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This research is a quasi-experimental research using a one-group pretest-

posttest design, as follows  examine the learning achievement of a jazz ensemble through 

an instructional package on jazz ensembles; and  to study the satisfaction toward 
teaching and learning through the instructional package on jazz ensembles. The sample 
consisted of twenty senior high school students at Sarasas Ektra High School who were 
enrolled in jazz ensemble class. The tools comprised the experimental tools,  including 
the instructional package on jazz ensemble; and the data-collection tool including 
learning achievement in the jazz ensemble test and the satisfaction toward teaching and 

learning through the instructional package on jazz ensembles test.  The results derived 
by comparing learning achievement in jazz ensembles through the instructional package 
on jazz ensemble  used a statistical analysis of the t-test for the dependent sample; and 
analyzing the satisfaction toward teaching and learning through the instructional pac kage 
on jazz ensemble using a simple descriptive statistical analysis.The results were the 

learning achievement in a jazz ensemble composed of music students were significantly 
higher than before using an instructional package on jazz ensemble   at a .05 level; and 
the satisfaction of students toward the teaching and learning through the instructional 

package  was at a high level (X ̅ = 4.36, S.D. = 0.71). 
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บทที่  1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย มีต้นก าเนิดมาจาก

ชาวอเมริกันผวิด า ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 รูปแบบและการบรรเลงของดนตรีแจ๊สยากที่จะอธิบาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากเป็นดนตรีที่มีความอิสระในการสร้างสรรค์และการบรรเลง  ท าให้

ดนตรีแจ๊ส มีการพฒันาหลากหลายรูปแบบอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงลกัษณะเฉพาะของดนตรีแจ๊สได้แก่ 
การใช้คีตปฏิภาณ (Improvisation), การใช้การลดัจังหวะ (Syncopation), การใช้โน้ตบล ู (Blue 
Notes) การเลน่ในจังหวะสวิง (Swing Feel) และการโต้ตอบกันทางดนตรี (Call and Response) 
เป็นต้น โดยนิยมบรรเลงแบบรวมวง เคร่ืองดนตรีหลกัที่ ใช้ในการรวมวงแจ๊ส จะประกอบด้วย 
เปียโน, กีต้าร์, กีต้าร์เบส หรือ ดับเบิล้เบส เคร่ืองลมทองเหลอืง และเคร่ืองลมไม้  ซ่ึงมีลกัษณะการ
รวมวงที่หลากหลาย ตัง้แต่การรวมวงผู้บรรเลง 3 คน (Trio) ไปจนถึงการรวมวงผู้บรรเลงมากกว่า

สิบคน (Big Band) การมีกลุ่มเค ร่ืองที่เล่นเป็นจังหวะ (Rhythm Section) โดยในกลุ่มนีม้ักจะ
ประกอบด้วย กีต้าร์เบส หรือดับเบิล้เบส กลองชุด กีต้าร์ และเปียโน ซ่ึงจะบรรเลงเป็นจังหวะและ
เสยีงประสานให้อีกกลุม่หนึ่ง คือกลุม่เคร่ืองดนตรีที่เลน่เป็นท านอง เช่นแซกโซโฟน , ทรัมเป็ต หรือ
นักร้อง หรือเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ( Improvisation) 

ดนตรีแจ๊ส ได้เร่ิมปรากฏในประเทศไทยตั ง้แต่ช่วงปลายรัชกาลที่ 6 ภายใต้การน าของ

หลวงสขุุมนัยประดิษฐ์ หลงัจากกลบัมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้พฒันาวงดนตรีแจ๊สเป็น 
2 รูปแบบคือ วงดนตรีดิ๊กซ่ีแลนด์ และวงดนตรีบ๊ิกแบนด์ ส าหรับเต้นร า ประกอบภาพยนตร์ และ
เพือ่ความบันเทิง (กมลธรรม เกือ้บุตร, 2538) อีกทัง้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 ทรง
โปรดการบรรเลงและการประพนัธ์ดนตรีแจ๊สเป็นอยา่งมาก ท าให้ดนตรีแจ๊สเป็นที่รู้จักของคนไทย
และได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย เห็นได้จากการมีงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส การมีวงดนตรีแจ๊สบร
รเลงในโรงแรมและสถานบันเทิง การมีรายการวิทยทุี่เปิดเพลงแจ๊ส การมีการประกวดวงดนตรีแจ๊ส 

หรือการมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนสาขาวิชาดนตรีแจ๊สอีกด้วย 
การศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทยเร่ิมจากการได้รับความรู้จากผู้ที่จบการศึกษาจาก

ต่างประเทศ และจากการศึกษาด้วยตัวเองโดยการน าโน้ตเพลงและแผ่นเสียงที่พอจะหาได้ ซ่ึง
น าเข้าจากต่างประเทศ จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยที าให้นักดนตรีแจ๊สมี ช่องทางใน
การรับรู้ดนต รีแจ๊สในรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้  เช่น การฟังและชมการบรรเลงดนตรีแจ๊สจาก
อินเตอร์เนต การค้นหาโน้ตเพลงหรือสือ่ที่ใช้ในการฝึกจากอินเตอร์เนต เป็นต้น สง่ผลให้มีการเปิด
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การเรียนการสอนสาขาดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษามากยิง่ขึ น้ ได้แก่ วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล, มหาวิทยาลยัศิลปากร และมหาวิทยาลยัรังสติ แสดงให้เห็นว่า ดนตรีแจ๊สเร่ิม
เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมในวงการการศึกษามากขึน้ ในขณะที่การจัดการเรียนการ สอน

ดนตรีแจ๊สในระดับมัธยมศึกษานัน้ยงัไม่แพร่หลาย มีเพยีงหลกัสตูรเตรียมอุดมดนตรีของวิทยาลยัดุ
ริยางคศิลป์และโรงเรียนสารสาสน์ เอกตราเท่านัน้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เ รียนได้รับการเรียนและ การ
ฝึกฝนดนตรีแจ๊สทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ  เพือ่ให้ได้พืน้ฐานที่ดี ที่สามารถใช้ในการต่อยอด
และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป  

โรงเรียนสารสาสน์ เอกตรา  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีการเปิดสอนดนตรีแจ๊สในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีเอกได้แก่ กีต้าร์ , กีต้าร์เบส, กลองชุด, เปียโน  

และขับร้อง โดยเน้นการรวมวงเป็นหลกั ที่ผา่นมา การเรียนการสอนวิชารวมวงแจ๊ส พบว่า ในช่วง
แรกของการเรียน แม้ผู้เรียนจะมีพืน้ฐานทางดนตรีที่ดีจากการเรียนและการฝึกฝนที่ผา่นมาแต่ด้วย
ความที่ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่มีความแตกต่างจากพืน้ฐานดนตรีที่ผู้เรียนเคยศึกษามาก่อนหน้า ท า
ให้ผู้เรียนยงัขาดความเป็นเอกลกัษณ์ทางด้านดนตรีแจ๊ส และไม่มีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีแจ๊ส  
ท าให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก โดยเฉพาะการฝึกเลน่โดยใช้คีตปฏิ ภาณ 

(Improvisation)  ที่ต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะ มีความเข้าใจในดนตรีแจ๊ส จน
สามารถปฏิบัติได้ดีจนเป็นที่พอใจ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแบบฝึกหัด บทเพลง และต าราเก่ียวกับการ
ฝึกบรรเลงดนตรีแจ๊ส แต่ยงัไม่มีแบบเรียน แบบฝึกหัด  หรือแนวทางการสอนที่เหมาะสมส าหรับ
เรียนในระดับมัธยมศึกษา ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพฒันาชุดการสอนที่ออกแบบขึน้มา
โดยเฉพาะส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา  เพือ่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ฝึกฝนดนตรีแจ๊ส  
ตามศักยภาพผู้เรียน และเพือ่ให้บรรลวุัตถปุระสงค์ในการเรียนรู้ดนตรีแจ๊ส ซ่ึงชุดการสอนเป็นชุด

การเรียนรู้ต่างที่มีการจัดการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบและสมบูรณ์ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ โดย
การใช้สือ่หลายชนิดร่วมกัน และยงัเป็นเคร่ืองมือในการช่วยสอนของครูที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึน้  
สามารถเรียนรู้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด (กาญจนา สลีาไหม, 2549) 

จากที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะน าแนวคิดและวิธีการสอนหลักสูตร
การศึกษาดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลยั Berklee College of Music และ มหาวิทยาลยั Northern 
Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหลกัสตูรการศึกษาดนตรีแจ๊สที่ผู้วิจัย ได้รับการถ่ายทอด

มากจากอาจารย์เด่น  อยู่ประเสริฐ และอาจารย์ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา อาจารยผ์ู้มีความ
เช่ียวชาญทางดนตรีแจ๊ส และจากประสบการณ์การสอนการรวมวงแจ๊สมากว่า 10 ปี มาสร้างเป็น
ชุดการสอนการรวมวงแจ๊สส าหรับนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการปูพืน้ฐาน
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ดนตรีแจ๊ส ผา่นกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้การรวมวง การฝึกทักษะสว่นบุคคล การเรียนทฤษฎี 
การฟังเพลง เพือ่ให้นักเรียนวิชารวมวงแจ๊ส ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลน่และ
น าความรู้ดนตรีแจ๊สไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรีแจ๊สต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีโรงเรียนสาร สาสน์

เอกตรา ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
2.เพือ่ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวง

แจ๊ส ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.ได้ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ส าหรับนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

2.เป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีแจ๊สในระดับ
มัธยมศึกษาต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น  นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราปีการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย  
กลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการท าวิจัย เป็นนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่

เลอืกเรียนวิชารวมวงแจ๊ส จ านวน  20 คน เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ระยะเวลาที่ใช้การวิจัยครัง้นี ้ ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดย

ท าการทดลองสอนกับนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่ัวโมงวิชารวมวงแจ๊ส เป็น
เวลา 8 สปัดาห์ โดยท าการทดลองการเรียนการสอนการรวมวงแจ๊สทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเช้า
ก่อนเข้าเรียน 45 นาที และช่วงหลงัเลกิเรียน 1 ช่ัวโมง 

ตวัแปรที่ใช้ในการทดลอง 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส  
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 
2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
2.2 ความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ชุดการสอน หมายถึง ชุดการเรียนรู้การรวมวงแจ๊สส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกอบด้วยหัวข้อการเรียนรู้ดังนี  ้
1.ประวัติดนตรีแจ๊สและบลสู ์
2. เพลงบลสู ์ 12 ห้อง 
3. บทเพลง Straight no Chaser 
4. การฝึกบรรเลงท านองหลกั 

5. การใช้คีตปฏิภาณโดยใช้ Arpeggio 
6. การใช้คีตปฏิภาณโดยใช้ Blue note scale 
7. การใช้คีตปฏิภาณโดยใช้ 2-5-1 lick 
8. การบรรเลง Comping 
9. การบรรเลงโดยใช้ Transcription  

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส หมายถึง คะแนนของความสามารถทางด้าน
สติปัญญาในการเรียนรู้การรวมวงแจ๊ส ซ่ึงวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การ
รวมวงแจ๊ส ซ่ึงประกอบด้วยการทดสอบการปฏิบัติเดี่ยว 20 คะแนน การปฏิบัติรวมวง 20 คะแนน 
และการทดสอบความรู้เก่ียวกับดนตรีแจ๊ส 20 คะแนน  

ความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการรวมวงแจ๊ส หมายถึง ความรู้สกึของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ในด้านคุณค่าวิชา ด้านเนือ้หาวิชา  

ด้านตัวผู้สอน ด้านการวัดผลและการประเมินผล ซ่ึงวัดได้จากแบบสอบถามความพงึพอใจ ที่มีต่อ
ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

นักเรียนดนตรี หมายถึง นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ที่เลอืกเรียนวิชารวมวงแจ๊ส จ านวน 20 คน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. หลังจากการเรียนรวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส นักเรียนดนตรีมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส สงูกว่าก่อนการเรียน 
2. หลงัจากการเรียนรวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส นักเรียนดนตรีมีความพงึ

พอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊สอยูใ่นระดับดี 
 
 

ตวัแปรต้น 

การเรียนการรวมวง 
แจ๊สด้วยชดุการสอนการ
รวมวงแจ๊ส 

ตวัแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรวมวง
แจ๊ส 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จดัการเรียนการสอนด้วยชดุการ
สอนการรวมวงแจ๊ส 

แนวคดิและหลักการ 

แนวคิดและวธิกีารสอนหลักสูตร
การ ศึกษาดนตรีแ จ๊ ส  จ าก
มหาว ิทยาลัย Berklee College 
of Music แ ละ มหาว ิทยาลั ย  
Northern Colorado ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐ อ เมริก า ซึ่ งเป็นหลักสูตร
การ ศึกษาดนตรีแ จ๊ สท ี่ผู้ วจิ ัย 
ไ ด้ รับการ ถ่ ายทอด ม า จ า ก
อาจารย์เด่น อยู่ประเสริฐ และ
อาจารย์ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา 
อาจารย์ผู้ มคีวามเชี่ยวชาญ ทาง
ดนตรีแจ๊ส ชุดการสอนการรวมวงแจ๊สส าหรับนักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลาย 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยได้น าเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้

1.ดนตรีแจ๊ส  

2.ชุดการสอน 
3.ผลสมัฤทธิ์การเรียน 
4.ความพงึพอใจ 
5.โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. ดนตรีแจ๊ส 
1.1 ประวัตศิาสตร์ดนตรีแจ๊ส (Jazz History) 

 ดนตรีแจ๊สถือก าเนิดขึน้  และได้มีการเปลีย่นแปลงพฒันา  แตกแขนงออกเป็น

ดนตรีแจ๊ส ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย  ซ่ึงกว่าจะถึงดนตรีแจ๊สในทุกวันนี ้  มีเหตุการณ์และ บุคล
มากมาย  ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินไปของดนตรีแจ๊ส  ซ่ึง Samuel (2017)ได้สรุปประวัติของดนตรี
แจ๊สโดยสงัเขป ไว้ใน แบ่งเป็นช่วงยคุสมัย และจุดเปลีย่นส าคัญของวงการดนตรีแจ๊สเป็นหัวข้อได้
ดังนี ้

1.1.1 ต้นก าเนิดของดนตรีแจ๊ส 
แจ๊สถือก าเนิดขึน้ในปลายศตวรรษที่ 19 ในเมืองนิวออร์ลนี  เมืองท่าที่เคยเป็น

อาณานิคมของฝร่ังเศษและสเปน   นิวออร์ลนีเป็นที่รวมวัฒนธรรมที่หลากหลาย  จากผู้คนที่
พยายามมีชีวิตอยู ่ดิน้รนท างาน อยูร่่วมกันภายในพืน่ที่ของถนน โรงเรียนและร้านค้าที่แออัด  การ
เป็นอาณานิคมของฝร่ังเศษท าให้นิออลนีมีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร  มีทัง้ชาว
แอฟริกัน ชาวอเมริกันพืน้ถ่ิน ชาวแคริเบียน ชาวละตินอเมริกันที่มีบทบาททางสงัคมและการเมือง
มาจนถึงปัจจุบัน  ดนตรีของชาวนิวออร์ลนีในขณะนัน้มีทัง้โอเปร่า , วงมาร์ช่ิง, เปียโนแรกไทม์, การ
เต้นแบบละติน ไปจนถึงวงซิมโฟนีออเครสตร้า ดนตรีลลีาศ เพลงสวด เพลงบลสู ์ เพลงเต้นร าของ

ชาวแอฟริกัน  องค์ประกอบของแนวดนตรีทัง้หมดที่กลา่วมา โดยเฉพาะแรกไทม์ , บล ูและดนตรีใน
โบสถ์  รวมอยูใ่นดนตรีแนวใหม่ที่เรียกว่า “แจ๊ส” 
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เช่นเดียวกับเร่ืองอ่ืน ๆ ของชีวิตขาวอเมริกัน  แจ๊ส เต็มไปด้วยต านานมากมาย  
แม้การก าเนิดของแจ๊สจะยงัไม่ชัดเจน  แต่เร่ืองราวอิทธิพลของนักคอร์เน็ต Charls Buddy Bolden 
ได้รับการยนืยนัจากนักดนตรีจ านวนมาก และนักวิชาการ ได้พดูถึงช่ือเสยีงของเขา  จากการที่เขา

เรียกความสนใจจากผู้คนทั ง้เมือง  ด้วยการเป่า Fanfare อยา่งง่าย ๆ  แม้ว่าดนตรีที่เป็นต านาน
ของเขาจะไม่เคยได้บันทึกเสยีง  ลลีาของจังหวะเพลงที่ด าเนินไปจากวงของเขา ได้บรรเลงจากนัก
ดนตรีชาวนิวออร์ลนีนับสบิ  ผู้เคยได้ยนิเขา “Rag”   เพลงที่มีช่ือเสยีงทุกประเภท  ด้วยน า้เสยีงของ
เพลง บลแูละเพลงในโบสถ์  ด้วยบุคลกิที่มีพลงั  และการขับเคลือ่นด้วยจังหวะ Swing ของวง
ดนตรีของเขา ได้สอนบทเรียนที่ลกึซึง้  ท าเพลงทุกเพลงให้เป็นเพลงของคุณเอง ท ามันให้เป็น
จังหวะ Swing ใสว่ิญญาณของดนตรีบล ูและให้มันออกมาอยา่งเป็นตัวของมันเอง   

ลกัษณะดนตรีที่แสดงความเป็นตัวเองของ Bolden ท าให้นักดนตรีในนิวออร์ลีน
หันมาประดับประดาท่วงท านองที่คุ้นเคยและพฒันาประโยคเพลงและน า้เสยีงให้โดดเด่น จนมา
เป็นสญัลกัษณ์ของพวกเขาเอง ท่ามกลางผู้บุกเบิก  มีนักเปียโน Jelly Roll Morton และนักคอร์เนต็ 
King Oliver ผู้ซ่ึงได้ลองการการบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ พวกเขาได้ขยายจากการตกแต่งประดับ
ประดาท านองเพยีงแค่ช่วงหนึ่ง มาเป็นการใช้คีตปฏิภาณเลน่ท านองที่ยาวขึน้ และได้หาทางรวม

การเลน่อยา่งอิสระตามความต้องการแสดงออกของตนเองเข้ากับการเลน่ตามที่ได้เรียบเรียงแ ละ
บันทึกไว้   โดยทั่วไปจะบรรเลงโดยการรวมวงขนาดเล็กของเคร่ืองดนตรี Cornet, Clarinet, 
Trombone, Tuba, Guitar หรือ Benjo และกลอง  ดนตรีแจ๊สแบบนิวออร์ลนีในช่วงแรกจะเน้นกลุม่
ของนักดนตรีที่บรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ อาจเป็นนักดนตรีจากในวง  2 คน หรือมากกว่า  ซ่ึงต่อมา 
Oliver’s Protégé ได้น าให้เกิดการเปลีย่นแปลงจากที่ เป็นเพียงการบรรเลงดนตรีพืน้บ้าน  ไปสู่
ดนตรีที่เป็นศิลปะ  

1.1.2 ดนตรีแจ๊สในยุคเริ่มต้น 
Louis Armstrong นักทรัมเป็ตและนักร้อง เกิดเมื่อปี ค.ศ.1901 ในเมืองนิวออร์

ลนี ในที่ที่เรียกว่า “สนามรบ” เขาเติบโตมากับการบรรเลงเคร่ืองลมทองเหลอืงในแบบของ Bolden 
และ Oiliver ในช่วงเวลาที่เขาได้มาจากชนบท  สูเ่มืองอุตสาหกรรม เหมือนกับนักดนตรีแจ๊ส และ
ชาวแอฟริกันอเมริกันคนอ่ืน ๆ ที่ต้องเข้ามาอยูใ่นเมืองทางตอนเหนือเพือ่มาหางานท า หลกีหนีจาก
การเหยยีดสีผวิ ในเมืองทางใต้ พวกเขาน าดนตรีแจ๊สเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่อยา่งชิคาโก้ และ
นิวยอร์ค ที่ซ่ึงดนตรีแจ๊สได้ปรับเปลี่ยนไป มีความซับซ้อน ผสมผสานความเป็นดนตรีของคนใน

เมืองเข้ากับรากเหง้าของชนบททางใต้  ช่วงเวลาเกิดสงคราม ดนตรีแจ๊สยงัได้ถกูน าไปสูท่วีปยโุรป  
ซ่ึงผู้หมวด James Reese Europe ได้น าวงกองพนัทหารราบที่ 15 สร้างความบันเทิงกับทหาร และ
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พลเรือน  ด้วยแนวดนตรีแจ๊สที่ช่ือว่า Martial Ragtime  ดนตรีแจ๊สได้มีบ้านที่อยูอ่ยา่งถาวร  จาก
การได้บันทึกเสยีง และได้ออกอากาศ ซ่ึงก็ได้รับความนิยมมากขึน้ในเวลาถัดมา   ความส าเร็จที่นา่
อัศจรรยข์องการบันทึกเสยีงเพลงแจ๊สครัง้แรก  บรรเลงโดยวง Original Dixieland Jazz Band ใน

ปี ค.ศ. 1917 ท าให้ดนตรีแจ๊สเข้าสูอุ่ตสาหกรรมดนตรี  และช่วยให้น าไปสูย่คุทองของดนตรีแจ๊ส 
(Jazz Age) ในช่วงปี ค.ศ. 1920s ด้วยเทคโนโลยใีนสมัยนัน้ ได้น าภาษาของดนตรีแจ๊สไปสู่นัก
ดนตรีรุ่นใหม่ ๆ ให้ได้เข้าใจภาษดนตรีที่การบันทึกโน้ตไม่สามารถสือ่สารให้เข้าใจได้ จากการผา่น
การฟังซ า้ไปมา นักดนตรีรุ่นใหม่ ๆ สามารถเรียนรู้การเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณโดยการฝึกทีละตัวโน้ต 
ค่อยค่อยซึมซับ และในที่สดุ สามารถพฒันาภาษาทางดนตรีแจ๊สของตนเองได้  

1.1.3 ยุคดนตรีสวิง 
อิทธิพลที่หยัง่รากลกึของหลุยสอ์าร์มสตรองและการเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ได้

เป็นแรงกระตุ้นให้มีการปฏิรูปวงดนตรีแจ๊สในที่สดุ นักดนตรีเปลีย่นจากวางดนตรีขนาดเลก็ในแบบ
ของนิวออร์ลนีสไ์ปเป็นวงที่ใช้ส าหรับการเต้นลีลาศ ซ่ึงได้รับความนิยมในช่วงปี ค.ศ. 1920 วง
ดนตรี Big Band ใหม่ ๆ เหลา่นีไ้ด้ตัวอยา่งมาจาก Fletcher Henderson, Duke Ellington และ 
Don Redman Orchestras รวมทัง้วง Jean Goldkette Orchestra ร่วมกับกับ Bix Beiderbecke 
และ Frank Trumbauer  ซ่ึงสว่นใหญ่ประกอบด้วยเคร่ืองลมทองเหลอืง 4 ชิน้ เคร่ืองลมไม้  3 ชิน้ 

และกลุม่เคร่ืองที่เลน่เป็นจังหวะ  การจัดเคร่ืองดนตรีใหม่นี ้ได้ท าให้เพิม่ความหลากหลายของเสยีง
เคร่ืองดนตรี เหมาะส าหรับการวางแนวเสยีงเคร่ืองดนตรีที่ซับซ้อน และยงัคงมีที่ว่างส าหรับการเลน่
โดยใช้คีตปฏิภาณ   ในช่วงเร่ิมต้นของ ยคุดนตรีสวิง  ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1935  วงดนตรีสว่น
ใหญ่ได้พฒันาไปสูว่ง BigBand ที่แท้จริง ซ่ึงประกอบด้วย  ทรัมเป็ต 4 เคร่ือง ทรอมโบน 3 เคร่ือง 
เคร่ืองลมไม้ 4-5 เคร่ืองและ กลุม่เคร่ืองที่เลน่เป็นจังหวะ (เปียโน, เบส, กลอง และกีต้าร์) วงดนตรี
ขนาดใหญ่เหลา่นีส้ร้างความหลากลาย แต่ยงัคงสามารถสร้างพลงัเสยีงที่สามารถขับเคลื่อนห้อง

จัดเลีย้งที่มีนักเต้นเป็นจ านวนมากโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองขยายเสียง ซ่ึงในขณะนัน้เคร่ืองขยายเสียง 
ยงัไม่ได้มีใช้กันอยา่ งแพร่หลาย  ความดังของเสยีงขนาดนี ้ พร้อมกับความเร็วจังหวะที่เฉี ยบคม 
กลายเป็นสิง่จ า เป็นในเวลาที่สถานเริงรมย ์ เร่ิมจะมีผู้ฟังหนุ่มสาวที่อยากจะเต้นร า กันมา กขึน้
เพือ่ที่จะหนีจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า  

แม้ว่าจะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่ถดถอย หรืออาจเป็นเพราะเหตุนี ้   การแพร่หลาย
อยา่งรวดเร็วของดนตรีสวิง ท าให้ดนตรีสวิงกลายเป็นชีพจรของชาวอเมริ กันรุ่นใหม่  กลุม่ผู้ฟังที่

แน่นขนัด ในงานเต้นร าขนาดใหญ่ และแม้แต่การฟังเพลงจากวงดนตรี BigBand ที่บ้านในคืนวัน
เสาร์ที่ถ่ายทอดผา่นวิทยขุองพวกเขา บุคคลส าคัญผู้เป็นศูนยก์ลางข องธุร กิจดนตรีสวิงนีค้ือ นัก
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คลาริเน็ต  และหัวหน้าวงดนตรี Benny Goodman หนึ่งในผู้ร่วมในรายการวิทย ุ "Let's Dance" ได้
เชิญผู้ฟังทั่วประเทศเข้าสูค่วามรู้สกึแบบแจ๊สอยา่งแจ่มแจ้ง และที่ส าคัญกว่านัน้ Goodman ได้ใช้
ความส าเร็จที่เป็นที่นิยมของเขาในการต่อต้านการแบ่งแยกทางเชือ้ชาติ โดยการร่วมวงกันในวง

ดนตรีแจ๊ส เขาได้รับการว่าจ้างนักเปียโนชาวแอฟริ กันอเมริ กัน เทดดีว้ิลสนัและต่อมาคือนักไวบ
รา โฟน  Lionel Hampton จากยุค บุกเบิก จนพัฒนาไปสู่การน าดนตรีแจ๊สไปสู่หน้าจอ  การ
บันทึกเสยีงในสตูดิโอ และการแสดงบนเวที Bennt Goodman น าดนตรีแจ๊สไปสูก่ารท าลายกรอบ
ของสทิธิพลเมือง  และน าไปสูก่ารรวมเป็นหนึ่งเดียวของชาวอเมริกัน  

ในที่สดุ Swing ก็กลายเป็นสญัลกัษณ์ของอเมริกาในช่วงสงคราม โดยมุ่งสูเ่มือง
เลก็ ๆ ผา่นวงวงดนตรี "Teritory Band"  ซ่ึงเป็นวงดนตรีเต้นร าที่ออกเดินทางเปิดการแสดงทั ง้

ตอนกลาง และทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา เร่ิมต้นในช่วงทศวรรษที่ 1920s  และท้ายที่สดุก็
ได้เดินทางไปต่างประเทศกับทหารสหรัฐฯ ด้วยความที่ชาวอเมริกันใกล้ชิด กับดนตรีสวิง อย่า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้   ท าให้ดนตรีสวิงมีปริมาณและความหลากหลายที่มากขึน้    Duke Ellington, 
Count Basie, Tommy Dorsey, Jimmie Lunceford , Fletcher Henderson,  Artie Shaw, Benny 
Carter, Glenn Miller ,Claude Thornhill, Benny Goodman, และนักดนตรี อ่ืน ๆ ที่ ได้น าดนตรี

สวิงไปสูค่วามส าเร็จทัง้ในเชิงพาณิชยแ์ละสว่นผสมทางศิลปะ การร่วมมือกันของนักกีตาร์ Charlie 
Christian, นักทรัมเป็ต Roy Eldridge, นักร้อง Billie Holiday, Teddy Wilson, และนักแซกโซโฟน 
Coleman Hawkins และ Lester Young พวกเขาสร้างจังหวะเพลงที่สง่ผลต่อแนวดนตรี  และหัวใจ
ส าคัญที่ขับเคลือ่นทัง้วง Big Band และวงดนตรีขนาดเลก็ในยคุดนตรีสวิง คือจังหวะจังหวะที่ผอ่น
คลายและกระตือรือร้นไปพร้อม ๆ กันกับการผลกัและการดึงที่ไม่มีที่สิน้สดุ  ซ่ึงยงัจะคงอยูใ่นหัวใจ
ของดนตรีแจ๊ส 

1.1.4 การปฏิวัต ิ เพลง BEBOP 
แม้ว่าในยคุดนตรี สวิง  วงดนตรี Big Band ยงัคงบันทึกเสียเดินทางเปิด การ

แสดงต่อไปจนเร่ิมเข้าสูย่คุ 50 แต่กลุม่ผู้ฟังก็ไม่ได้ติดตามเสมอไป  ความแปรผนัของรสนิยมทาง
ดนตรี กับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดี  และภาษีความบันเทิงที่ไม่เอือ้อ านวย  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลวงดนตรี Big Band เกือบจะไม่เพยีงพอ การแข่งขันรุนแรงขึน้เร่ือย ๆ เนื่องจากเคร่ืองขยาย
เสยีงที่มีอยูใ่นขณะนัน้ ท าให้วงดนตรีเลก็ ๆ  สามารถเลน่ให้มีเสยีงดังเท่ากับวง Big Band ได้โดย
ใช้จ่ายเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ ความเสือ่มถอยนีถื้อเป็นความท้าทายส าหรับศิลปินกลุม่หนึ่งซ่ึงในช่วง

กลางทศวรรษที่ 1940s ได้ให้ความส าคัญ ขยายการบรรเลงที่แสดงออกโดยการใช้คีตปฏิ ภาณ 
และเพิม่การมีปฏิสมัพนัธ์กันในกลุม่นักดนตรีในวง ผลที่ได้คือดนตรีแจ๊สแบบ  bebop การปฏิวัติ
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รูปแบบการบรรเลง จากวงดนตรีกลุม่เลก็ ๆ ที่บุกเบิกโดยนักแซ็กโซโฟน Charlie Parker และนัก
ทรัมเป็ต Dizzy Gillespie  แม้ว่าการร่วมงานกันครัง้แรกของพวกเขาในปี ค.ศ. 1945 จะเป็นเวลา
เพยีง 1 ปี แต่เพลงที่พวกเขาสร้างขึน้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ส าหรับดนตรีแจ๊ส ดนตรีที่น าเสนอมี

ความท้าทายที่น่ากลวั  ต้องใช้ความสามารถและเทคนิคการเลน่เป็นพเิศษและความสามารถใน
การท าความเข้าใจเก่ียว กับเสยีงประสานอยา่งลกึซึง้  กับรูปแบบจังหวะที่ไม่เคยมีมาก่อน  นัก
ดนตรีจะได้จมดิ่งและมีความสขุกับดนตรีที่มีจังหวะหนักแน่น รุนแรง  เสยีงประสานที่กระด้าง กัน
และท่ว งท านองที่คด เคีย้ว   แม้ว่า เสียงดนตรีแจ๊สแบบ Bebop จะไม่ได้ รับความนิยมมาก
เช่นเดียวกับในยคุดนตรีสวิง  แต่วิญญาณของดนตรีที่คิดนอกกรอบ ความสามารถเฉพาะตัวของ
นักดนตรี  ที่บรรเลงอยา่งอิสระ  ล้วนดึงดูดผู้ชมของตัวเองและยดึเหนี่ยวแนวความคิดเร่ืองดนตรี

แจ๊สเป็นศิลปะที่ดี เป็นเร่ืองที่หลายคนคิดว่าเป็นจุด เปลี่ยนในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส โดยมี
อิทธิพลต่อดนตรีแจ๊สในทุกรูปแบบที่ตามมาอยา่งไม่อาจเปลีย่นแปลงได้  

1.1.5 การเกิดขึน้ของ Cool Jazz 
ดนตรีแจ๊สแบบ Bebop ท าให้เกิดความแตกต่างกันแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใน

ดนตรีแจ๊ส มันวาดเส้นแบ่งระหว่างสิง่ที่ทันสมัยกับสิง่ที่ เคยมีมาในอดีต  ท าให้เกิดปฏิกิริยาทาง
ดนตรี  ที่ดนตรีได้ขยาย และเปลีย่นแปลงไป  ผลคือ เมื่อดนตรีแจ๊สเข้าสูย่คุ 1950s  และ 1960s 

ดนตรีแจ๊สแบ่งแยกออกเป็นหลายแนว กลา่วถึงคลบับนถนน Newyork 52th stree  (ต่อมาเป็นที่
รู้จักในช่ือ ถนนสวิง) ได้สร้างนักร้องและนักทรัมเป็ตช่ือดังอยา่ง Louise Armstrong, นักร้องอยา่ง 
Ella Fitzgerald และนักเป่าแซ็กโซโฟน Coleman Hawkins และ Lester Young นักดนตรีผู้มี
พรสวรรค์เช่นนักทรัมเป็ต Miles Davis, นักแซ็กโซโฟน Stan Getz และเปียโนและนักแต่ง เพลง 
Thelonious Monk มันเป็นจุดเร่ิมต้นของการผสมผสานที่ได้เกิดขึน้ และตอนนีก็้ยงัคงสง่ผลกระทบ
ต่อดนตรี เส้นแบ่งระหว่าง “ร้อน” และ    ”เยน็” เกิดขึน้เมื่อ ค.ศ. 1949  เมื่อ Miles Davis และ Gil 

Evans ออกผลงาน The Birth  of the Cool ซ่ึงเป็นชุดเพลงที่ เรียบเรียงอยา่ งสวยงามส าห รับบท
กลอน Nonet  ผลงานการบันทึกเสยีงชิน้นี ้ มีน า้เสยีงที่หลากหลาย แสดงถึงอารมณ์ ประโยคเพลง
ที่เต็มไปด้วยความคิด ท าให้แตกต่างไปจากท านองของ Bebop  เป็นการให้ก าเนิดลลีาให ม่ของ
ดนตรีแจ๊สที่เรียกว่า Cool Jazz หรือ West Coast Jazz ในขณะที่เพลงยงัคงรักษารูปแบบของเสยีง
ประสานและความสามารถทางด้านเทคนิคการบรรเลงสว่นตัวของ Bebop  แต่ใช้น า้เสยีงที่ อ่อน
นุ่มสไตล ์ understated และองค์ประกอบ ในการประพนัธ์เพลง ท าให้นึกย้อนกลบัไปถึงจังหวะที่

ผ่อนคลายของวง Basie และประโยคเพลงของ Lester Young (บ่อยค รั ้งที่มีการทดลองเสยีง
ประสานใหม่ ๆ) ดนตรีของ Lennie Tristano, Lee Konitz, George Russell, Dave Brubeck และ
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คนอ่ืนๆ . จาก ใช้เวลาไม่นานส าหรับดนตรีแจ๊สแบบ “Hot” ที่จะตอบสนอง อยา่งไรก็ดี ในเวลานี  ้
ดนตรีทีมีพืน้ฐานจากเพลงบลสูท์ี่บรรเลงอยา่งหนัก ที่เรียกว่า “Hard bop”  ส าหรับบางคน การใช้
ความสามารถเฉพาะตัว  ความซับซ้อนของเสยีงประสาน  ได้ท าให้ดนตรี Bebop ขาดจิตวิญญาณ  

และที่ขาดไปคือการเลน่แบบ สวิงและการเลน่ที่มีจิตวิญญาณ ผู้บุกเบิกดนตรี Hard Bop คือ Miles 
Davis, นักทรัมเป็ต Clifford Brown, นักเปียโน Horace Silver, นักแซกโซโฟน Hank Mobley, และ
มือกลอง Art Blakey และ  MaxRoach พยายามที่จะเช่ือมต่อผู้ฟังกับดนตรีบลูสแ์ละดนต รีใน
โบสถ์ พวกเขาได้ปรับดนตรี Bebop ด้วยจังหวะหนักชัดเจน ท านองที่ฟังง่าย น า้เสยีงที่หนักแน่น 
ซ่ึงจะน าดนตรีแจ๊สกลบัมาสูจุ่ดที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง ซุ่มเสยีงที่ลกึของเสียงแซ็กโซโ ฟนเท
เนอร์ (ดังตัวอยา่งจาก Sonny Rollins) พบว่าโทนเสยีงใหม่ การจับคู่ทรัมเป็ตและเทเนอร์แซ กโซ

ไฟน ในไม่ช้าได้กลายเป็นน า้เสยีงที่เป็นแก่นของดนตรีแจ๊สสมัยใหม่ แม้ดนตรี Hard Bop จะสร้าง
ความนิยมมาก แต่แรงดึงดูดในการส ารวจของแจ๊สก็ไม่หยดุยัง้ Miles Davis ได้กลบัมาอีกครัง้ใน
การค้นหาเสรีภาพในการแสดงออกมากขึน้ เขาค้นพบอิสรภาพในดนตรีแจ๊สแบบ Modal Jazz เป็น
แนวทางในการแต่งเพลงซ่ึงอยูบ่นพืน้ฐานของบันได้เสยีง  มากกว่าการอยูบ่นพืน้ฐานของชุดคอร์ด  
ที่ซ่ึงเป็นแนวทางของดนตรีแจ๊สสว่นใหญ่  แม้ว่าดนตรีแจ๊สแบบ Modal Jazz ได้ค้นพบก่อนหน้านี ้

โดยนักเปียโน George Russel แต่ก็กลบัมาเป็นที่สนใจใหม่อีกครัง้ในมือของ Miles Davis และ
ผู้ ร่ วมงานของเขา นักเปียโน Bill Evans การทดลองของพวกเขาได้รับการยอมรับ จากการ
บันทึกเสยีงในปี ค.ศ. 1959 ในอัลบัม Kind of Blue อารมณ์ความรู้สกึแบบบลสูท์ี่ใช้อัลบัมนี ้ เป็น
แรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีนับไม่ถ้วน ( รวมถึงนักแซ็กโซโฟน  John Coltrane) เพื่อส ารวจ
ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปได้ของวิธีการแบบนี  ้

1.1.6 ดนตรีแจ๊สรูปแบบอ่ืนๆ ที่ เกิดขึน้ใหม่นอกเหนือจาก Bebop 
การทดลองดนตรีแจ๊สในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ได้มีแต่เพยีง Bebop เท่านัน้ ในปี ค.ศ.

1939 Dizzy Gillespie และ Mario Bauza มีความสนใจในจังหวะแบบแอฟริกัน-คิวบา ทัง้สองได้
กลับมารวมตัว กันในช่วงกลางของทศวรรษ 1940s ร่วมกับนักตีกลองคองก้า  Chano Pozo, 
หัวหน้าวง Frank “Machito” Grillo, และคนอ่ืน ๆ เพื่อสร้างสรรค์ดนต รีแจ๊สแบบละติน โดย
ผสมผสานจังหวะเต้นร าแบบละติน, เสยีงประสานแบบแจ๊ส และการใช้คีตปฏิภาณ   

ทศวรรษ 1960s นักแซกโซโฟน  Stan Getz, นักกีต้าร์ Charlie Byrd และนักแต่ง
เพลง Antonio Carlos Jobim และคนอ่ืน ๆ ได้น าเนือ้เสยีงที่บางเบา เสยีงประสานที่ท้าทาย และ

จังหวะที่ผอ่นคลายของ Cool Jazz มารวมกับจังหวะ Samba ของบราซิล  ออกมาเป็นแนวดนตรีที่
ได้รับความนิยม นั่นคือ Bossanova   
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ทศวรรษ 1950s ได้เกิดการรวมกันของแนวดนตรี อีกครั ้ง  โดยนักเฟรนช์ฮอร์น 
Gunther Schuller ได้รวมดนตรีแจ๊ส เข้ากับดนตรีคลาสสคิแบบตะวันตก  ถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่
ใหม่มากในขณะนัน้   แต่ปรัชญาของ Gunther Schuller ในการประพันธ์ เพลงคือ “ดนตรีทุก

ประเภทสร้างความเท่าเทียมกัน”    
ดนตรีแจ๊สที่อาจเรียกได้ว่าแหวกแนวมากที่สดุจากดนตรีแจ๊สที่เคยมีมาแต่ดังเดมิ 

คือ ฟรีแจ๊ส (Free Jazz) ซ่ึงได้ทดลองดนตรีแจ๊สแบบที่ไม่ใช้ระบบบันไดเสยีง (Atonal Jazz) ในช่วง
ปลาย 1950s จนถึง 1960s บุกเบิกโดยนักแซกโซโฟน และนักแต่งเพลง Ornette Coleman ฟรี
แจ๊สเป็นตัวแทนของการออกจากหลกัการประสานเสยีง  และจังหวะของดนตรีตะวันตก  เพือ่ค้นหา
การอิสระในการแสดงออกที่กว้างมากขึน้ ไปอีก  Coleman ปลกปลอ่ยตัวเองออกจากธรรม เนียม

เดิม ๆ ของดนตรีตะวันตก  เพื่อพรรณนาอารมณ์ของมนุษย์ออกมาทางเสียงดนตรีได้อยา่ง
ตรงไปตรงมา ในที่สดุเขาได้พฒันาทฤษฎีของตนเองขึน้มาช่ือว่า “Harmolodics” ในเพลงของเขา  
จะหลกีเลีย่งการใช้คีตลักษณ์แบบธรรมดา  แม้จะเป็นดนตรีที่ดูจะมีอิสระ ออกไปจากดนตรีแจ๊
สแบบเดิมมากที่สดุ  แต่ก็ยงัคงมีสว่นที่เช่ือมโยงกับดนตรีตะวันตก  และต านานดนตรี Bebop 
อยา่ง Charlie Parker 

1.1.7 การด าเนินต่อไปของดนตรีแจ๊ส 
ช่วงทศวรรษ 1960s นักดนตรีแจ๊สหลายคน  เร่ิมพบว่าตนเองเดินทางมาสู่บัน้

ปลายของอา ชีพ  เกือนจะ 40 ปีในเส้นทางนักดนตรีแจ๊ส Duke Ellington ได้จบสัญญาการ
บันทึกเสยีงกับค่ายเพลง เช่นเดียวกันกับ Thelonious Monk ไนท์คลบั ที่เป็นต านานดนตรีแจ๊สของ
มหานครนิวยอร์ค Birdland ก็ปิดตัวลง นักดนตรีแจ๊สที่มีช่ือเสยีงมากมายเช่น Ornette Coleman 
ก็ได้ย้ายไปหางานใหม่ในทวีปยโุรป  การเสยีชีวิตของ John Coltraneในปีค.ศ. 1967 ผู้ซ่ึงเป็นนัก
ดนตรีที่พฒันาสิง่ใหม่ ๆ ให้กับดนตรีแจ๊ส เป็นเหตุให้วงการดนตรีแจ๊สซบเซาลง ช่วงปลายทศวรรษ

ได้เกิดช่องว่างขึน้ ระหว่างดนตรีแจ๊ส  กับสาธารณชนทั่วไป ความแตกต่างนีเ้ ป็นแรงบันดาลใจให้  
Miles David และเพือ่นรวมงานของเขา  ทดลองน าเอาเคร่ืองดนตรีไฟฟา้  กับจังหวะแบบดนตรี  
Rock มาใช้กับดนตรีแจ๊ส  ออกมาเป็นดนตรีแจ๊สแบบ ฟิวช่ัน (Fusion Jazz) หลงัจากช่วงเวลา
วงการดนตรีแจ๊สซบเซา บริษัทแผน่เสยีง, สถานีวิทย ุและไนต์คลบัที่เคยปิดตัวลง  ก็เร่ิมกลบัมาเปิด
อีกครัง้  ในบางที สถานะของดนตรีแจ๊สอาจจะยงัคงไม่ เปลีย่นแปลง นับตัง้แต่ดนตรี Bebop แต่
ศิลปะของแต่ละบุคคล ไม่อาจโดดเด่นได้จากรูปแบบเดียว บุคคลที่เป็นต านาน อยา่งนักแซกโซโฟน 

Benny Carter, นักร้อง Betty Carter, และมือเบส Charles Mingus, ได้ฝึกฝนการเลน่แบบฟิว ช่ัน
ตามอยา่งผู้น าดนตรีแจ๊สแบบฟิวช่ัน เช่นมือเบส Jaco Pastorious, นักเปียโน Herbie Hancock, 
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และนักแซกโซโฟน Wayne Shorter, และนักดนตรีรุ่นใหม่ที่เ ป่ียมด้วยพรสวรรค์อยา่งนักเปี ยโน 
Keith Jarrett, มือเบส Dave Holland, นักแซกโซโฟน Joe Lovano,  และนักเป่าทรัมเป็ต Wynton 
Marsalis. เช่นเดียวกับ Ellington ดนตรีแจ๊ส  และนักดนตรีแจ๊ส  เป็นมากกว่า และอยูเ่หนือแค่ค า

ว่า “การจัดประเภทดนตรี” 
1.2 องค์ประกอบดนตรีแจ๊ส 

1.2.1 คีตลักษณ์ของดนตรีบลูส์ (Blues Form) 
บลสู ์ (Blues) เป็นคีตลกัษณ์ (Form) ที่มีความส าคัญในดนตรีแจ๊ส บทเพลงแจ๊

สมาตรฐานจ านวนมากมีคีตลษัณ์แบบบลสู ์ เนื่องจากลกัษณะการด าเนินคอร์ดที่โดดเด่น เอือ้ต่อ
การประยกุต์ดัดแปลงท านอง เสียงประสาน หรือเพือ่แสดงอัตลักษณ์ในการบรรเลงและการ
ประพนัธ์  ท าให้ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากจากนักดนตรีแจ๊สและนักประพนัธ์ 

โดยทั่วไปคีตลกัษณ์ประเภทบลสูจ์ะมีความยาว 12 ห้อง  และมีการแบ่งประเภท

ยอ่ยออกไปตามลกัษณะการบรรเลง ดังนี  ้
1) คีตลกัษณ์ประเภทบลสูใ์นบันไดเสียงเมเจอร คีตลกัษณ์ประเภทบลูส์ใน

บันไดเสยีงเมเจอร์มีการด าเนินคอร์ดดังนี  ้

 

ภาพประกอบ 1 คีตลกัษณ์ของเพลงบลสู ์ ในบันไดเสยีง C เมเจอร์ 

เมื่อพจิารณาจากตัวอยา่งโน้ตที่ 1 จะพบว่าคีตลกัษณ์ของเพลงบลูสจ์ะ มีการ

ด าเนินคอร์ดที่ประกอบด้วยคอร์ด I, IV และ V โดยที่คอร์ดทัง้หมดจะเป็นคอร์ดโดมินันท์ ท าให้
เพลงบลสูม์ีลกัษณะของเสยีงประสานที่เป็นเอกลักษณ์  แตกต่างจากบทเพลงประเภทอ่ืน ๆ ที่อยู่
ในกญุแจเสยีงเมเจอร์  ซ่ึงมีคอร์ดโทนิก (คอร์ด I ) และคอร์ดซับโดมินันท์ (IV)  เป็นคอร์ดเมเจอร์ 

ต่อมาเมื่อดนตรีบลไูด้ถกูพฒันา  และได้น ามาผสมผสานกับดนตรีแจ๊ส  ท าให้
การด าเนินคอร์ดของเพลงบลสูม์ีความซับซ้อนยิง่ขึน้ 
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ภาพประกอบ 2 การด าเนินคอร์ดของเพลงบลสูไ์ด้บันไดเสยีง C เมเจอร์ ที่ได้ถกูพฒันาขึน้ โดย
ผสมผสานกับดนตรีแจ๊ส 

เมื่อพจิารณาจากตัวอยา่งที่ 2 จะเห็นได้ว่า มีการเพิม่และเปลีย่นคอร์ดให้มีความ

ซับซ้อนมากขึน้  ซ่ึงมีลกัษณะของการด าเนินคอร์ดแบบ II-V-I อันเป็นลกัษณะส าคัญอยา่งหนึ่งของ
ดนตรีแจ๊ส กลา่วคือ ห้องเพลงที่ 2 เพิม่คอร์ด F7  ห้องที่ 4 เพิม่คอร์ด G-7 (II-V-I  ในบันไดเสยีง F 
เมเจอร์) สว่นในห้องที่ 8 มีการเพิม่คอร์ด Eø7 และ A7b13#9  ห้องที่ 9 – 12 เปลีย่นเป็นคอร์ด D-7 
และ G7  (ii-V-i  ในบันไดเสยีง D ไมเนอร์)สว่นในห้องที่ 11 – 12  จะเพิม่คอร์ด A7b13b9, D-7 
และ G7 ซ่ึงเป็นการด าเนินคอร์ดแบบ I-VI-ii-V หรือทีเรียกว่า Turn Around ทัง้หมดเพือ่ให้ การ

ด าเนินคอร์ดแข็งแรงยิง่ขึน้ 
2) คีตลกัษณ์ประเภทบลสูใ์นบันไดเสยีงไมเนอร์ คีตลกัษณ์ประเภทบลูส์ใน

บันไดเสยีงเมเจอร์มีการด าเนินคอร์ดดังนี  ้

 

ภาพประกอบ 3 การด าเนินคอร์ดของเพลงบลสูแ์บบไมเนอร์แบบทั่วไป ในบันไดเสยีง C ไมเนอร์ 
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เมื่อพจิารณาจากตัวอยา่งที่ 3 จะเห็นได้ว่า การด าเนินคอร์ดของเพลงบลูส์แบบ
ไมเนอร์ ใช้คอร์ดในบันไดเสยีง C ไมเนอร์ทัง้หมด 4 คอร์ด ประกอบด้วย C-7, F-7, Dø7 และ G alt 

คีตลกัษณ์บลสูแ์บบไมเนอร์  ยงัมีการเปลีย่นแปลงไปในแบบต่าง ๆ อีกหลาย

รูปแบบ โดยมักเพิม่หรือเปลีย่นคอร์ดให้มีความซับซ้อนมากขึน้ หรือผสมผสานลกัษณะของดนตรี
แจ๊สเข้าไป  ท าให้การด าเนินคอร์ดมีความสละสลวยมากขึน้   

 

ภาพประกอบ 4 การด าเนินคอร์ดของเพลงบลสูแ์บบไมเนอร์  ในบันไดเสยีง C ไมเนอร์ โดยมีการ
เปลีย่น  และเพิม่คอร์ดให้มีความซับซ้อนยิง่ขึน้ 

เมื่อพจิารณาจากตัวอยา่ง 4 มีการเปลีย่นคอร์ดในห้องที่ 9 เพิม่คอร์ดแบบโคร
มาติก (คอร์ดที่มีระยะห่างเป็นขัน้คู่ 6 ไมเนอร์จากโน้ตโทนิก)  เพือ่เคลือ่นเข้าหาคอร์ด G7 alt ซ่ึง

เป็นคอร์ดโดมินันท์ของบันไดเสยีง 
1.2.2 บันไดเสียงและโมด 

1) บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scale) 
บันไดเสยีงเมเจอร์ เป็นพืน้ฐานของดนตรีแทบจะทุกชนิด บันไดเสยีงอ่ืน  ๆ

มักจะอธิบายโดยอ้างความเก่ียวข้องกับบันไดเสยีงเมเจอร์  ขัน้คู่เสยีง  คือการวัดระยะห่างระหวา่ง
เสยีงสองเสยีงนัน้ก็มีพืน้มาจากบันไดเสยีงเมเจอร์  สญัลกัษณ์ของคอร์ดนัน้ ก็ได้มาจากบันไดเสยีง

เมเจอร์  ฉะนัน้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาบันไดเสยีงเมเจอร์ (Harnum, 2010) 
ความหมายของบันไดเสยีงคือ ชุดของเสยีงที่ค่อย ๆ ไลส่งูขึน้หรือต ่าลง โดย

ระดับเสยีงเป็นไปตามระยะห่างที่ได้ก าหนดไว้ ตามที่ทุกคนเข้าใจว่า  บันไดเสยีงโครมาติก โน้ตที่
ไล้ขึน้และลงมีระยะห่างกันคร่ึงเสียง แต่ส าหรับบันไดเสยีงเมเจอร์ ในชุดของระยะห่างจะมีทั ง้
คร่ึงเสยีง  และ  1 เสยีงเต็ม (หนึ่งเสยีงเต็มคือ คร่ึงเสยีง 1 ครัง้) เช่นเดียวกับคอร์ด  ทุกทุกบันได
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เสยีงจะมีตัวอักษรที่บอกช่ือของบันไดเสยีง  และสว่นที่บอกชนิดของบันไดเสยีง ช่ือที่เป็นตัวอักษร  
จะบอกถึงโน้ตตัวแรกของบันไดเสียง  สว่นที่ตามมา  จะบ่งบอกชนิดของบันไดเสยีงว่า เป็น ชนิด
เมเจอร์, ไมเนอร์, บลสู,์ เพนทาโทนิก ฯลฯ  

บันไดเสยีงเมเจอร์เป็นบันไดเสยีงไดอาโทนิก ล าดับของขัน้คู่ระหว่างโน้ตใน
บันไดเสยีงเมเจอร์มีดังนี ้

เต็ม - เต็ม -  คร่ึง -  เต็ม  - เต็ม  - เต็ม  - คร่ึง 

 

ภาพประกอบ 5 บันไดเสยีงเมเจอร์ 

โดยที่ "เต็ม" หมายถึง เต็มเสยีง (สญัลกัษณ์ W) และ "คร่ึง" หมายถึง คร่ึงเสยีง 
(สญัลกัษณ์ ½ ) ล าดับขัน้ของบันไดเสยีง  โน้ตในบันไดเสยีงแต่ละตัวมีช่ือเรียกดังนี  ้

- โน้ตตัวที่ 1 เรียกว่า โทนิก (Tonic) 
- โน้ตตัวที่ 2 เรียกว่า ซุปเปอร์โทนิก (Super Tonic) 

- โน้ตตัวที่ 3 เรียกว่า มีเดียนต์ (Mediant) 
- โน้ตตัวที่ 4 เรียกว่า ซับโดมิแนนต์ (Sub Dominant) 
- โน้ตตัวที่ 5 เรียกว่า โดมิแนนต์ (Dominant) 
- โน้ตตัวที่ 6 เรียกว่า ซับมีเดียนต์ (Sub Mediant) 
- โน้ตตัวที่ 7 เรียกว่า ลดีดิงโทน (Leading Tone) 
- โน้ตตัวที่ 8 เรียกว่า โทนิก (Tonic) (เป็นโน้ตเดียวกับตัวที่ 1)  

2)  โหมด (Mode)  
โหมด เป็นบันไดเสยีงประเภทหนึ่ง  โหมดใช่ในดนตรีหลาย ๆ ประเภท เช่น 

แจ๊ส, คันทรี, ร๊อค, ดนตรีราคะของอินเดีย ฯลฯ  โหมดที่ใช้บ่อยที่สดุ 2 โหมด ซ่ึงโดยทั่วไปจะรู้จักกัน
ในช่ือบันไดเสยีงเมเจอร์ และเนเชอรัลไมเนอร์  ช่ือของโหมดทัง้สองคือ ไอโอเนียน และ เอโอเลยีน 
ตามล าดับ สว่นโหมดอ่ืน ๆ คือ โดเรียน, ฟริเจียน, ลเีดียน, มิกโซลเีดียน และ โลเครียน  โหมด

สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายโดยวางโหมดแต่ละอันลงบนชุดของระยะห่างเสียง เต็มเสยีง และ
คร่ึงเสยีง  ใช้โน้ตในบันไดเสยีง C เมเจอร์ (Harnum, 2010) 

ระยะห่างของเสยีงในโหมดต่างๆ ทัง้ 7 โหมด  
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(1) ไอโอเนียน (Ionian)  

 

ภาพประกอบ 6 โหมดไอโอเนียน 

 โหมดไอโอเนียน คือ โหมดที่เมือนกับบันไดเสียงเมเจอร์ ระยะห่างระหว่าง
เสยีงของโหมดนีค้ือ เต็ม – เต็ม – คร่ึง – เต็ม – เต็ม – เต็ม – คร่ึง 

(2) โดเรียน (Dorian) 

 

ภาพประกอบ 7 โหมดโดเรียน 

โหมดโดเรียน  เร่ิมต้นจากโน้ตตัวที่สองของบันไดเสยีงเมเจอร์ ซ่ึงจากตัวอยา่ง 
เร่ิมจากโน้ต D ในบันไดเสยีง C เมเจอร์  ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ เต็ม – คร่ึง – เต็ม – เต็ม – 
เต็ม – คร่ึง – เต็ม โหมดนี ้เข้ากันได้กับคอร์ด ii คอร์ดไมเนอร์  และคอร์ดไมเนอร์เซเว่น 

 
(3) ฟริเจียน (Phrygian) 

 

ภาพประกอบ 8 โหมดฟริเจียน 

โหมดฟริเจียนเร่ิมต้นจากโน้ตตัวที่สามของบันไดเสียงเมเจอร์ จากตัวอยา่ง
เร่ิมต้นด้วยโน้ต E ในบันไดเสยีง C เมเจอร์ ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ คร่ึง – เต็ม – เต็ม – เต็ม – 
คร่ึง – เต็ม - เต็ม โหมดนีใ้ช้ในดนตรีสเปน หรือฟลาเมนโก และใช้ได้ดนตรีแจ๊สด้วยเช่นกัน  

(4) ลเิดียน (Lydian) 
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ภาพประกอบ 9 โหมดลเิดียน 

โหมดลเิดียน  เร่ิมต้นจากโน้ตตัวที่สีข่องบันไดเสียงเมเจอร์ ซ่ึงจากตัวอยา่ ง 

เร่ิมจากโน้ต F ในบันไดเสยีง C เมเจอร์  ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ เต็ม – เต็ม – เต็ม – คร่ึง – 
เต็ม - เต็ม – คร่ึง โหมดนีใ้ช้ในดนตรีแจ๊ส, ฟิวช่ัน, ร๊อค, คันทรี ลกัษณะของโหมดลเิดียน คล้ายกับ
บันไดเสยีงเมเจอร์ที่ยกโน้ตตัวที่ 4  ขึน้ ซ่ึงท าให้ได้เสยีงที่ฟังดูแปลกหู  

(5) มิกโซลเิดียน (Mixolydian)  

 

ภาพประกอบ 10 โหมดมิกโซลเิดียน 

โหมดมิกโซลเิดียน   เร่ิมต้นจากโน้ตตัวที่ห้าของบันไดเสียงเมเจอร์ ซ่ึงจาก
ตัวอยา่ง เร่ิมจากโน้ต G ในบันไดเสยีง C เมเจอร์  ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ เต็ม – เต็ม – คร่ึง 
– เต็ม - เต็ม – คร่ึง - เต็ม โหมดนีใ้ช้ในดนตรีแจ๊ส, บลสู,์ ร๊อค, คันทรี 

(6) เอโอเลยีน (Aeolian)  

 

ภาพประกอบ 11 โหมดเอโอเลยีน 

โหมดเอโอเลยีน หรือที่คุ้มเคยกันในช่ือ บันไดเสยีงเนเชอรัลไมเนอร์ เร่ิมต้น
จากโน้ตตัวที่หกของบันไดเสียงเมเจอร์ ซ่ึงจากตัวอยา่ง เร่ิมจากโน้ต A ในบันไดเสยีง C เมเจอร์   

ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ เต็ม – คร่ึง – เต็ม - เต็ม – คร่ึง – เต็ม - เต็ม  โหมดนีใ้ช้ในดนตรีแทบ
ทุกประเภท 

(7) โลเครียน (Locrian)  
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ภาพประกอบ 12 โหมดโลเครียน 

โหมดโลเครียน  ให้เสยีงที่ฟังดูเหมือนมากจากต่างดาว  หรือมาจากโลกอ่ืน  
ทัง้หมดก็เพราะการแทนที่ของระยะห่างคร่ึงเสยีง สามารถพบโหมดนีไ้ด้ในดนตรี แจ๊ส และฟิวช่ัน  
โหมดโลเครียนเร่ิมต้นจากโน้ตตัวที่หกของบันไดเสียงเมเจอร์ ซ่ึงจากตัวอยา่ง เร่ิมจากโน้ต B ใน
บันไดเสยีง C เมเจอร์  ระยะห่างเสยีงของโหมดนีค้ือ คร่ึง – เต็ม - เต็ม – คร่ึง – เต็ม - เต็ม - เต็ม  

1.2.3 Jazz Rhythm 
การบรรเลงเพลงแจ๊ส จังหวะที่นิยมเลน่  และถือเป็นจังหวะพืน่ฐานของ แจ๊ส 

และบล ู คือการบรรเลงด้วยจังหวะสวิง จุดเด่นส าคัญของการเลน่จังหวะสวิงคือการเลน่กระโ ดด
ของโน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ โดยเน้นบนสว่นที่เบาของจังหวะ และการเน้นที่จังหวะเบา ฉะนัน้  หากเลน่โน้ต
เขบ็ต 1 ชัน้ติดต่อกัน  โน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ตัวที่สองของทุก 2 ตัวโน้ต  จะเน้นจังหวะมากกว่าตัวแรก  

 

ภาพประกอบ 13 โน้ตที่จะใช้เลน่ในจังหวะสวิง  

 

ภาพประกอบ 14 การเลน่โดยเปลีย่นสดัสว่นโน้ตในจังหวะสวิง 

 

ภาพประกอบ 15  การเน้นเสยีงของโน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ในการเลน่จังหวะสวิง 
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จากตัวอยา่งโน้ตที่ 13 คือโน้ตของท านองที่จะเลน่ในจังหวะสวิง ในการเลน่ด้วย
จังหวะ สวิง  จะเลน่โดยเปลีย่นสดัสว่นโน้ต โดยให้โน้ตเขบ็ตหนึ่งชัน้ตัวแรกของทุกสองตัว เลน่ยาว
กว่าและตัวที่สองสัน้กว่าในลกัษณะของโน้ตสามพยางค์  ดังตัวอยา่งโน้ตที่ 14  ส าหรับการเน้น

เสยีง  จะเน้นที่ตัวที่สองของโน้ตเขบ็ตหนึ่งชัน้ทุกสองตัว  ดังตัวอยา่งโน้ตที่ 15 
1.2.4 ทูไฟว์วัน (II – V – I) 

1) ลกัษณะของทางเดินคอร์ดแบบ II – V - I 
ส าหรับผู้ที่เลน่ดนตรีแนวบลสู ์ หรือ ร๊อค จะคุ้นเคยกับทางเดินคอร์ดแบบ  I-

IV-V7  ซ่ึงเป็นการเสยีงประสานแบบพืน้ฐานที่มีอยู่ในเพลงนับไม่ ถ้วน  และหลากหลายแนวเพลง 
ส าหรับในดนตรีแจ๊ส ii – V7- I เป็นทางเดินคอร์ดที่ส าคัญที่สดุ และธรรมดาที่สดุ เพราะมันให้เสยีง
ที่จะน าไปสูค่อร์ด I 

การที่จะเข้าใจอยา่งแจ่มแจ้ง  จะช่วยได้มากถ้าเราจะคิดถึงคอร์ด  I ในทุก  ๆ
คีย ์ให้เป็นเหมือนแม่เหลก็ที่จะดึงดูดเข้ามาหา ไดอาโทนิคคอร์ดในคียห์นึ่ง ๆจะมีระดับแรงดึงดูด
กลบัเข้าไปหาที่แตกต่างกัน  อยา่งเช่นในคีย ์ C ถ้าเราเลน่คอร์ด G7 เพยีงล าพงั  ประสาทหูของเรา
จะรู้สกึไม่พอใจ  แต่เมื่อเราเลน่ต่อด้วยคอร์ด C  จะได้ความรู้สกึของการถกูท าให้เสร็จสิน้สมบูรณ์  
ทางเดินคอร์ด ii – V – I เป็นเหมือนศูนยก์ลางของคียอ์ยา่งทรงพลงั  เพราะแรงสง่ของเสยีงประสาน 

จากคอร์ด ii และคอร์ด V7 ดึงเข้าหาคอร์ด I ทุก ๆ คอร์ดในที่สดุก็จะต้องการเข้าไปหาคอร์ด I แต่
มันก็มีแรงดึงดูดเข้าหาคอร์ดอ่ืนๆ ในคียอ่ื์นด้วยเช่นกัน (บ้างครัง้ก็เป็นคอร์ดนอกคีย)์  

มีเพลงแจ๊สมาตรฐานมากมาย ที่ใช้ทางเดินคอร์ด ii – V – I ที่ต่างกันหลาย  ๆ
ครัง้ โดยเดินทางไปยงัคียต์่างๆ  ซ่ึงเราจะเรียกว่า “การเดินทางของ ii – V –I”  มีสิง่หนึ่งที่ต้องค านึง
คือ คอร์ด ii และ V7 ยงัคงสร้างจุดศูนยก์ลางของคียโ์ดยไม่ค านึงถึงว่า คอร์ด I จะมีอยูห่รือไม่ เรา
จะเห็นได้ว่า  นีเ้ป็นเร่ืองปรกติ จากตัวอยา่งทางเดินคอร์ดต่อไปนี ้ อยูบ่นพืน่ฐานเพลง “Tune Up” 

ของ Miles Davis ซ่ึงแสดงให้เห็นการเดินทางของ ii – V – I ตัวอักษรที่ถกูวงกลม  แสดงถึงคีย์
ศูนยก์ลางที่ถกูสร้างขึน้ 
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ภาพประกอบ 16 ทางเดินคอร์ดที่มีพืน้ฐานจากเพลง “Tune Up” ของ Miles Davis  

2)  การใช้คีตปฏิภาณบรรเลงบนทางเดินคอร์ด ii – V7 – I 
กฎของการใช้คีตปฏิภาณบนทางเดินคอร์ด ii – V7 – I นัน้ค่อนข้างจะเรียบ

ง่าย คือ  ใช้บันไดเสยีงเมเจอร์ของคอร์ด  I  เช่น ถ้าทางเดินคอร์ดคือ G-7 – C7 – Fmaj7 ให้ใช้โน้ต
ในบันไดเสยีง F เมเจอร์ แต่ต้องแน่ใจว่า คอร์ดใน ii – V – I นัน้ไม่ใช่คอร์ด Altered  หรือคอร์ดที่
เสยีงที่ 5, 9 และ 11 ถกูท าให้สงูขึน้หรือต ่าลง คร่ึงเสยีง  ที่ต้องมีกฎนี ้  เพราะเสยีงในคอร์ดดังกลา่ว

ไม่อยูใ่น Diatonic (ไม่อยูใ่นบันไดเสยีงเมเจอร์)  
1.2.5 การฟังเพลงแจ๊ส 

การฟังเป็นสว่นส าคัญอีกอยา่งหนึ่งส าหรับการเป็นนักดนตรีแจ๊สที่ดี  ควรฟังเพลง
ตลอดเวลาที่มีโอกาส  ฟังทัง้ศิลปินปัจจุบัน  และศิลปินที่มีช่ือเสยีงในอดีต ฟังอยา่งวิเคราะห์ และ
ฟังเพือ่ให้การเลน่ของตนเองมีการพฒันา ฟังเพลงในทุก ๆ ประเภท ทุกๆ เคร่ืองดนตรี การฟังคือ
วิธีการสือ่สารกับนักดนตรีในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Fisher, 2014) 

การศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับดนตรีทุกประเภท  เรียนรู้

วัฒนธรรมอ่ืนๆ ด้วยเป็นการเพิม่มุมมองใหม่ และพฒันาการเลน่ของตนเอง   
ส าหรับนักเรียนชัน้สงู การศึกษาศิลปินคนใดคนหนึ่งอยา่ งลึกซึง้โดยใช้เว ลา

ช่วงหนึ่ง เป็นสิง่ที่ดี ระหว่างการศึกษานัน้  ให้อ่านทุกอยา่งเก่ียวกับศิลปินคนนัน้ให้มากเท่าที่จะหา
ได้ เรียนรู้บทเพลงที่ศิลปินผู้นัน้แต่งให้ได้ 2-3 บทเพลง แกะโน้ตการบรรเลงเดี่ยวของเขา ฟังสื่อ
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บันทึกเสยีงต่างๆ  แล้วจึงเปลีย่นไปศึกษาศิลปินคนอ่ืน ๆ ต่อไป นีเ้ป็นทางที่จะได้ศึกษาและพฒันา
ความสามารถในการเลน่ขอตนเอง   

ฝึกการฟัง  ซ่ึงหมายถึงการฟังเพลงใหม่ ๆ โดยฟังตามแนวทางต่อไปนี  ้

(1) ฟังท านองเพลง และฟังวงดนตรีทัง้วงเหมือนเป็นเพลง ๆ หนึ่ง 
(2) ฟังอีกครัง้  เพง่การฟังไปที่มือกลอง 
(3) ครัง้ถัดไป  ฟังเฉพาะแนวเบส 
(4) ครัง้นี ้ฟังเฉพาะแนวกีต้าร์ที่เลน่เป็น Rhythm และหรือเปียโน 
(5) สดุท้าย ฟังเฉพาะท านองหลกั 

จากนัน้ ฟังเพลงทัง้เพลงอีกครัง้เหมือนที่ได้ฟังในครัง้แรก  ค้นหาว่าได้เรียนรู้อะไร  

ได้แนวทางใหม่ ๆ  ในการเลน่ของตนเองหรือไม่  น าสิง่ที่ได้มาใช้ในการเลน่ของตนเอง 
Fisher (2014) ได้เสนอรายการศิลปินที่มีคุณค่า  ควรแก่การฟัง เพือ่ศึกษาผลงาน

ของศิลปินเหลา่นัน้  โดยมีรายช่ือศิลปินแยกตามเคร่ืองดนตรีดังต่อไปนี  ้
นักกีต้าร์ : Kenny Burrell, Scott Henderson, Larry Carlton, Also HoIdsworth, 

Charlie Christian, Barney Keasel John Collins, Steve Khan, Larry Coryell, Pat Martino, Al 

Dimeola, John McLaughlin, Joe Diorio, Wes Montgomery, Herb Ellis, Oscar Moore, 
George Van Eps, Joe Pass, Ron Eschete, Django Reinhardt, Tal Farlow, Emily Remler, 
Bruce Foreman, Lee Ritenour, Frank Gambale, Howard Robert, Mick Goodrick, John 
Scofield, Ted Greene, Mike Stern และ Jim Hal 

นักทรัมเป็ต : Nat Adderly (cornet), Chet Baker, Clifford Brown, Miles Davis, 
Dizzy Gillespie, Benny Golson, Freddie Hubbard, Louts Armstrong และ Wynton Masalis

นักทรอมโบน 
นักทรอมโบน : Tommy Dorsey, Al Grey, J.J. Johnson, Jack Teagarden, Bill 

Watrous และ  Kai Winding  
นักไวบราโฟน : Garry Burton, Lionel Hamption, Bobby Hutchinson และ Milt 

Jackson 
นักคลาริเน็ต : Eddie Daniels และ Benny Goodman 

นักไว โอลิน :  Michael Urbania, Stephan Grappelli, Stuff Smith และ Jean 
Luc Ponty 
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นักแซกโซโฟน :  Cannonball Adderly, Lee Konitz, Anthony Braxton Yusef 
Latiff, Michael Brecker, Charles Lloyd, Ritchie Cole, Gerry Mulligan, Ornette Coleman, 
Charlie Parker, John Coltrane, Sonny Rollins, Paul Desmond, Pharoah Sanders, Stan Getz, 

Wayne Shorter, Coleman Hawkins, Phil Woods, Joe Henderso และ  Lester Young 
นักคีย์บอร์ด  ( เปียโน)  :  Chick Corea, George Duke, Bill Evans, Russell 

Ferranre, Erroll Garner, Dave Grusin Herbie Hancock, Earl Hines, Keith Jarrett, Cecil 
Johnson, Thelonius Monk, Oscar Peterson, Bud Powell,  George Shearing, Horace Silver, 
Martial Solal, Art Tatum, Billy Taylor, McCoy Tyner และ Joe Zawinui 

นักเบส : Steve Bailey, Jimmy Johnson, Tim Bogert, Bob Magnusson, Ray 

Brown, Michael Manring, Ron Carter, Charles Mingus, Paul Chambers, Jaco Pastorius, 
Stanley Clarke, John Patitucci, Nathan East, Chuck Rainey, Mark Egan, Lee Sklar, Charlie 
Haden, Steve Swallow, Luther Hughs, Buster Williams, James jarnerson, Victor Wooten 
และ Alphonso Johnson  

นักร้อง :  Ella Fitzgerald, Carmen McCray, Billy Holiday, Bobby McFerrin, 

Eddy Jefferson, Sarah Vaughan, Kevin Letau, Cassandra Wilson และ Nancy Wilson  
1.2.6  การท า Transcription 

การฝึกฝนที่เป็นสิง่ส าคัญอยา่งหนึ่งของการฝึกเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณนั่นคือ การ
ท า Transcription การท า Transcription คือ การท าส าเนาการบรรเลงของนักดนตรีแจ๊สที่บรรเลง
โดยใช้คีตปฏิภาณ ของนักดนตรีแจ๊สชัน้ครู จากการบันทึกเสยีง  ออกมาเป็นตัวโน้ตแบบ โน้ตต่อ
โน้ต  ประโยชน์ เพื่อเข้า ไปสู่พืน้ฐานของภาษาดนตรี  ของนักดนตรีผู้นั น้   ในอีกทางหนึ่ง  
Transcription ในดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนจิตกร  ที่ส าเนาภาพวาดของจิตรกรเอก  สิง่ที่ส าคัญมาก

ไปกว่าการที่สามารถเขียนโน้ตทุกตัวที่ได้ยนิ  คือการสามารถเลน่ได้เหมือนกับต้นฉบับทุกตัว โน้ต  
(Sarath, 2010) 

การท า Transcription ควรค านึงอยูเ่สมือว่า เป็นไปเพือ่การเรียนรู้ภา  ษ า
ทางดนตรีของนักดนตรีที่เราจะท า  ไม่ใช่เพือ่ฝึกเพือ่ที่ดึงน ามาใช้ในการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณ ใน
ครัง้แรก ๆ ของการ Transcription จะพบกับความยากล าบาก  ผู้เร่ิมต้น  ควรเลอืกบทเพลงที่มี
จังหวะ ช้า ถึงปานกลาง ที่ส าคัญ  ควรเลอืกเพลงที่ชอบ  ซ่ึงจะท าให้มีแรงบันดาลใจในการท า และ

จะต้องทุ่มเทในการท า บางบทเพลงซ่ึงดูไม่ยากมาก  แต่ก็อาจมีบางจุดที่ยากบ้าง  ไม่ควรท าให้จุด
ที่ยากเป็นอุปสรรค  ให้ท าส่วนอ่ืน ๆ จนจบ  แล้วจึงย้อนกลับมาท าส่ว นที่ยากทีหลัง  เมื่อท า 
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Transcription ไปเร่ือย ๆ จะพบว่า  ความสามารถของประสาทหูจะดีขึน้  สามารถแกะโน้ตในแต่
ละท่อนได้ยาวขึน้  รวมถึงความยากของโน้ตก็จะสามารถท าโน้ตที่ยากขึน้ได้  ในครัง้แรก ๆ อาจจะ
ต้องกดหยดุเคร่ืองเลน่  หลงัจากผา่นไปเพยีงสองสามตัวโน้ต  ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองที่ผดิ  แต่แนะน าให้ร้อง

โน้ตที่ได้ยนิทันทีที่กดปุ่มหยดุเคร่ืองเลน่  แล้วจึงลองเลน่กับเคร่ืองดนตรี และบันทึกโน้ตตามล าดับ  
(Sarath, 2010)  

การท า Transcription  โดยหลกัแล้วจะท ากับการเดี่ยวโดยใช้คีตปฏิภาณของนัก
ดนตรีแจ๊ส  แต่ความท้าทายอยา่งหนึ่งของการท า Transcription คือการแกะ แนวเสยีงประสาน
ของเพลงที่ท า Transcription  

1.2.7 การบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ ( Improvisation) 
ได้มีนักดนตรีแจ๊สที่มีช่ือเสยีง  และนักการศึกษาดนตรี  ได้ให้ความหมายของการ

บรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ (Improvisation) ไว้ดังนี ้ 
ดีน  (Dean, 1989) กล่าวว่า  “คีตปฏิภาณ คือดนตรีที่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

บุคคล” และPasqua (2007) กลา่วว่า คีตปฏิภาณ เป็นศิลปะที่ต้องการความสามารถพเิศษ จะ
บอกได้ถึงความแตกต่างของผู้เลน่ แต่ละคนที่เลน่แจ๊สออกมา การใช้คีตปฏิภาณจะพฒันาได้โดย
การฝึกฝน การฟัง และการเลยีนแบบจากศิลปินที่มีช่ือเสยีง โดยการเลน่และวิเคราะห์ความคิดของ

ศิลปินนัน้ การศึกษาด้วยวิธีการต่างๆ จากนักดนตรีที่มีความสามารถ จะกระตุ้น จินตนาการ และ
ความคิดที่มีอยูเ่ดิมให้เจริญงอกงามแตกฉานขึน้  

เด่น อยูป่ระเสริฐ (2549) กลา่วว่าการศึกษาดนตรี  คีตปฏิภาณ คือสว่นส าคัญ
ของผู้ศึกษาที่จะเตรียมตัว ส าหรับการสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางดนตรีซ่ึงแตกต่างไปจาก
ประสบการณ์ของผู้ประพนัธ์ (Composer) การได้ศึกษาคีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊สจะสง่เสริมให้เกิด
ความเข้าใจในดนตรีสไตลอ่ื์นๆชัดเจนยิง่ขึน้ด้วย  

การใช้คีตปฏิภาณคือการประพนัธ์ตามธรรมชาติและไม่จ า กัดสิง่ที่สร้าง สรรค์  
ด้วยเหตุนีน้ักดนตรีแจ๊สที่เช่ียวชาญจะพฒันาท านองไปตามจินตนาการที่กว้างไกลมีลกัษณะเป็น
วลสีัน้ๆที่มีท านองหลากหลายวลีเหลา่นี ม้ักเรียกกันว่า “ลคิส”์ (Licks) แต่ละวลสีามารถใช้ได้ ใน
หลายๆคียท์ี่แตกต่างกัน อาจกลา่วได้ว่าแนวทนองที่ใช้คีตปฏิภาณมีการเช่ือมโยงโดยเฉพาะอย่า ง
ยิง่กับเสยีงประสานและการต่อเนื่องของคอร์ด การสร้างวลเีหลา่นี จึ้งต้องระลึกได้ในทุกขณะ 
สร้างสรรค์ในหลายวิธีที่แตกต่างกันอยา่งราบร่ืนโดยระดับจินตนาการที่ได้แสดงออกมานัน้จะบ่งชี ้

ถึงความสามารถที่เป็นเลศิของผู้เลน่ นักเลน่แจ๊สนัน้เราอาจระบุได้ถึงเอกลกัษณ์ในแนวท านองของ
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เขา ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะตัว สดุท้ายไม่ว่าจะเลน่เคร่ืองดนตรีใดก็ตาม พืน้ฐานที่เหมือนกันคือต้อง
ใช้เวลาส าหรับฝึกซ้อมพฒันาแนวคิดในการประดิษฐแนวท านอง 

การเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ มีมานานตัง้แต่ยคุบาร็อค ศตวรรษที่ 17-18 ผู้เล่น

คียบ์อร์ดจะอิมโพรไวเซชัน และเลน่คลอไปด้วยกัน ตัวอยา่งเช่น บาคและเบโธเฟนก็ได้ช่ือว่า เป็น
นักอิมโพรไวเซชันที่มีช่ือเสยีง ความจริงผลงานการประพนัธ์ดนตรีส าคัญๆหลายชิน้ก็มีลกัษณะลืน่
ไหลที่เกิดจากจากรูปแบบของการใช้คีตปฏิภาณเป็นพืน้ฐาน  

ปัจจุบันการใช้คีตปฏิภาณ คือบทบาทส าคัญของดนตรีแจ๊ส, ร็อค,ดนตรีอินเดีย 
และดนตรีคลาสสคิร่วมสมัย การเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้ทฤษฏี 
และสญัชาติตญาณ ทักษะการถ่ายทอดความรู้สกึที่เกิดขึน้ในใจ พฒันาได้โดยการหมั่นเลน่โดยใช้

คีตปฏิภาณ อยา่งสม ่าเสมอ การบรรเลงเดี่ยวร่วมกับวงดนตรีท า ให้ รู้ ถึงการใช้ความดัง เบาที่
เหมาะสม การฝึกบรรเลงเดี่ยวด้วยตนเองท า ให้ เกิดความที่จะค้นหาความคิดใหม่ๆ ขณะการ
บรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ จะต้องเป็นผู้ที่มีความเช่ือมั่นในตนเองเพราะผลของดนตรีเกิดขึน้ตั ง้แต่
เร่ิมบรรเลงไม่มีโอกาสปรับแต่ง บ่อยครัง้ที่นักดนตรีที่เลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ เลน่โน้ตหรือวรรคเพลง
ไม่มีความหมายอะไร โน้ตที่มิได้ตัง้ใจเหลา่นี ้ ถ้าท าให้ลืน่ไหลไปกับความคิดได้ บ่อยครั ้ง ก็กลับ

กลายเป็นการบรรเลงเดี่ยวที่ดี  
เมื่อคีตปฏิภาณคือชนิดของการประพันธ์แบบทันทีทันใดแต่วลี ( Phrases) 

ทัง้หมดต้องก่อขึน้มาอยา่งมีเหตุผล ไม่ว่าจะเก่ียวกับโน้ต , โมทีฟ(Motive), จังหวะและคอร์ด การ
พฒันาโดยการศึกษาคอร์ด บันไดเสยีง การสร้างวลเีพลง และบทบาทอ่ืนๆ ไว้ก่อนลว่งหน้าจะเป็น
ผลดีต่อการเล่นมากกว่าการศึกษา เร่ืองดังกล่าว ในขณะที่ก าลังเล่นโดยใช้คีตปฏิภาณ 
(Gerard,1978:5) 

สาระส าคัญของคีตปฏิภาณคือ เกิดขึน้เป็นธรรมชาติ กับความสมัพนัธ์กันของ
ความคิดทางดนตรี และอารมณ์ ดนตรีแจ๊สมีพืน้ฐานมากจากจังหวะและท านองง่ายๆ ได้พฒันาขึน้
ตามธรรมชาติ และผสมผสานความเป็นดนตรี ความเป็นมนุษย ์และเชาว์ท าให้เกิดความน่าสนใจ
อยา่งเป็นสากล (Coker, 1964)  

สิ่งบ่งชีผ้ลขั น้สุด ท้ายของการใช้คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊สคือความเก่ียวข้อง
ระหว่างนักดนตรีต่อผู้ฟัง สาระส าคัญคือการสือ่สารที่เป็นระเบียบคล้ายการเลา่ เร่ืองราว ซ่ึง จะ

ดึงดูดความสนใจและท าให้ผู้ฟังมีความรู้สกึร่วมไปด้วย (Ballin, 1994) 
ถ้าไม่คุ้นเคยกับการใช้คีตปฏิภาณในดนตรีแจ๊สก็อาจบอกไม่ได้ว่ามีการเขียนหรือ

การจดจ ามาก่อนหรือไม่ ร่องรอยที่พอสงัเกตได้ คือบางครัง้ตัวโน้ตอาจเกิดขึน้โดยบังเอิญ ไม่เจตนา 
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และมีความเป็นระบบน้อยกว่าการเขียนหรือจ าท านอง อยา่งไรก็ตามการใช้คีตปฏิภาณที่ดีจะต้อง
มีโครงสร้างที่ดีด้วยได้เสยีงเกือบเหมือนกับการเขียนท านองไว้ลว่งหน้า  (Gridley, 1994) 

การเลน่แจ๊สและอิมโพรไวเซชันที่นิยมกันเป็นสว่นมากคือ จะเร่ิมกับเพลงที่ รู้ จัก

กันเป็นอยา่งดีของผู้เลน่ทุกคน โดยครัง้แรกจะใช้ เคร่ืองเป่า เลน่ท านองเพลงทัง้หมดหนึ่งเที่ยว และ
เที่ยวต่อมา เปียโน เบส และกลอง เลน่คลอ และยงัคงเลน่ต่อเนื่องไปเช่นเดิม แต่เคร่ืองเป่าจะ
สร้างสรรค์ท านองใหม่ที่เป็นของตนเอง ไปบนคอร์ดเดิมของเพลงที่มี่ประกอบอยู ่ ทางการต่อเนื่อง
ของคอร์ดที่ก าลงัเลน่คลออยูน่ัน้จะเป็นแนวชีน้ าส าหรับการเลอืกโน้ต เพือ่สร้างแนวท านองใหม่ ซ่ึ ง
การสร้างท านองใหม่นีค้ือการใช้คีตปฏิภาณ หรือจะกลา่วได้ว่าเมื่อท านองหลกัของเพลงสิน้ สุดลง 
ต่อจากนัน้ก็เป็นการบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณของนักดนตรี  

สว่นมากการจะบรรเลงโดยคีตปฏิภาณจนครบทุกเคร่ืองมือ เมื่อต้องการลงจบก็
น าท านองหลกัของเพลงมาบรรเลงใหม่อีกครัง้ปิดท้าย วิธีการบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณนี ้ ถ้าเป็น
นักดนตรีที่มาจากนักดนตรีป๊อปสว่นมากก็จะเป็นเพียงประดับตบแต่งทานองโดยการเ ป ลี่ยน
จังหวะ หรือเพิม่เติมโน้ตลงไปเท่านัน้แม้ว่าคีตปฏิภาณ จะเน้นหนักในดนตรีแจ๊สก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่
ทัง้หมดที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ วงดนตรีแจ๊สสว่นมากใช้การเรียบเรียงในวงดนตรีแจ๊สขนาด

ใหญ่ นักดนตรีจะนั่งที่เก้า อีโ้ดยมีโ น้ตจากการเรียบเรียงวางไว้ตรงหน้า ผู้เลน่จะยนืขึน้ ในขณะ
บรรเลงเดี่ยวเสมอ จึงกลา่วได้ว่าดนตรีลกัษณะนีเ้กิดจากการเขียน ซ่ึงบางครัง้อาจมีความจ าเป็น
เมื่อมีผู้เลน่หลายคนต้องเล่นยูนิซัน (การเลน่โน้ตท านองเดียวทุกเคร่ืองดนตรี) กันจึงต้องมีการ
ตระเตรียมโน้ตไว้ลว่งหน้า (Gridley, 1994) 

2. ชุดการสอน 
2.1 ความหมายของชุดการสอน 
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของชุดการสอนไว้ดังนี  ้

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542) กล่าวว่า ชุดการสอนหรือชุดการเรียน มาจากค าว่า 

Instructional Package หรือ Learning Package เดิมใช้ค าว่า ชุดการสอนเพราะค รูน ามาใช้
ประกอบการสอน ต่อมาแนวคิดในการยดึเด็กเป็นศูนยก์ลางในการเรียนได้เข้ามามีอิทธิพลมากขึน้
จึงมีผู้นิยมเรียกว่าชุดการเรียนและบางคนมักจะเรียกรวมกันว่า ชุดการเรียนการสอน  

นงลกัษณ์ ภูธนะกลู (2543) อธิบายว่า ชุดการสอนเป็นชุดสือ่ประสม สร้างขึน้เพื่อ
ช่วยครูให้สามารถสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ในกลอ่งหรือชุด บางครัง้ประกอบด้วยสิง่ของหลาย
สิง่ บางชุดอาจจะประกอบด้วยเอกสารเพยีงอยา่งเดียว บางชุดอาจจะเป็นโปรแกรมที่มีบัตรค าสั่ง

ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเอง 
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บุญชม ศรีสะอาด (2545) ให้ความหมายของชุดการสอน ( Instructional Package) 
สือ่การเรียนหลายอยา่งประกอบกัน จัดเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด (Package) เรียกว่า สือ่ประสม (Multi 
– Media) เพือ่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ มีช่ือเรียกหลายอยา่ง เช่น Learning 

Package, Instructional Package หรือ Instructional Kite นอกจากจะใช้ส าหรับให้ผู้ เรียน เรียน
เป็นรายบุคคลแล้ว ยงัใช้ประกอบการสอนส าหรับการเรียนเป็นกลุม่ยอ่ย จะจัดในรูปของศูนยก์าร
เรียน (Learning Center) 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2528) กลา่วว่า ชุดการสอนเป็นสื่อประสมประเภทหนึ่ง ซ่ึงมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะเร่ืองที่จะสอน โดยมีระบบการผลติและการน าสือ่การสอนที่สอดคล้องกับวิชา  
หน่วยหัวเร่ืองและวัตถปุระสงค์เพือ่ช่วยให้นักเรียนเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ  

กาญจนา สลีาไหม (2549) กลา่วว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ม ี
การจัดการเรียนการสอนแบบเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็น
กลุม่ โดยใช้สือ่หลายชนิดร่วมกันหรือเรียกว่า สือ่ประสม อันเป็นเคร่ืองมือในการช่วยสอนของค รูที่
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึน้และสามารถเรียนรู้ไปตามจุดมุ่งหมายที่หลกัสตูรก าหนด  

สรุางค์ สามทอง (2550) กลา่วว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดการสอนเป็นสือ่ประสมที่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนือ้หาแต่ละหน่วยเพื่อช่วยให้ผู้ เ รียนเกิดการเรียน รู้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้ค าแนะน าเท่านัน้ ทัง้ยงัอ านวย
ความสะดวกให้ครูได้ใช้ชุดการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

จากแนวคิดดังกล่าวพอสรุปได้ว่า ชุดการสอน หมายถึง ชุดสื่อประสมที่จัดให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ และเนือ้หามาช่วยให้นักเรียนเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรี ยน รู้
ให้บรรลผุลตามตัวชีว้ัดอยา่งมีประสทิธิภาพและช่วยครูให้สามารถสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.2 ประเภทของชุดการสอน 
ในการผลติชุดการสอนจะมีหลายลกัษณะ ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทตามลกัษณะ

การใช้งานหรือลกัษณะบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านแบ่งประเภทของ
ชุดการสอน ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี  ้

วันชัย ฉลวยเจริญวงค์ (2540) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนเป็น 3 ประเภท ดังนี  ้
1. ชุดการสอนส าหรับการบรรยายของครูใช้กับนักเรียนกลุม่ใหญ่ทัง้ชัน้ให้เรียน รู้

ไปพร้อมๆ กัน โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลมากนัก 

2. ชุดการสอนส าหรับท ากิจกรรมร่วมหรือศูนยก์ารเรียน โดยแบ่งนักเรียนในห้อง
เป็นกลุม่เลก็ลง การเรียนจะเรียนในลกัษณะเรียนเป็นกลุม่ด้วยตัวเองเป็นสว่นใหญ่  
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3. ชุดการสอนรายบุคคลจัดให้นักเรียน เรียนตามความสามารถของตนเอง เพือ่
แก้ปัญหาเร่ืองแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บทเรียนแบบโปรแกรม  

บุญเกือ้ ควรหาเวช (2542) ได้แบ่งประเภทชุดการสอนตามลกัษณะการใช้ออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. ชุดการสอนประกอบค าบรรยาย เป็นชุดการสอนส าหรับผู้สอนจะใช้สอน

ผู้เรียนเป็นกลุม่ใหญ่ หรือเป็นการสอนที่ต้องการปูพืน้ฐานให้ผู้เรียนสว่นใหญ่รู้และเข้า ใจในเว ลา
เดียวกันมุ่งในการขยายเนือ้หาสาระให้ชัดเจนยิง่ขึน้ ชุดการสอนแบบนีจ้ะช่วยให้ผู้สอนลดการ พูด
ให้น้อยลง และใช้สือ่การสอนที่มีความพร้อมอยูใ่นชุดการสอน ในการน าเสนอเนือ้หามากขึน้ สือ่ที่
ใช้ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ สไลด์ ภาพยนตร์ เทปบันทึกเสยีง หรือกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เป็นต้น สิง่ที่

ส าคัญคือ สือ่ที่จะน ามาใช้ต้องให้ผู้เ รียนเห็นอยา่งชัดเจนทุกคน ชุดการสอนชนิดนีบ้างคนอาจ
เรียกว่าชุดการสอนส าหรับครู 

2. ชุดการสอนแบบกลุม่ กิจกรรม เป็นชุดการสอนส าหรับให้ผู้ เรียนเรียนร่วมกัน
เป็นกลุม่เลก็ ๆ ประมาณ 5 – 7 คน โดยใช้สือ่การสอนที่บรรจุไว้ในชุดการสอนแต่ละชุด มุ่งที่จะฝึก
ทักษะในเนือ้หาวิชาที่เรียน และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดการสอนชนิดนีม้ักจะใช้ใน

การสอนแบบกิจกรรมกลุม่ เช่น การสอนแบบศูนยก์ารเรียน การสอนแบบกลุม่สมัพนัธ์ ชุดการสอน
แบบรายบุคคล หรือชุดการสอนตามเอกัตภาพเป็นชุดการสอน  

3. ส าหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู้เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเอง อาจจะเรียนที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ได้ สว่นมากจะมุ่งให้
ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจ ในเนือ้หาวิชาที่เรียนเพิม่เติม ผู้เรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วย
ตนเองได้ด้วย 

กรมวิชาการ (2545) ได้แบ่งประเภทของชุดการสอนเป็น 3 ประเภทดังนี  ้
1. ชุดการสอนแบบบรรยาย เป็นชุดการสอนส าหรับครูที่ก าหนดกิจกรรมและสื่อ

การสอนให้ครูได้ใช้ประกอบการสอนแบบบรรยาย มีหัวข้อเนื อ้หาที่จะบรรยา ยและประกอบ
กิจกรรมจัดไว้ตามล าดับขัน้ตอน สือ่ที่ใช้อาจเป็นสไลด์ประกอบเสยีงบรรยายในแถบเสียง แผนภูมิ 
ภาพยนตร์และกิจกรรมกลุม่ 

2. ชุดการสอนส าหรับกิจกรรมกลุม่ มุ่งให้ผู้เรียนได้ท า กิจกรรมร่วมกันซ่ึง อาจ

จัดการเรียนการสอนแบบศูนยก์ารเรียน โดยวางเค้าโครงเร่ืองจัดประเด็นเนือ้หาหน่วยความรู้ที่เป็น
อิสระจากกันสามารถเรียนรู้จบในหน่วยความรู้ แต่ละเร่ืองที่มีสดัสว่นเนือ้หาใกล้เคียงกัน อาจจัด
หน่วยความรู้ให้ได้ 3 – 5 เร่ือง ตามสดัสว่นของการแบ่งประเด็นเนื อ้หาแต่ละเร่ืองและเวลาที่ ใช้
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ศึกษาในแต่ละศูนย ์กิจกรรมในศูนยจั์ดในรูปแบบเป็นรายบุคคลหรือเรียนร่วมกันเป็นเลม่ มีสือ่การ
เรียน บทเรียน แบบฝึก ครบตามจ านวนผู้เรียนในแต่ละศูนย ์

3. ชุดการสอนรายบุคคล เป็นชุดการสอนส าหรับนักเรียน เพือ่ให้ผู้เ รียนด้วย

ตนเองตามล าดับนัน้  ความสามารถของแต่ละคน เมื่อเรียนจบแล้วจะทดสอบประเมินผล
ความก้าวหน้าแล้ว จึงศึกษาชุดอ่ืน ๆ ต่อไปตามล าดับถ้ามีปัญหาผู้เรียนจะปรึกษากันได้ โดย
ผู้สอนพร้อมที่จะช่วยเหลอืแนะน าชุดการสอน แบบนีจั้ดขึน้เพือ่สง่เสริมศักยภาพการเรียนรู้ขอ งแต่
ละบุคคลให้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปได้จนถึงขีดสดุของความสามารถเป็นรายบุคคล 

สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทชุดการสอนจะเน้นที่บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนเป็นสว่น
ใหญ่ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 

1. ชุดการสอนแบบบรรยาย ใช้ส าหรับประกอบการบรรยายของครูผู้สอนให้ กับ
ผู้เรียนเป็นกลุม่ใหญ่ทัง้ชัน้เรียน 

2. ชุดการสอนแบบกลุม่กิจกรรม ใช้ส าหรับผู้เรียนเรียนเป็นกลุม่สว่นมากนิยมท า
เป็นการจัดการเรียนแบบศูนยก์ารเรียน 

3. ชุดการสอนรายบุคคล ใช้ส าหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นรายบุคคล ซ่ึงผู้เรียน

สามารถศึกษาได้ตามความสามารถของตน ซ่ึงชุดการสอนแบบนีเ้หมาะส าหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ท าความเข้าใจเนือ้หาที่เรียนเพิม่เติม 

2.3 ขัน้ตอนในการสร้างชุดการสอน 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2541) ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้างชุดการสอนไว้ 10 ขัน้ตอน คือ 

1) ศึกษาเนือ้หาสาระของวิชาทัง้หมดอยา่งละเอียดว่าสิง่ที่เราจะน ามาท าเป็นชุด
การสอนนัน้จะมุ่ งเน้นให้ เกิดหลักการของการเรียนรู้อะไรบ้างให้ กับนักเรียน น าวิชาที่ได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์แล้วมาแบ่งเป็นหน่วยของการเรียนการสอน ในแต่ละหน่วยนัน้จะมีหัวเร่ือง

ยอ่ย ๆ รวมอยูอี่ก ที่เราจะต้องศึกษาพจิารณาให้ละเอียดชัดเจนเพือ่ไม่ให้เกิดการซ า้ซ้อนในหน่วย
อ่ืน ๆ อันจะสร้างความสบัสนให้กับนักเรียนได้และควรค านึงถึงการแบ่งหน่วยการเรียนการ สอน
ของแต่ละวิชานัน้ ควรจะเรียงล าดับขัน้ตอนของความรู้และลกัษณะธรรมชาติในวิชานัน้  

2)  เมื่อศึกษา เนือ้หาสาระและแบ่งหน่วยการเรียนการสอนได้แล้ว  จะต้อง
พจิารณาตัดสนิใจอีกครัง้หนึ่งว่า จะท าชุดการสอนแบบใดโดยค านึงถึงข้อก าหนดว่านักเรียนคือใคร 
(Who Learner) จะให้อะไรกับนักเรียน (Give What Condition) จะให้ท ากิจกรรมอยา่งไร (Does 

What Activities)และจะท า ได้ดีอย่า งไร  (How Well Criterion) สิ่งเหล่านี จ้ะ เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดการเรียน 
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3) ก าหนดหน่วยการเรียนการสอนโดยประมาณเนื อ้หาสาระที่ เราจะสา มารถ
ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้ตามช่ัวโมงที่ก าหนด โดยค านึงถึงว่าเป็นหน่วยที่น่าสนุก น่าเรียนรู้ ให้
ความช่ืนบานแก่นักเรียน หาสือ่การเรียนได้ง่าย พยายามศึกษาวิเคราะห์ให้ละเอียดอีกครัง้หนึ่งว่า

หน่วยการเรียนการสอนนีม้ีหลกัการหรือความคิดรวบยอดอะไร และมีหัวข้อเร่ืองยอ่ย ๆ อะไร อีก
บ้างที่รวมกันอยูใ่นหน่วยนี ้แต่ละหัวเร่ืองยอ่ยมีความคิดรวบยอดหรือหลกัการยอ่ย ๆ อะไรอีกบ้าง
ที่จะต้องศึกษา พยายามดึงเอาแก่นของหลกัการเรียนรู้ออกมาให้ได้ 

4) ก าหนดความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดที่เราก าหนดขึน้จะต้องสอดคล้อง
กันกับหน่วยและหัวเร่ือง โดยสรุปแนวคิดสาระและหลกัเกณฑ์ที่ส าคัญเพือ่เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกัน เพราะความคิดรวบยอดเป็นเร่ืองของความเข้า ใจอันเกิดจาก

ประสาทสมัผสักับสิง่แวดล้อม เพือ่ตีความหมายออกมาเป็นพฤติกรรมทางสมองแล้วน าสิง่ใหม่ไป
เช่ือมโยงกันกับประสบการณ์เดิม เกิดเป็นความคิดรวบยอดฝังอยูใ่นความทรงจ ามนุษย์ต้ องมี
ประสบการณ์ต่าง ๆ  พอสมควรจึงจะสรุปแก่นแท้ของการเรียนรู้เกิดเป็นความคิด  

5) จุดประสงค์การเรียน การก าหนดจุดประสงค์การเรียนจะต้องให้สอดคล้องกับ
ความคิดรวบยอด โดยก าหนดเป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซ่ึงหมายถึงความสามารถของนักเรียน

ที่แสดงออกมาให้เห็นได้ภายหลงัการเรียนการสอนบทเรียนแต่ละเร่ืองจบไปแล้ว โดยครูสามารถวดั
ได้  จุดมุ่ งหมายเชิงพฤติกรรมนี ้ถ้าครูก าหนดหรือระบุให้ชัดเจนมากเท่าใดก็ยิ่งมีทางประสบ
ความส าเร็จในการสอนมากเท่านัน้ ดังนัน้จึงควรใช้เวลาตรวจสอบจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อให้
ถกูต้อง และครอบคลมุเนือ้หาสาระของการเรียนรู้ 

6) การวิเคราะห์งาน คือการน าจุดประสงค์การเรียนแต่ละข้อมาท าการวิเคราะห์
งาน เพื่อหา กิจกรรมการเรียนการสอน แล้วจัดล าดับกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมถูกต้อง

สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้แต่ละข้อ 
7) เรียงล าดับกิจกรรมการเรียน ภายหลงัจากที่เราน าจุดประสงค์การเรียนแต่ละ

ข้อมาวิเคราะห์งาน และเรียงล าดับกิจกรรมของแต่ละข้อเพือ่ให้เกิดการประสานกลมกลนืของ การ
เรียนการสอน จะต้องน ากิจกรรมการเรียนของแต่ละข้อที่ท าการวิเคราะห์งานและ เรียงล าดับ
กิจกรรมไว้แล้วทัง้หมดน ามาหลอมรวมเป็นกิจกรรมการเรียนที่สมบูรณ์ที่สดุ เพือ่ไม่ให้เกิด การ
ซ า้ซ้อนในการเรียนโดยค านึงถึงพฤติกรรมพืน้ฐานของนักเรียน (Entering Behavior) วิธีด าเนินการ

ให้ เกิดมีการเรียนการสอนขึน้ ( Instructional Procedures) ตลอดจนการติดตามผลและการ
ประเมินผลพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกมา เมื่อมีการเรียนการสอนแล้ว  ( Performance 
Assessment) 
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8) สือ่การเรียน คือ วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนที่ครูและนักเรียนจะต้อง
กระท าเพือ่เป็นแนวทางในการเรียนรู้ ซ่ึงครูจะต้องจัดท าขึน้และจัดหาไว้ให้เรียบร้อย ถ้าสือ่การ
เรียนเป็นของที่ใหญ่โตหรือมีคุณค่า ที่จะต้องจัดเตรียมมาก่อนจะต้องเขียนบอกไว้ให้ชัดเจนในคู่มือ

ครู เก่ียวกับการใช้ชุดการสอนว่าจะไปจัดหาได้ ณ ที่ใด เช่น เคร่ืองฉายสไลด์ เคร่ืองบันทึกเสียง 
และสิง่ที่เก็บไว้ไม่ได้นานเพราะเกิดการเน่าเสยี เช่น ใบไม้ พชื สตัว์ เป็นต้น  

9) การประเมินผล คือ การตรวจสอบดูว่าหลงัจากการเรียนการสอนแล้วได้มีการ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมตามที่จุดประสงค์การเรียนก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลนีจ้ะใช้วิธีการ
ใดก็ตามแต่จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนที่ เราตัง้ไว้ ถ้าการประเมินผลไม่ตรงตาม
จุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้เมื่อใด ความยตุิธรรมก็จะไม่เกิดขึน้กับนักเรียน และไม่ตรงเปา้หมายที่ก าหนดไว้

ด้วยการเรียนรู้ในสิง่นัน้จะไม่เกิดขึน้ ชุดการสอนที่สร้างขึน้มาก็เป็นการเสยีเวลาและไม่มีคุณภาพ 
10) การทดลองใช้ชุดการสอนเพือ่หาประสทิธิภาพ เมื่อพจิารณาถึงรูปแบบของ

ชุดการสอนว่าจะผลติออกมาในขนาดเท่าใด และรูปแบบของชุดการสอนจะออกมาเป็นซอง แฟม้
หรือกลอ่ง  สดุแล้วแต่ความสะดวกในการใช้ การเก็บรักษาและความสวยงาม การหาประสทิธิภาพ
ของชุดการสอนเพือ่ปรับปรุงให้เหมาะสม ควรน าไปทดลองใช้กับกลุม่เลก็ ๆ ดูก่อน เพือ่ตรวจสอบ

หาข้อบกพร่อง และแก้ไขปรับปรุงอยา่งดีแล้ว จึงน าไปทดลองใช้กับเด็กทัง้ชัน้หรือกลุม่ใหญ่ โดย
ก าหนดขัน้ตอนไว้ดังนี ้

- ชุดการสอนนีต้้องการความรู้เดิมของนักเรียนหรือไม่ 
- การน าเข้าสูบ่ทเรียนของชุดการสอนนีเ้หมาะสมหรือไม่ 
- การประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน มีความสบัสนวุ่นวายกับนักเรี ยน

และด าเนินไปตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

- การสรุปผลการเรียนการสอน เพือ่เป็นแนวทางไปสูค่วามคิดรวบยอดหรื อ
หลกัส าคัญของการเรียนรู้ในหน่วยนัน้ ๆ ดีหรือไม่ หรือจะต้องตรวจปรับเพิม่เติมอยา่งไร  

- การประเมินผลหลงัการเรียน เพือ่ตรวจสอบดูว่าพฤติกรรมการเรียน รู้ที่
เปลีย่นแปลงจากเดิมนัน้ ให้ความเช่ือมั่นได้มากน้อยแค่ไหนกับนักเรียน  

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช (2547)  ได้เสนอขัน้ตอนในการสร้างชุดการสอนไว้
ดังนี ้

ขัน้ที่ 1 วิเคราะห์เนือ้หา ได้แก่ การก าหนดหน่วย หัวเร่ือง และมโนมติ  
ขัน้ที่ 2 การวางแผนเป็นการวางแผนไว้ลว่งหน้าโดยก าหนดรายละเอียดไว้ 
ขัน้ที่ 3 การผลติสือ่การเรียน เป็นการผลติสือ่ประเภทต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผน  
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ขัน้ที่ 4 เป็นการประเมินคุณภาพของชุดการสอน โดยน าไปทดลองใช้ ปรับปรุงให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

2.4 องค์ประกอบของชุดการสอน 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2546) กลา่วว่า ไม่ว่าจะเป็นชุดการสอนประเภทใดจะต้อ งมี

สว่นประกอบ 4 สว่น คือ 
2.4.1 คู่มือครู ส าหรับครูผู้ใช้ชุดการสอน หรือและผู้เรียนที่ต้องเรียนจากชุด การ

สอนตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้ 
2.4.2 ค าสัง่ หรือการมอบงาน เพือ่ก าหนดแนวทางการเรียนให้นักเรียนได้ปฏิบัติ

กิจกรรมแต่ละอยา่ง 
2.4.3 เนือ้หาสาระและสือ่ โดยจัดให้อยูใ่นรูปของสือ่การสอนแบบประสม และ

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุม่และรายบุคคลตามวัตถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  
2.4.4  การประเมินผล เป็นการประเมินผลของกระบวนการ ได้แก่ แบบฝึกหัด  

รายงาน การค้นคว้าและผลของการเรียนรู้ในรูปของแบบสอบต่าง ๆ 
สว่นประกอบข้างต้นนีจ้ะบรรจุในกลอ่งหรือซอง จัดเอาไว้เป็นหมวดหมู่เพือ่สะดวกแก่

การใช้นิยมแยกออกเป็นสว่นต่าง ๆ ดังนี  ้

1) กลอ่ง 
2) สือ่การสอนและบัตรบอกชนิดของสือ่การสอนเรียงตามล าดับการใช้ 
3) บันทึกการสอน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี  ้

-  รายละเอียดเก่ียวกับวิชาและหน่วยการสอน 
-  รายละเอียดเก่ียวกับนักเรียน 
-  เวลา จ านวนช่ัวโมง 

-  วัตถปุระสงค์ทั่วไป 
- วัตถปุระสงค์เฉพาะ 
- เนือ้หาวิชาและประสบการณ์ 
- กิจกรรมและสือ่การสอนประกอบวิธีสอน 
- การประเมินผล การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

4) อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
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3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีนักการศึกษากลา่วถึงความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี ้ 
อุทุมพร จามรมาน (2549) ได้กลา่วถึงความหมายของผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนว่า

เป็นเคร่ืองชีค้วามส าเร็จในการจัดการศึกษาของหลกัสตูรนัน้ ๆ ซ่ึงการจัดการศึกษาตามหลกัสตูร

ต่าง ๆ  มีความเก่ียวข้องกับจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร เนือ้หาสาระ การจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล ดังนัน้ผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียนจึงเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายและเนือ้หา
สาระที่เก่ียวข้อง 

วารี รักหะบุตร (2552) ได้สรุปความหมายของ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนว่า เป็น
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียนจนเกิดการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ 

จากความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว ข้างต้น สรุปได้ว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ภายหลังที่
นักเรียนได้รับการฝึกฝนและอบรมสัง่สอนในเร่ืองที่เ รียนมาแล้ว อันมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแ ปลง
พฤติกรรมซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

3.2 แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน เป็นสิ่งที่สะ ท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของผู้ เ รียน และ

ประสทิธิภาพของการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้สอน ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอแนว
ทางการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในแง่มุมต่าง ๆ  ดังนี ้

สมบูรณ์ ตันยะ (2545) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สามารถ
สรุปได้ดังนี ้

1) ก าหนดสิง่ที่ประเมินและวัดได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนวาจะประเมินในด้านใด  
2) วางแผนการประเมินให้รัดกมุ สะดวก ประหยดั และเป็นไปได้ โดยการวาง

แผนการเก็บข้อมูล ว่าจะเก็บข้อมูลอะไร โดยวิธีใดจึงจะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง และเช่ือมันได้ 
3) ควรใช้เทคนิคหลาย ๆ ด้านที่สามารถวัดให้ครอบคลมุ ทัง้ด้านความสามารถ

ทางสติปัญญา ทักษะการน าความรู้ไปใช้ และเจตคติต่อวิชาที่เรียนรู้  
4) เกณฑ์ที่ใช้ต้องมีความสมัพนัธ์กับสิง่ที่วัด และจุดมุ่งหมายของการวัด  
5) เลอืกใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ เคร่ืองมือนัน้ต้องมีความเที่ยงตรง และมีความ

เช่ือมั่นในระดับสงู 

6) เลอืกใช้เทคนิคในการวัดให้ตรงกบจุดมุ่งหมาย และปราศจากความล าเอียง  
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กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ได้น าเสนอแนวทางการวัดผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียน
สามารถสรุปได้ดังนี ้

1) การวัดต้องสอดคล้องกับตัวชีว้ัด หรือผลการเรียนรู้ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลใน การ

ปรับปรุงแก้ไข นักเรียนที่ไม่ผา่นตัวชีว้ัด 
2)  มีขั น้ตอนการวัดอย่างเป็นระบบ เร่ิมตัง้แต่เลือกใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสม 

ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ด าเนินการวัดผล และน าผลที่ได้ไปใช้ตัดสนิผลการเรียน 
จากแนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ดังกลา่วข้างต้น สรุปได้ว่า การวัด

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ต้องเร่ิมจากการก าหนดสิง่ที่วัดให้ชัดเจน และสอดคล้องกบมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชีว้ัดและจุดประสงค์ มีการวางแผนการเก็บข้อมูลให้มีความเที่ยงตรง เกณฑ์ที่ใช้ต้องมี

ความสมัพนัธ์กับสิง่ทีวัด และใช้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพ มีความเช่ือมันในระดับสงู ปราศจากความ
ล าเอียง ควรวัดให้ครอบคลมุความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ สามารถแปลผล และลงข้อสรุปเก่ียวกับผู้ เ รียน
ได้ตามสภาพจริง 

จากการวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่นักการศึกษากลา่วไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การวัด
ผลสมัฤทธิ์ ทางการเรียน ต้องพจิารณาถึงพฤติกรรมของผู้เรียนที่ต้ องการวัด และจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุม
เนือ้หาความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพฒันาคุณภา พของ
ผู้เรียน 

4. ความพงึพอใจ 
4.1 ความหมายความพงึพอใจ 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้ดังนี  ้
จิตราภรณ์ เพง็ดี (2541) กลา่วถึง ความพงึพอใจว่า หมายถึง ความสามารถของ

บุคคล ในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสขุ สนุกสนาน ปราศจากความรู้สกึเป็นทุกข์ ทัง้นี ้ ไม่ได้

หมายความว่าบุคคลจะต้องได้รับการตอบสนองอยา่งสมบูรณ์ในทุกสิง่ที่ต้องการ แต่ความพงึ
พอใจนัน้ จะหมายถึงความสขุที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลต่อสิง่แวดล้อมได้เป็นอย่างดี และ
เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลกับการได้รับการตอบสนอง  

อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543)กลา่วถึงความหมายของความพงึพอใจว่า หมายถึง 
การชอบหรือไม่ชอบของบุคคลเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างความคาดหวงักับผลประโยชน์ที่ได้รับ  
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(บุศรา  เขินอ านวย, 2546) กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง 
ความรู้สกึหรือเจตคติที่เกิดการยอมรับและได้รับการสนองที่ดี ท าให้เกิดความสขุ ความสบาย ซ่ึงมี
ผลทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  

สรุปได้ว่า ความพงึพอใจ หมายถึง สิง่ที่แสดงออกทางความรู้สกึเป็นสขุเมื่อได้ปฏิบัติ
ในสิง่ที่ชอบ และอยากที่จะท าสิง่นัน้อีก 

4.2 ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 
การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน โดย

ใช้เทคนิค SMART โดยมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้
ดังนี ้

ภพ เลาหไพบูลย ์ (2540) กลา่วว่า ความพงึพอใจเป็นความรู้สกึชอบหรือไม่ชอบของ

บุคคลแล้วตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้จากผลการเรียนรู้ ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีความรู้ สึก
แตกต่างกันอันจะสง่ผลต่อพฤติกรรมที่ต่างกันด้วย เนื่องมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ที่เป็น
ตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อสิง่ต่าง ๆ  

กระจ่างจิต แก้วชล (2549) กลา่วว่า วิธีการสร้างความพงึพอใจในการเรียนเป็นการ
ให้สิง่เร้า เพือ่ให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมหนึ่ง ซ่ึงเป็นความสมัพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กับพฤติกรรมที่

เกิดขึน้ สิง่เร้าเป็นสญัญาณให้นักเรียนรู้ว่าควรจะแสดงพฤติกรรมอยา่งไรบ้าง โดยการแลกเปลีย่น
เนือ้หาสาระประสบการณ์ ความคิดเห็น ความรู้สกึ อารมณ์ ความสนใจ ความพงึพอใจ เจตคติ 
ค่านิยม ตลอดจนทักษะและความช านาญระหว่างผู้สง่กับผู้รับโดยมีสถานการณ์หรือสญัลักษณ์
เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น ดังนัน้ กระบวนการเรียนการสอนจะต้องมีสือ่ที่ดี ถ้าการเลอืกใช้สื่อ
เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสมแล้ว ความรู้และความพงึพอใจจะสะสมเป็นระบบแล้วผลของ การ
ตอบสนองของผู้เรียนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้จากการใช้สือ่การเรียนการสอนก็จะท าให้เกิดความรู้  

ความเข้าใจ และความพงึพอใจ 
วัลลภ งามกิตติคุณ (2551) กลา่วว่า ความพงึพอใจ หมายถึง สภาพความต้องการที่

ได้รับการตอบสนองเกิดเป็นความรู้สกึที่ดี ที่ชอบ ประทับใจที่มีต่อสิง่นัน้ ๆ โดยเมื่อพอใจในสิ่ง ใด
แล้วก็จะแสดงออกทางพฤติกรรม โดยเข้าร่วมกิจกรรม อุทิศแรงกาย แรงใจและสติปัญญาที่กระท า
ในกิจกรรมนัน้ 

จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับความพงึพอใจของนักวิชาการแต่ละท่านได้ ให้

แนวคิดว่า ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึชอบหรือไม่ชอบต่อนวัตกรรมการจัดการเรียน การ
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สอนนี ้ซ่ึงมีความส าคัญต่อการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความสขุ มีความเจริญงอกงาม
ทัง้ทางสติปัญญา อารมณ์ สงัคม จิตใจ และเกิดประโยชน์สงูสดุ  

สรุปได้ว่าความพงึพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดี ที่เกิดจากผลจากการสัมผัส 

การรับรู้ให้เกิดการยอมรับและสง่ผลให้เกิดการสนใจและเกิดการเรียนรู้ต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดให้ดียิ่งขึ น้  
ส าหรับกระบวนการเรียนการสอน ความพงึพอใจมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับผู้เรียน เมื่อผู้เ รียน
เกิดความพึงพอใจก็จะส่งผลต่อการเรียนรู้  ท าให้เกิดการเรียน รู้ที่มีประสิทธิภาพและประสบ
ความส าเร็จในการเรียนต่อไป 

5. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
5.1 ประวัตโิรงเรียน  

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือสารสาสน์ ได้เปิดตัวโครงการ
พัฒนาการสอนแบบ Bilingual เป็นโครงการน าร่องช่ือว่า   Extra Class Program ขึน้   โดยมี

ลกัษณะเด่นพเิศษตรงที่สอนวิชา ในหลักสตูรไทยเป็นภาษาอังกฤษโดยค รูชาวต่างชาติ ซ่ึงได้รับ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียในเร่ืองต่าง ๆ เช่น 
การพฒันาและผสมผสานหลักสตูร  การสรรหาบุคลากรฯ ผลการด าเนินการประสบความส า เร็จ
อยา่งสงูเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและบุคคลทั่วไปทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ  ต่อมาใน
ปี พ.ศ.2538 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการอยา่งเป็นทางการโรงเรียนแรกในประเทศไทย  

นับเป็นจุดเร่ิมต้นและเป็นแบบอยา่งให้กับโรงเรียนสองภาษาประเทศมาจนถึงทุกวันนี  ้ (โรงเรียน
สารสาสน์เอกตรา, 2550) 

5.2 ลักษณะทั่วไป 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เป็นโรงเรียนหนึ่งในกลุม่โรงเรียนเครือสารสาสน์ ที่มีอยู่ 

ทัง้หมด 26 ทั่วโรงเรียนเป็นโรงเรียน แห่งแรกที่จัดการเรียนการสอน โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
การสอน ในลักษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) ได้ รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวง ศึกษาธิการให้ด าเนินการสอน เมื่อปี พ.ศ. 

2538 หลงัจากได้รับอนุญาต โรงเรียนได้มีการพฒันาในด้านต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง  
ปัจจุบันโรงเรียนสารสาสน์ เอกตราจัดเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สงักัด

ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนในระดับ เตรียม
อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการ และจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือ่การสอนในลกัษณะสองภาษา ไทย-อังกฤษ (BILINGUAL Thai-English) 
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5.3 หลักสูตรการเรียนการสอน 
หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมัธยม ซ่ึงเป็นระดับที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

ทดลองในงานวิจัยนี ้มีโครงสร้างหลกัสตูรดังนี  ้
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  แผนกมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เ รี ยน

เป็นส าคัญ  โดยให้นักเรียนมีสว่นร่วมท ากิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิด  การฝึกปฏิบัติ  จน
ค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง  ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา หรือ Multiple 
Intelligences ของ Haward Gardner ศาสตราจารยท์างการศึกษาและจิตวิทยา  แห่งมหาวิทยลยั
ฮาร์วาร์ด  ผู้พฒันาแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาซ่ึงสง่ผลต่อการเปลีย่นแปลง  และการกฏิรูปการศึกษา
ที่เน้นการพฒันาความเป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์  สง่เสริมและพฒันาศักยภาพความถนัดของผู้ เ รียน
ตามความถนัดของแต่ละบุคคลเพือ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีความสขุ  โดยยดึตามกรอบหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2551 ซ่ึงโครงสร้างหลกัสตูรในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายนัน้ จัดให้มีแผนการเรียนต่าง ๆ เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถเลอืกเรียนได้ตามความถนัดและความ
สนใจ  แบ่งเป็น 4 แผนการเรียน ดังนี  ้

1) แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2) แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 

3) แผนภาษาอังกฤษ-ดนตรี 
4) แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศ  (แบ่งเป็น 3 สาขาวิชา คือภาษาอังกฤษ-

ภาษาอังกฤษ,-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 

6. งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 
พเิศษ ภัทรพงษ์ (2540)ได้สร้างชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบือ้งต้นส าหรับกลุ่ม

ผู้สนใจ ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ โดยแบ่งกลุม่ผู้เรียนเป็น 2 กลุม่ ได้มาจาก
การสุม่ตัวอยา่งแบบง่ายด้วยการจับฉลาก  แบ่งออกเป็นกลุม่ทดลอง 20 คน และกลุม่ควบคุม 20 

คน ซ่ึงผู้เรียนในกลุม่ทดลองจะเรียนวิชากีตาร์เบือ้งต้น โดยใช้ใช้ชุดการเรียนด้วยตนเอง  สว่นกลุม่
ควบคุมจะเรียนด้วยการสอนแบบปกติ เนือ้หาในชุดการเรียนด้วยตนเองจะแบ่งเป็น หน่วยการ
เรียนรู้ จ านวน 10 หน่วย ใช้เวลาเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ครัง้ละ 3 ช่ัวโมง ใช้เวลาในการ
ทดลองทัง้หมด 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง รวมจ านวนช่ัวโมงในการทดลอง 30 
ช่ัวโมง ผลจากการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนด้วยตนเองที่สร้างขึน้มีค่าประสทิธิภาพ 90.10/93.15 สงู
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตัง้ไว้ที่ 90/90 และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสงูกว่า กลุม่

ควบคุมอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
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กฤษฎา วงค์ค าจันทร์ (2551) ที่ได้สร้างชุดการสอนการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพือ่ใช้กับนักศึกษาชัน้ปี ที่ 1 สาขาดนตรีสากล ปี 
การศึกษา 2550 จ านวน 11 คน ใช้เวลาในการทดลอง 8 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที จากผลจากการวิจัย

พบว่า ชุดการสอนดังกลา่วมีคะแนนประสทิธิภาพ 80.13/82.68 สงูกว่าเกณฑ์ประสทิธิ ภาพที่
ก าหนดไว้  80/80  

วราพรรณ วัชรีรัตน์ (2554) ได้สร้างชุดการสอนเปียโนส าหรับนักเรียนหลักสตูรเ ปียโน
ระดับชัน้ต้น โดยได้ท าการทดลองกับนักเรียนเปียโนของโรงเรียนดนตรีลาดพร้าวที่มีอายรุะหว่า ง 
11ถึง 13 ปี จ านวน 10 คน ใช้เวลาในการทดลองทัง้หมด 9 ครัง้ ครัง้ละ 50 นาที จ านวน 9 สปัดาห์  
โดยได้จัดการทดสอบเพื่อหาประสทิธิภาพของชุดการสอนหลงัจากทิง้ ช่วงเวลาเรียนไปแล้ว 4 

สปัดาห์  ผลจากการวิจัยพบว่า ชุดการสอนดังกลา่วมีคะแนนประสทิธิภาพ 9.3/94 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์
ที่ตัง้ไว้ 80/80 และผู้เรียนมีความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับมากที่สดุ 

 

กฤษณะ ทิพยอั์กษร (2551) ได้พฒันาชุดการสอนวิชาการปฏิบัติแซกโซโฟน 1 ส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี  โดยได้ทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปฏิบัติเคร่ืองมือเอกแซกโซโฟน ภาคเรียนที่ 1/2551 ซ่ึง
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 87.20/88.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ.01และ
นักศึกษามีความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนดังกลา่วอยูใ่นระดับมากที่สดุ  

 

ไพโรจน์ มักสมัพนัธุ์ (2553) ได้สร้างชุดการสอนการเป่าขลุย่รีคอร์เดอร์ส าหรับนัก เรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สวุินทวงศ์โดยได้ทดลองกลบักลุม่ตัวอยา่ง 
เป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สวุินทวงศ์ อ าเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2552  ผลการวิจัยพบว่า ชุดการ
สอนดังกลา่วมีประสทิธิภาพ 85.73/81.42 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนดังกล่าว  
ก่อนและหลงัเรียนแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01และความพงึพอใจของนักเรียน
ที่เรียนโดยชุดการสอนดังกลา่วมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.60 แสดงว่ามีความพงึพอใจในระดับมากที่สดุ  

 

ศรายทุธ ประภา (2559) ได้พฒันาชุดการเรียน เร่ืองการอ่านค่าโน้ตดนตรีสากล ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา โดยกลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558  จ านวน  40 คน 
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โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนเร่ือง การอ่าน
ค่าโน้ตดนตรีสากล มีค่าประสทิธิภาพเท่ากับ 85.64/80.40  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 
80/80 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยทางสถิติที่ระดับ.

001 
หยาดพรุิณ พวงสวุรรณ์ (2558) ได้พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง ทักษะพืน้ฐานและ

การฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1กลุม่ตัวอยา่งเป็นนักเรียน ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนมะขามสร รเสริญ อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปี 
การศึกษา 2558 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกลา่ว มีประสทิธิภาพ เท่ากับ86.16 / 81.90 ซ่ึงสงูกว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ และความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด กิจกรรมการเรียน รู้
ดังกลา่วอยใูนระดับมากที่สดุ 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การ
สอนดนตรี รวมถึงการเรียนการสอนในศิลปะแขนงวิชาต่าง ๆ โดยใช้ชุดการสอน สรุปได้กว่า  การ
ใช้ชุดการสอน  เป็นสิง่มีประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนการสอนดนตรีและศิลปะแขนงวิชาต่าง ๆ  
ซ่ึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีทัง้การเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เนื่องจากชุดการมีการแนะน า
แนวทางการเรียนรู้อยา่งเป็นขั น้เป็นตอน  โดยเฉพาะการปฏิบัติ มีการแนะน าแนวทางการ ฝึก
ปฏิบัติอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน จากง่ายไปยาก   และในขณะเดียวกับนักเรียน ได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีที่

มีความสมัพนัธ์กับภาคปฏิบัติที่ก าลงัเรียนอยู ่  ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางที่
ถกูต้อง สามารถกลบัมาทบทวน ฝึกซ า้จนช านาญ และครูผู้สอนที่ไม่มีความคุ้น เคยในการ สอน
ปฏิบัติ สามารถน าชุดการสอนมาเป็นแนวทางในการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  



 

บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขัน้ตอน ดัง
จะได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี  ้

1. แบบแผนการวิจัย 
การวิ จัยค รังนี  ้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยใช้แบบ

แผนการวิ จัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลองก่อนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) ดัง
ตารางที่ 3.1 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

 
กลุม่ตัวอยา่ง ก่อนทดลอง ทดลอง หลงัทดลอง 

E T1 X T2 

 
ความหมายของสญัลกัษณ์ที่ใช้ในแบบแผนการศึกษา 

 E แทน กลุม่ทดลอง  
 T1 แทน การทดสอบก่อนการทดลอง 
 T2 แทน การทดสอบหลงัการทดลอง 

 X แทน การด าเนินการทดลองโดยการเรียนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้ชุดการสอนการ
รวมวงแจ๊ส 
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2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ของ
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราปีการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการท าวิจัย  
กลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการท าวิจัย เป็นนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่

เลอืกเรียนวิชารวมวงแจ๊ส จ านวน  20 คน เป็นการเลอืกกลุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือ ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ  

1) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
2) แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการ

รวมวงแจ๊ส 

4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ซ่ึงมีวิธีด าเนินการดังนี ้ 
1. ศึกษาสาระการเรียนรู้ เนือ้หาการเรียนและวิธีการสอนการรวมวงแจ๊ส  จาก

เอกสารและ ต าราที่เ ก่ียวข้อง รวมถึงรวบรวม เนื อ้หา แนวคิดและวิธีการสอน  จากหลักสตูร
การศึกษาดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลยั Berklee College of Music และ มหาวิทยาลยั Northern 

Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหลกัสตูรการศึกษาดนตรีแจ๊สที่ผู้วิจัย ได้รับการถ่ายทอด
มาจากอาจารยเ์ด่น อยูป่ระเสริฐ และอาจารยช้์างต้น กญุชร ณ อยธุยา อาจารยผ์ู้มีความเช่ียวชาญ
ทางดนตรีแจ๊ส 

2. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เรียงล าดับเนือ้หาจากง่ายไปหายาก ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนือ้หา เลอืกใช้สือ่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและก าหนดเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล 

3. ด าเนินการสร้างชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน รู้
และการฝึกรวมวงแจ๊สโดยการเรียนวิชารวมวงแจ๊สที่ใช้ในการวิ จัยนี ้ ใช้ระยะเวลาการเรียน 8 



  42 

สปัดาห์ ในแต่ละสปัดาห์นักเรียนที่เรียนวิชารวมวงแจ๊ส ได้เรียนและฝึกการเลน่รวมวงแจ๊สโด ยใช้
เวลาในช่วงเช้า ก่อนเข้าเรียน 45 นาที  และช่วงเย็นหลังเลิกเรียน 1 ช่ัวโมง  โดยมีเนือ้หาทัง้
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี ้ 

1) ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สและบล ู
2) บล ู  12 ห้องเพลง  
2) การฝึกปฏิบัติบทเพลง Staight no Chaser 
3) การเลน่คีตปฏิภาณ ด้วย Arpeggio 
4) การ Comping 
5) การคีตปฏิภาณเลน่โดยใช้ II – V – I lick 

6) การเลน่คีตปฏิภาณด้วย Blues note 
4. น าชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
5. น าชุดการสอน เสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

-   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี  

มหาวิทยาลยัรังสติ 
- อาจารยช้์างต้น กญุชร ณ อยธุยา รองคณบดี วิทยาลยัดนตรีมหาวิทยาลยั

รังสติ 
-  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมัยเทอดศักดิ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 
เพือ่ตรวจพจิารณา ความเที่ยงตรง (Validity) ความเหมาะสมของชุดการสอน 

เก่ียวกับสาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่การเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ  
คือ เหมาะสมมากที่สดุ เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สดุ  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 107) โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.51 – 5.00  หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 – 4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.50  หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.51 – 2.50  หมายถึง เหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.50  หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สดุ 
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น าผลการประเมินของผู้ เ ช่ียวชาญมาหาค่าเฉลี่ย ยึด เกณฑ์การตัดสนิที่
คะแนนเฉลีย่ตัง้แต่ 3.50 ขึน้ไป จึงจะถือว่าเป็นชุดการสอนที่เหมาะสม น าไปใช้ในการสอนรวมวง
แจ๊ส 

6. น า ชุดการสอนการรวมวงแจ๊สมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึน้ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  และน าไปทดลองใช้กับนักเรียน (ที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอยา่ง) จ านวน 5 คน 
เพือ่ตรวจสอบความเข้าใจของเนือ้หา ภาษาที่ใช้ แล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงให้สมบูรณ์  

7. ได้ชุดการสอนการรวมวงแจ๊สที่มีคุณภาพ น าไปใช้ในการวิจัย 
4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส มกีารด าเนินการดังนี ้
1. ศึกษาเนื อ้หาสาระของการรวมวงแจ๊ส และศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่

เก่ียวข้องกับหลกัการสร้างแบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เพือ่น ามาก าหนดกรอบ และขอบเขต
เนือ้หาในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส 

2. สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส โดยแบ่งออกเป็น 
1) แบบทดสอบภาคทฤษฎีจ านวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และ 2) แบบประเมินภาคปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ปฏิบัติเดี่ยวและปฏิบัติรวมวง คะแนนเต็ม 40 คะแนน    

3. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพือ่น าไปปรับปรุงแก้ไข 

4.  น าแบบทดสอบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส เสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านประกอบด้วย 

-   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยดนตรี  
มหาวิทยาลยัรังสติ 

- อาจารยช้์างต้น กญุชร ณ อยธุยา รองคณบดี วิทยาลยัดนตรีมหาวิทยาลยั
รังสติ 

-  อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมัยเทอดศักดิ์ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนาฏศิลป์ 
สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 

 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา และโครงสร้าง (Content and 
Construct Validity) ท าการประเมินข้อค าถาม และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item 

Objective Congruence : IOC)  ของผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ และเลอืกข้อค าถามที่มีดัชนี
ความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.5 เพือ่ใช้ในแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
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5. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส มาปรับปรุงแก้ไขให้
สมบูรณ์มากขึน้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   

6. ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทาง การ

เรียนการรวมวงแจ๊ส โดยการทดสอบซ า้ (Test-retest method) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตัว อย่า ง 
จ านวน 5 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.79 

7. ได้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊สที่มีคุณภาพ น าไปใช้
ในการวิจัย 

4.3 แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน
การรวมวงแจ๊ส 

แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวง
แจ๊ส มีขัน้ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี  ้

1. ศึกษาเนือ้หาสาระของการรวมวงแจ๊ส และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียว ข้อง
กับทฤษฎี หลกัการสร้างแบบสอบถามความพงึพอใจ เพือ่น ามาก าหนดกรอบและขอบเขตในการ
สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

2. ก าหนดรูปแบบ ลกัษณะข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
ด้านคุณค่าวิชา ด้านเนือ้หาวชิา ด้านตัวผู้สอน และด้านการวัดและการประเมินผล   

ลกัษณะของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนด
ค่าน า้หนักไว้ 5 ระดับดังนี ้

5  คะแนน  หมายถึง พงึพอใจในระดับมากที่สดุ 
4 คะแนน  หมายถึง พงึพอใจในระดับมากมาก 
3  คะแนน  หมายถึง พงึพอใจในระดับปานกลาง 

2 คะแนน  หมายถึง พงึพอใจในระดับน้อย 
1  คะแนน  หมายถึง พงึพอใจในระดับน้อยที่สดุ 

การแปรความหมายคะแนนในแบบสอบถามความพงึพอใจที่มตี่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

คะแนนเฉลีย่ 4.51 - 5.00  หมายถึง พงึพอใจในระดับมากที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.51 - 4.50  หมายถึง พงึพอใจในระดับมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.51 - 3.50  หมายถึง พงึพอใจในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่1.51 - 2.51   หมายถึง พงึพอใจในระดับน้อย 
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คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.50  หมายถึง พงึพอใจในระดับน้อยที่สดุ 
3. น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน

การรวมวงแจ๊ส เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือ่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แล้ว

น ามาปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบวัดความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม

วงแจ๊ส เสนอต่อผู้เช่ียวชาญจ านวน  3 ท่าน ประกอบด้วย 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เด่น อยูป่ระเสริฐ คณบดีวิทยาลยัดนตรี มหาวิทยาลยั

รังสติ 
- อาจารยช้์างต้น กญุชร ณ อยธุยา รองคณบดี วิทยาลยัดนตรีมหาวิทยาลยัรังสติ 

- อาจารย ์ดร.วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์ อาจารยป์ระจ าวิทยาลยันาฏศิลป์ สถาบัน
บัณฑิตพฒันศิลป์ 

เพื่อตรวจความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ท าการประเมินข้อ
ค าถามเป็นรายข้อ และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ของผลการประเมินของผู้เ ช่ียวชาญ และเลอืกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องมากกว่า  

0.5 เพือ่ใช้ในแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม
วงแจ๊ส 

5. น าแบบวัดความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม
วงแจ๊ส  มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากขึน้ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

6. ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแ จ๊ส โดยการทดสอบซ า้ (Test – retest method) 

กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตัวอยา่งจ านวน 5 คน ได้ค่าความเช่ือมั่น 0.89  
7. ได้แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน

การรวมวงแจ๊สที่มีคุณภาพ  น าไปใช้ในการวิจัย 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  ้

1. ผู้วิจัยชีแ้จงท าความเข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการรวมวง
แจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

2. ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมั ฤทธิ์  
ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส (Pretest) 
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3. ด าเนินการจัดการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส เป็นเวลา 8 
สปัดาห์  ในแต่ละสปัดาห์นักเรียนได้เรียนและฝึกการเลน่รวมวงแจ๊ส โดยใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเข้า
เรียน 45 นาที และช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 1 ช่ัวโมง 

4. ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมั ฤทธิ์  
ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส  (Posttest) 

5. สอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรี ที่เรียนด้วยชุด

การสอนการรวมวงแจ๊ส ก่อนและหลงัการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ( t - test แบบ 
Dependent Sample) 

2. ศึกษาไความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
ของนักเรียนดนตรี ที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้การหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

7. สถิตทิี่ ใช้ในการวิจัย 
7.1 สถิตทิี่ ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแคร่ืองมือการวิจัยมีดังนี  ้
1. หาความเที่ยงตรง (Validity) ของชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส พจิารณาจากผล

การประเมินชุดการสอนการรวมวงแจ๊สโดยผู้ เช่ียวชาญ โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2553) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ซ่ึง
มีสตูรดังนี ้

ค่าเฉลีย่ (Mean) 

 

𝑋    =    
𝛴𝑋

𝑛
 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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S. D. =    √
nΣX2 −  (ΣX)2 

n(n − 1)
 

เมื่อ  

𝛴𝑋    แทน   ผลรวมของคะแนน 

𝑛  แทน จ านวนคน 
2. หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การ

รวมวงแจ๊ส และแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน การ
รวมวงแจ๊ส พิจารณาจากค่าดัชนีของความสอดคล้อง (Index of Congruency) (ไพศาล หวัง
พานิช, 2523) ของผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงมีสตูรดังนี ้

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruency) 

𝐼𝑂𝐶 =   
𝛴𝑅

𝑁
 

 
เมื่อ 

𝛴𝑅  แทน ผลรวมของคะแนน 

𝑁 แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 
3. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

การรวมวงแจ๊ส และแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน
การรวมวงแจ๊ส โดยการทดสอบซ า้ (Test-retest method) ด้วยการหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์

แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ซ่ึงมีสตูรดังนี ้
ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation)  

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑁𝛴𝑥𝑦 − 𝛴𝑥𝛴𝑦

√[𝑁𝛴𝑥2 − (𝛴𝑥)2][𝑁𝛴𝑦2 − (𝛴𝑦)2]
 

เมื่อ    

𝑟𝑥𝑦 แทน  ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั 

𝑁 แทน จ านวนคน 

𝛴𝑥 แทน ผลรวมคะแนนการวัดครัง้ที่ 1 

𝛴𝑦 แทน ผลรวมคะแนนการวัดครัง้ที่ 2 
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7.2 สถิตทิี่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี  ้

1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ก่อนและหลงัเรียนด้วยชุด
การสอนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้ t-test แบบ Dependent sample (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ซ่ึงมีสตูร

ดังนี ้
t-test แบบ Dependent sample 

𝑡 =  
𝐷

𝑆�̅�
     โดยมี    𝑑𝑓 = 𝑛 − 1  

เมื่อ 

�̅�   แทน ค่าเฉลีย่ของคะแนนความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ = 𝛴𝐷

𝑁
 

𝑆𝐷   แทน ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของคะแนนความ

แตกต่างแต่ละคู่ = 𝑆𝐷

√𝑛
 เมื่อ 𝑆𝐷 =  √

𝑛𝛴𝐷2−(𝛴𝐷)2

𝑛(𝑛−1)
 

𝐷   แทน คา่ความแตกต่างของคะแนนแตล่ะคู่ 

𝑛  แทน จ านวนคน 

𝑑𝑓   แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ 
2. ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม

วงแจ๊ส โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซ่ึงมีสตูรดังนี ้

ค่าเฉลีย่ (Mean) 
 

𝑋    =    
𝛴𝑋

𝑛
 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

S. D. =    √
nΣX2 −  (ΣX)2 

n(n − 1)
 

เมื่อ  

𝛴𝑋    แทน   ผลรวมของคะแนน 

𝑛  แทน จ านวนคน 
 



 

บทที่  4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีม้วีัตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส ของนักเรียน
ดนตรีโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ส าหรับ

นักเรียนดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยกลุม่ตัวอยา่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ที่เลอืกเรียนวิชารวมวงแจ๊ส จ านวน  20  คน การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ตอนดังนี ้

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊สที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของ
นักเรียนดนตรี  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

2. ความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของ
นักเรียนดนตรี  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ ิจัยใช้สญัลกัษณ์ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

X̅ แทน  ค่าเฉลีย่ 

D̅  แทน ค่าเฉลีย่ของความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 

S. D.  แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

SD̅  แทน  ค่าความคลาดเคลือ่นมาตรฐานของค่าเฉลีย่ของความแตกต่า ง
ของคะแนนแต่ละคู่ 

n  แทน  จ านวนตัวอยา่ง 

df  แทน  ชัน้ของความเป็นอิสระ 

t แทน  ค่าสถิติเพือ่ใช้พจิารณาในการแจกแจง 
** แทน  มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊สที่ เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของ
นักเรียนดนตรี  โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊สที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส แสดงใน
ภาพประกอบ 17 และตารางที่ 1 
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ภาพประกอบ 17 แผนภูมิเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส 

จากแผนภูมิในภาพประกอบ 17 แสดงคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สของ

นักเรียนดนตรีจ านวน 20 คน ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส โดยก่อนการ
เรียนรวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ได้คะแนนตัง้แต่ 22 คะแนนถึง 30 คะแนน และ
หลงัการเรียนรวมวงแจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊สได้คะแนนตัง้แต่ 46 คะแนนถึง 53 คะแนน 
และนักเรียนดนตรีทุกคน (ร้อยละ 100) มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สสงูขึน้ 

ตาราง 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอนการรวมวง
แจ๊ส  

การ
ทดสอบ 

คะแนน 
𝑋 S. D. D̅ SD̅  𝑑𝑓 

𝑡       
(dependent 

sample) สูงสุด ต ่าสุด 

ก่อนเรียน 30 22 27.25 2.12 
22.95 2.44 19 42.1** 

หลงัเรียน 53 46 50.2 2.07 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนดนตรีที่เรียนวิชารวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวง

แจ๊ส  มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนที่ค่าเฉลี่ยเท่า กับ 27.25 และหลงัเรียนที่ค่าเฉลีย่เท่า กับ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

คะแนนก่อนเรียน 27 27 26 28 24 28 26 26 29 29 22 30 30 27 30 29 29 26 25 27

คะแนนหลังเรียน 53 52 51 50 53 48 50 50 49 50 46 52 49 51 52 49 53 49 46 51
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50.2 และเมื่อทดสอบด้วยสถิติค่าท ี (t - test) พบว่า นักเรียนดนตรีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การ
รวมวงแจ๊ส สงูขึน้อยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ นักเรียนดนตรีที่เรียนด้วยชุด การ
สอนการรวมวงแจ๊ส มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงสงูขึน้ 

2. ความพงึพอใจที่มต่ีอการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของ
นกัเรียนดนตรี   โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ความพงึพอใจ ของนักเรียนดนตรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน การ
รวมวงแจ๊ส  ดังแสดงในตาราง 2  

การแปลความหมายคะแนนในแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน การ
สอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความพงึพอใจในระดับมากที่สดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง   มีความพงึพอใจในระดับมาก 

2.51 – 3.50  หมายถึง   มีความพงึพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง   มีความพงึพอใจในระดับน้อย 
0.00 – 1.50  หมายถึง   มีความพงึพอใจในระดับน้อยที่สดุ 

  



  52 

ตาราง 2 ความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส   

ข้อ ค าถาม 
ระดบัความพงึพอใจ 

X̄ S.D. ผลการประเมิน 

ด้านคุณค่าวิชา 
1. ชุดการสอนนีค้วรแก่การเรียนรู้ 4.40 0.50 มาก 

2. การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนีช่้วยให้ข้าพเจ้ามี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4.50 0.51 มาก 

3. การเรียนด้วยชุดการสอนนีช่้วยให้ข้าพเจ้ามี
ทักษะการรวมวงแจ๊สที่ดีขึน้ 

4.60 0.60 มากที่สดุ 

4. การเรียนด้วยชุดการสอนนีท้ าให้ข้าพเจ้าอยาก
เรียนรวมวงแจ๊สอีก 

4.30 0.80 มาก 

 คะแนนเฉลีย่ 4.45 0.60 มาก 

ด้านเนือ้หาวิชา 

5. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสม 4.40 0.68 มาก 
6. เนือ้หาบทเรียนมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 4.60 0.50 มากที่สดุ 

7. เนือ้หาในการเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่
ใช้สอน 

4.15 0.88 มาก 

8. กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 4.50 0.61 มาก 

9. บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความยากง่าย
เหมาะสม 

4.15 0.75 มาก 

10. บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับ
เวลาที่ใช้ฝึก 

4.15 0.81 มาก 

 คะแนนเฉลีย่ 4.33 0.70 มาก 

ด้านตัวผู้สอน 

11. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได้ 

4.5 0.51 มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม 
ระดับความพงึพอใจ 

X̄ S.D. ผลการประเมิน 

12. ผู้สอนสามารถให้ค าชีแ้จงต่อข้อซักถาม  เมื่อ

ผู้เรียนเกิดความสงสยัได้ 
4.30 0.86 มาก 

13. ผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

4.35 0.81 มาก 

14. ผู้สอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน
และการแสดงความคิดเห็น 

4.40 0.82 มาก 

 คะแนนเฉลีย่ 4.39 0.75 มาก 

ด้านการวัดและการประเมินผล 
15. เกณฑ์การวัดและการประเมินผลในชุดการสอน

มีความเหมาะสม 
4.35 0.81 มาก 

16. แบบทดสอบนีใ้ช้วัดความรู้ของผู้เรียน
ครอบคลมุตามเนือ้หาการเรียน 

4.15 0.81 มาก 

17. แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของผู้เรียนมีความ
ยากง่ายเหมาะสม 

4.25 0.72 มาก 

18. การวัดและการประเมินผลมีความครอบคลมุ
วัตถปุระสงค์ในการเรียน 

4.45 0.83 มาก 

 คะแนนเฉลีย่ 4.30 0.79 มาก 
 คะแนนเฉลีย่รวมทุกด้าน 4.36 0.71 มาก 

จากตาราง 2 แสดงว่านักเรียนดนตรี มีความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วย
ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส อยูใ่นระดับมาก (X̄ = 4.36, S.D. = 0.71) และเมื่อแยกพจิารณาความ

พงึพอใจของนักเรียนดนตรีออกเป็นรายด้าน พบว่า ในด้านคุณค่าวิชา นักเรียนมีความพงึพอใจอยู่
ในระดับมาก  (X̄  = 4.45, S.D. = 0.60) โดยมีประเด็นการเรียนด้วยชุดการสอนนีช่้วยให้ข้าพเจ้ามี
ทักษะการรวมวงแจ๊สที่ดีขึน้  (X̄  = 4.60, S.D. = 0.60) แสดงให้เห็นถึงความพงึพอใจในระดับมาก
ที่สดุ  
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ในด้านเนือ้หาวิชานักเรียนดนตรีมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก ( X̄ = 4.33, S.D. = 
0.76) โดยมีประเด็น เนือ้หาบทเรียนมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ (X̄ = 4.60, S.D. = 0.50) แสดงให้
เห็นถึงความพงึพอใจในระดับมากที่สดุ ด้านตัวผู้สอน นักเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับดี (X̄ = 

4.39, S.D. = 0.75) และในด้านการวัดผลประเมินผล นักเรียนดนตรีมีความพงึพอใจอยูใ่นระดับ
มาก (X̄ = 4.30, S.D. = 0.79)   
 

 

 

 

 



 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การวิ จัยค รังนี  ้เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) โดยใช้แบบ

แผนการวิ จัยแบบหนึ่งกลุ่มทดลองก่อนและหลัง (One-Group Pretest-Posttest Design) มี

วัตถปุระสงค์เพือ่ 
1. เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีโรงเรียน สาร

สาสน์เอกตรา ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
2. เพือ่ศึกษาความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม

วงแจ๊ส ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็น นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน

สารสาสน์เอกตราปีการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน  
2. กลุม่ตัวอยา่งที่ใช้ในการท าวิจัย เป็นนักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่

เลอืกเรียนวิชารวมวงแจ๊ส จ านวน  20 คน เป็นการเลอืกกลุ่มตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือ ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ  
1) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
2) แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการ

รวมวงแจ๊ส 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  ้
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1. ผู้วิจัยชีแ้จงท าความเข้าใจกับนักเรียนเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนการรวมวง
แจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

2. ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมั ฤทธิ์  

ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส (Pretest) 
3. ด าเนินการจัดการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส เป็นเวลา 8 

สปัดาห์  ในแต่ละสปัดาห์นักเรียนได้เรียนและฝึกการเลน่รวมวงแจ๊ส โดยใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนเข้า
เรียน 45 นาที และช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 1 ช่ัวโมง 

4. ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมั ฤทธิ์  
ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส  (Posttest) 

5. สอบถามความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการ
สอนการรวมวงแจ๊ส 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรี ที่เรียนด้วยชุด

การสอนการรวมวงแจ๊ส ก่อนและหลงัการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ ( t - test แบบ 

Dependent Sample) 
2. ความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของ

นักเรียนดนตรี ที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส โดยใช้การหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  
 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สและความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียน

การสอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สามารถสรุปผลได้ดังนี ้

1. นักเรียนดนตรีที่เรียนวิชารวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส  มีผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนก่อนเรียนที่ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 27.25 และหลงัเรียนที่ค่า เฉลี่ยเท่า กับ 50.2 และเมื่อ
ทดสอบด้วยสถิติ ค่าที (t - test) พบว่า นักเรียนดนตรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแ จ๊ส 
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สงูขึน้อยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 นั่นคือ นักเรียนดนตรีที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวง
แจ๊ส มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงสงูขึน้ 

2. นักเรียนดนตรี มีความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน การ

รวมวงแจ๊สอยูใ่นระดับมาก (X̄ = 4.36, S.D. = 0.71)  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียน
ดนตรี มีความพงึพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ในด้านคุณค่าวิชา  (X̄  = 4.45, S.D. = 0.60) 
ด้านเนือ้หาวิชา ( X̄ = 4.33, S.D. = 0.76) ด้านตัวผู้สอน (X̄ = 4.39, S.D. = 0.75) และด้านการ
วัดผลประเมินผล (X̄ = 4.30, S.D. = 0.79)   

อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี  ้

1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลงัเรียน ข อง

นักเรียนดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส พบว่านักเรียนมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  และเมื่อทดสอบด้วยค่าสถิติค่าที ( t-
test แบบ Dependent Sample) พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สที่เรียนด้วยชุดการสอน
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้
ว่า “หลงัจากการเรียนรวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส นกัเรียนดนตรีมีผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส สูงกว่า ก่อนการเรียน ” แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนการรวมวงแจ๊สนี ้
สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา และมีทักษะในการปฏิบัติแจ๊สมากขึน้  
ทัง้นีเ้นื่องจากชุดการสอนการรวมวงแจ๊สนี ไ้ด้ถูกพฒันาขึน้มาอยา่งเป็นระบบ โดยการน าแนวคิด
และวิธีการสอนหลกัสตูรการศึกษาดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลยั Berklee College of Music และ 
มหาวิทยาลยั Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นหลกัสตูรการศึกษาดนตรีแจ๊สที่
ผู้วิจัย ได้รับการถ่ายทอดมากจากอาจารยเ์ด่น อยูป่ระเสริฐ และอาจารยช้์างต้น กญุชร ณ อยธุยา 

อาจารยผ์ู้มีความเช่ียวชาญทางดนตรีแจ๊ส และจากประสบการณ์การสอนการรวมวงแจ๊สมากว่า  
10 ปี และมีการพฒันาชุดการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านดนตรีแจ๊สโดยตรง เพือ่ให้หลกัการ เนือ้หา กิจกรรมและการวัดและการประเมินผลไปเป็น
อยา่งถกูต้อง น่าสนใจ ตรงตามศักยภาพของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงหลกัการ
สอนการรวมวงแจ๊สตามแนวคิดดังกลา่วต้องการให้นักเรียนเข้าใจดนตรีแจ๊สอยา่งแท้จริง โดยเร่ิม
จากง่ายไปยาก การเร่ิมต้นเรียนดนตรีแจ๊ส ควรให้ความส าคัญกับการเร่ิมต้นเรียนบูลส ์ เนื่องจาก

เป็นเนือ้หาที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย และเป็นรากฐานของดนตรีแจ๊สที่จะเรียนรู้ในขัน้ต่อไป จากนัน้จึง
เพิม่ความรู้ แนวคิด แนวทางการเลน่ ทฎษฎีดนตรีแจ๊ส สไตลต์่างๆ ของดนตรีแจ๊ส การสร้างสรรค์ 
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เช่นการเพิม่คอร์ดใหม่ๆ เพิม่จังหวะ ต่างๆเข้าไป ท าให้เพลงที่มีความซับซ้อนมากขึน้แต่ยังอยู่ใน
ฟอร์มบูลสเ์มื่ อผู้ เรียนเข้า ใจหลักการแล้ว ผู้เรียนจะสามารถน าวิธีการต่า งๆไปใช้ กับเพลงอ่ืนๆ 
ต่อไปได้ ซ่ึงท าให้ชุดการสอนที่ได้พฒันาขึน้สามารถปูพืน้ฐานดนตรีแจ๊สให้กับนักเรียนก่อนการฝึก

บรรเลงรวมวง ทัง้ในด้านการเรียนรู้เอกลกัษณ์ต่าง ๆ ของดนตรีแจ๊ส การท าความคุ้นเคยกับดนตรี
แจ๊ส เรียนรู้เก่ียวกับประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส ก่อนที่จะเร่ิมฝึกสิง่ที่เป็นพืน้ฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติรวมวงและการใช้คีตปฏิภาณ  ( Improvisation) เรียนรู้การปฏิบัติอยา่งค่อยเป็นค่อยไป ทีละ
ขัน้ตอน จากง่ายไปยาก โดยการน าเนือ้หาที่ได้เรียนมาฝึกปฏิบัติรวมวงผา่นบท เพลง Stright no 
Chaser ของ Thelinious Monk เพยีงบทเพลงเดียว การฝึกปฏิบัติรวมวงของผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะ
การรวมวงไปตามเนือ้หาการเรียนที่ได้เรียนอยู ่  อยา่งค่อยเป็นค่อยไป จนผู้เรียนสามารถน าสิง่ที่ได้

เรียนมาทัง้หมดมาใช้ในการปฏิบัติรวมวงได้อยา่งสมบูรณ์ และด้วยลกัษณะดังกลา่วของชุดการ
สอนนี ้  ท าให้ชุดการสอนนีส้ามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการรวมวงแจ๊สได้ดี ซ่ึง
เป็นไปตามลกัษณะของชุดการสอนตามแนวคิดของ กาญจนา ลลีาไหม (2549) ที่กลา่วไว้ว่า ชุด
การสอนเป็นชุดการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นระบบที่ สมบูรณ์ที่ผู้ เ รียน
สามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่ โดยใช้สือ่หลายชนิดผสมผสานกัน ถือได้ว่าเป็นสื่อที่

ผู้สอนนิยมมาใช้ประกอบในการเรียนการสอน เห็นได้จากการวิจัยหลายชิน้ที่สร้างชุดการสอนขึน้
เพือ่พฒันาความรู้และความสามารถให้กับผู้ เรียน ได้แก่ การวิจัยของ หยาดพรุิณ พวงสวุรรณ์  
(2558) ที่ได้ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง ทักษะพืน้ฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิ ลป์  
ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลงัการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการสอน ซ่ึงพบว่านักเรียน
มีผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
การวิจัยของ ศรายทุธ ประภา (2559) ที่ได้ทดลองใช้ชุดการเรียนการอ่านค่าโน้ตสากล ส าหรับ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลงัเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติทีระดับ 0.001 จากประสบการณ์และความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊สของ
ผู้สอน ประกอบกับการสร้างชุดการสอนการรวมวงแจ๊สที่มีคุณภาพ ท าให้นักเรียนดนตรีมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊สทัง้รายบุคคลและโดยรวมสงูขึน้ 

2. ความพงึพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวม
วงแจ๊ส มีผลการประเมินความพงึพอใจโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตัง้

ไว้ว่า “หลงัจากการเรียนรวมวงแจ๊สด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส นกัเรียนดนตรีมีความพึงพอใจ
ทีม่ีต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊สอยู่ในระดับดี” และเมื่อพจิารณาราย
ด้าน พบว่าทุกด้านอยูใ่นระดับมากเช่นเดียวกันโดยทั่วไปแล้วความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สกึ
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หรือเจตคติที่เกิดการยอมรับและได้รับการสนองที่ดี ท าให้เกิดความสขุ ความสบาย ซ่ึงมีผลทัง้ด้าน
ร่างกายและจิตใจ บุศรา เขินอ านวย (2546)  ซ่ึงชุดการสอนการรวมวงแจ๊สนี ้ เป็นชุดการสอนที่
สามารถสร้างความรู้สกึที่ดี ท าให้เกิดความสขุในการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยเร่ิมกิจกรรมการเรียน

การสอนที่เน้นทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เร่ิมตัง้แต่การปูพืน้ฐานทางการรวมวงแจ๊ส ตัง้แต่การ
สอนประวัติศาสตร์ การฟัง สว่นประกอบต่างๆ ของดนตรีแจ๊ส การสร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบ
ของดนตรีแจ๊ส  ซ่ึงต่างจากดนตรีที่นักเรียนเคยเรียนมา ก่อน เมื่อนักเรียนมีความคุ้นเคย และมี
ความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ แล้วจึงเร่ิมฝึกการบรรเลงจากง่าย ไปยาก จากการฝึกสว่นตัวไป
จนถึงการฝึกรวมวง ซ่ึงผู้เรียนจะไม่รู้สกึว่าการรวมวงแจ๊สไม่ เป็นสิง่ที่ยากเกินไป หรือเป็นสิง่ที่ ไม่
คุ้ น เคย เล่นแล้วไม่สนุก ไม่มีความสขุ เพราะเมื่อผู้ เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นพืน้ฐาน  และสร้าง

ความคุ้นเคยกับสิง่ที่ได้เรียน และสามารถปฏิบัติสิง่ที่ได้เรียนได้ดี จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสขุ และ
อยากจะท าซ า้อีก อีกทัง้การรวมวง ผู้เรียนจะได้ปฏิสมัพนัธ์ กับเพือ่นร่วมวง และผู้สอน ท าให้
บรรยากาศขอการเรียนสามารถสร้างความพงึพอใจให้กับผู้เรียนได้อยา่ งมาก อันน าไปสูก่า รมี
ความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการรวมวงที่ดีขึน้ เกิดความสนุกสนาน ความสนุทรียใ์นกา ร
บรรเลงรวมวง น ามาซ่ึงความพงึพอใจต่อชุดการสอนนี ้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญชนา ชัยวิ

รัตน์ (2559) ได้พฒันาชุดการสอนคียบ์อร์ด ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี  
วิชาโทเปียโน มหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียน
ด้วยชุดการสอนคียบ์อร์ดดังกลา่ว อยูใ่นระดับมาก ( X̄  = 4.5) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตร
ชัย  จิรลาภวิรุฬห์ (2558) ได้พฒันาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีสากลโดยใช้เทคนิคการเรียน รู้ แบบ
ร่วมมือเพือ่เสริมสร้างความสามารถทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า นักเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชุด กิจกรรมดังกลา่วอยูร่ะดับ มาก ( X̄  = 4.00) 

จากการศึกษาครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่า นักเรียนดนตรีมีความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด
การสอนการรวมวงแจ๊สในระดับมาก เมื่อนักเรียนมีความพงึพอใจ มีความสขุในการเรียนรวมวง
แจ๊ส จึงสง่ผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงสงูขึน้เช่นกัน 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊สและความพงึพอใจที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอน ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ของนักเรียนดนตรีในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
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ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูควรอธิบายชีแ้จงรายละเอียดเก่ียว กับการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนให้นักเรี ยน

ทราบลว่งหน้า  เพือ่เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนไปปฏิบัติกิจกรรมในช่ัวโมงแรก  และเน้น
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการรวมวง การท างานเป็นกลุม่ ความสามัคคี  มีความรับผดิชอบ

ต่อตนเอง ความรับผดิชอบต่อวง ซ่ึงนักเรียนอาจจะเคยชินกับการเลน่ดนตรีเดี่ยวมาก่อน  
2. ครูควรจัดวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองดนตรีให้พร้อม และเพยีงพอกับการรวมวง หรือหาก

อุปกรณ์บางชิน้เป็นของสว่นตัวของนักเรียน ควรเน้นย า้ให้นักเรียนน ามาในวันที่มีการเรียนรวมวง  
และดูแลให้อยูใ่นสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้เสมอ  

3. การจัดสมาชิกในแต่ละวง ควรมีการประชุมกันกับทัง้ค รูและนักเรียน  เพือ่จัด
สมาชิกในแต่ละวง  โดยค านึงถึงพืน้ฐานทางดนตรีของนักเรียนแต่ละคน  รวมถึงความสมัครใจใน

การเข้าร่วมวงกับเพือ่นแต่ละคน  โดยพจิารณาตามความเหมาะสมในทุกด้าน และใช้ดุลพนิิจของ
ครูร่วมตัดสนิใจ เพือ่ให้เกิดความเหมาะสมมากที่สดุ  

4. ควรมีการให้นักเรียนได้ซ้อมส่วนตัวในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบในการรวมวง  
เพือ่ให้วันที่มีการเรียนรวมวง  สามารถร่วมบรรเลงกันได้อยา่งราบร่ืน  เพราะถ้าหากมีสมาชิกในวง
ปฏิบัติได้ไม่คลอ่ง  อาจท าให้การบรรเลงไม่สามารถท าได้ในวันที่มีการเรียนรวมวง  

5. ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรม  ครูผู้สอนควรดูแลช่วยเหลอื  แนะน านักเรียนเมื่อเกิดปัญหา  
คอยกระตุ้นให้ก าลงัใจ  คอยควบคุมเร่ืองเวลาและพฤติกรรมของนักเรียน  เพือ่ให้การเรียนการสอน
มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

6. หากการน า ชุดการสอนนี ไ้ปใช้สอนการรวมวงแจ๊ส ที่มีกลุ่มเค ร่ืองดนตรีไม่
เหมือนกับที่ใช้ในงานวิจัยนี ้  อาจปรับเปลีย่นให้สามารถน า ไปใช้ได้  โดยยงัคงเนือ้หาการ เรียน
ตามที่ใช้ในงานวิจัยนี ้

7. หากมีการน าชุดการสอนนีไ้ปใช้ในโรงเรียน  ก่อนที่นักเรียนจะถึงชัน้ที่จะได้เรี ยน
วิชารวมวง  อาจปูพืน้ฐานเก่ียวกับดนตรีแจ๊สให้ กับนักเรียนบ้าง  เช่น ให้นักเรียนได้ฟังดนตรีแจ๊ส  
จากทัง้การบันทึกเสยีง  หรือการแสดงสด  หรือการแทรกเนือ้หาเก่ียวกับทฤษฎี  หรือประวัติศาสตร์
ดนตรีแจ๊ส  ไว้ในการเรียนในชัน้ก่อนหน้า  เพือ่ให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกับดนตรีแจ๊ส  และเป็น
จุดเร่ิมต้นความสนใจที่จะศึกษาดนตรีแจ๊สอยา่งจริงจัง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดการสอนในการสอนดนตรีแจ๊ส  ที่เป็นการ

ปฏิบัติรายเคร่ืองมือ เช่นชุดการสอนกีต้าร์แจ๊ส า  
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2. ควรมีการน างานวิจัยไปพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ได้กับผู้ เ รียนกลุ่มอ่ืน ที่มี
คุณสมบัติแตกต่างกัน และกับผู้เรียนในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ จากนัน้จึงน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
เพือ่ศึกษาผลที่เกิดขึน้ต่อไป 

3. การพฒันาชุดการสอน ควรมีการศึกษาสภาพความต้องการ ปัญหาทางการเรียน 
รวมถึงศักยภาพของผู้ เรียน เพือ่เป็นแนวทางในการท างานวิ จัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนได้อยา่งแท้จริง 



 

บร ร ณา น ุก รม  

บรรณานุกรม 
 

 

Ballin, P. (1994). Talking Jazz/Playing Jazz Telling a Story Through Your Jazz 
Improvisation. Wisconsin: Hal Leonard Corporation. 

Coker, J. (1964). Improvising Jazz. New Jersey: Prentice Hall Publishing. 

Dean, R. T. (1989). Creative improvisation: jazz, contemporary music, and beyond : how 
to develop techniques of improvisation for any musical context. (Vol. 1). Michigan: 
The University of Michigan. 

Fisher, J. (2014). The Complete Jazz Guitar Method: Intermediate Jazz Guitar . New York: 
Alfred Publishing. 

Gridley, M. C. (1994). Jazz Style : History and Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 
Harnum, J. (2010). Basic Jazz Theory (Vol. 1). South Carolina: CreateSpace Independent 

Publishing Platform. 
Pasqua, A. (2007). Architecture of Music: Concepts for improvisation : Charles Colin. 
Samuel, S. (2017). Introduction to Jazz (A brief History of Jazz) . New York: International 

Association for Jazz Education. 

Sarath, E. (2010). Music Theory Through Improvisation: A New Approach to Musicianship 
Training. Oxford: Routledge. 

เด่น อยูป่ระเสริฐ. (2549). การอิมโพรไวส ์(Improvisation) ของจอห์น โคลเทรน (John Coltrane) ใน
เพลง "Giant Steps". วารสารดนตรีรังสติ, 1(2).  

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา. (2550). ประวัติโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา. Retrieved from 
https://www.ektra.ac.th/hp_new/history.html 

ไพโรจน์ มักสมัพนัธุ์. (2553). การสร้างชุดการสอนการเป่าขลุย่รีคอร์เดอร์ส าหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สวุินทวงศ์. (วิทยานินธ์ ค.ม. 
(สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน)), มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์, ฉะเชิงเทรา.  

ไพศาล หวังพานิช. (2523). การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
กมลธรรม เกือ้บุตร. (2538). ดนตรีแจ๊สในสงัคมไทยในยคุเร่ิมต้น. พษิณุโลก: คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม. 

 

https://www.ektra.ac.th/hp_new/history.html


  63 

 

กรมวิชาการ. (2545). คู่มือหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศักราช 2544 สาระและมาตรฐานการ

เรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพค์ุรุสภา ลาดพร้าว. 
กระจ่างจิต แก้วชล. (2549). การพฒันาชุดฝึกอบรมเร่ืองการอนุรักษ์น า้  ส าหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปีที่ 4. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ.  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). การจัดกระบวนการเรียนร้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สดุ ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพมิพค์ุรุสภา. 

กฤษฎา วงศ์ค าจันทร์. (2551). ชุดการสอน การปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. (ดนตรี). มหาวิทยาลยัมหิดล, กรุงเทพฯ.  

กฤษณะ ทิพยอั์กษร. (2551). กรพฒันาชุดการสอนวิชาการปฏิบัติแซกโซโฟน 1 ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีมหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุบลราชธานี. 

กาญจนา สลีาไหม. (2549). การพฒันาชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ และเทคโนโลย ี เร่ืองงานประดิษฐ์ผลติภัณฑ์ในท้องถ่ินส าหรับนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต), มหาวทิยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธาน.ี  

จิตราภรณ์ เพง็ดี. (2541). ความพงึพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบริการสบืค้นรายการบรรณานุกรมระบบ
ออนไลน์ของห้องสมุดสถาบันราชภัฏสกลนคร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์. มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ขอนแก่น.  

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2528). เอกสารชุดการสอนวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารทางการศึกษา. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2546). การผลติชุดการเรียนทางอิเลก็ทรอนิกส.์ กรุงเทพฯ: เอมพนัธ์. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพือ่การวิจัย. กรุงเทพฯ: บริษัทฐานบัณฑิต. 
นงลกัษณ์ ภูธนะกลู. (2543). การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเพือ่ใช้ในการสอนซ่อมเสริมวิชา

คณิตศาสตร์เร่ืองการบวกลบเลขโจทยปั์ญหาชัน้ประถมศึกษาปีที่  1. ปริญญานิพนธ์ 
การศึกษามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลยับูรพา, ชลบุรี.  

บุญเกือ้ ควรหาเวช. (2542). นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: เจริญวิทยก์ารพมิพ.์ 
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การพฒันาการสอน. กรุงเทพฯ: ชมรมเด็ก. 

 



  64 

 

บุศรา เขินอ านวย. (2546). ความพงึพอใจของนักเรียนต่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักัด กทม., ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสงัคมศาสตร์. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

พเิศษ ภัทรพงษ์. (2540). ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชากีตาร์เบือ้งต้นส าหรับผู้เรียนกลุม่สนใจ ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษานอกระบบโรงเรียน). 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.  
ภพ เลาหไพบูลย.์ (2540). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพมิพไ์ทยวัฒนาพานิชจ ากัด. 
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. (2547). เอกสารประกอบการเรียนวิชาสือ่การสอน. นนทบุรี: 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 
วราพรรณ วัชรีรัตน์. (2554). การสร้างชุดการสอนเปียโนส าหรับนักเรียนเปียโนหลกัสตูรชัน้ต้น. 

(วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน)), บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุัน
ทา, กรุงเทพฯ.  

วันชัย ฉลวยเจริญวงค์. (2540). การสร้างชุดการสอนวิชาเขียนแบบเทคนิค 1 เร่ือง การสร้างรูปทรง
ต่าง ๆ  ทรงเรขาคณิต และการเขียนภาพลายรูปทรงวัตถตุามหลกัสตูรประกาศนียบัตร
วิชาชีพอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยทีางการศกึษา. 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, กรุงเทพฯ.  

วัลลภ งามกิตติคุณ. (2551). การพฒันาชุดฝึกอบรม เร่ือง การอนุรักษ์พลงังานไฟฟา้ส้าหรับนักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสมัชัญกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ , กรุงเทพฯ.  

วารี รักหะบุตร. (2552). การเปรียบเทียบผลการเรียน เร่ือง นาฏศิลป์ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 6 ด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบฝึกปฏิบัติกับการเรียนแบบปกติ. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. 

(เทคโนโลยกีารศึกษา).  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาสารคาม.  
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2541). พฒันาหลกัสตูรและการสอนมิติใหม่. กรุงเทพฯ: ส านักพมิพโ์อเดียนสโตร์. 
ศรายทุธ ประภา. (2559). การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การอ่านค่าตัวโน้ตดนตรีสากล โดย

ใช้ชุดการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา. (ค.ม. (สาขา
ศิลปศึกษา แขนงดนตรี)), มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย, เลย.  

สมบูรณ์ ตันยะ. (2545). การประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาสน์. 

 



  65 

 

สรุางค์ สามทอง. (2550). การพฒันาชุดการสอนเพือ่ฝึกทักษะการอ่านจับใจความกลุม่สาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.  

หยาดพรุิณ พวงสวุรรณ์. (2558). การพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เร่ือง ทักษะพืน้ฐานและการฝึกหัดการแสดงนาฏศิลป์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี ที 1. 
วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสตูรและการสอน). มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี, จันทบุรี.  

อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน. (2543). ความพงึพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการโครงการ

พฒันาสถานีต้ารวจเพือ่ประชาชนของสถานีต้ารวจภูธรอ้าเภอเมืองขอนแก่น. วิทยานิพนธ์ 
การบริหารการพฒันา มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอนแก่น.  

อุทุมพร จามรมาน. (2549). การพฒันาแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน. นนทบุรี: 
มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

  



  67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
3. แบบทดสอบความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน การ

รวมวงแจ๊ส 
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ชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส   ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียสารสาสน์เอกตรา 
ชุดการสอนนี ้ จัดท าขึน้เพือ่ใช้สอนการรวมวงแจ๊ส  ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียนสาร

สาสน์เอกตรา ซ่ึงใช้ระยะเวลาในการเรียนทัง้หมด  8 สปัดาห์ โดยนักเรียน  จะใช้เวลาในการเรียน
รวมวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แบ่งช่วงเวลาการเรียนในแต่ละวันดังนี  ้

ช่วงที่ 1 เช้าก่อนเข้าเรียน 45 นาที   
ช่วงที่ 2 ตอนเยน็หลงัเลกิเรียน 1 ช่ัวโมง  

ในแต่ละช่วงของการฝึก จะประกอบด้วยกิจกรรมทัง้การเรียนทฤษฎี  การปฏิบัติ ทัง้การ
ฝึกปฏิบัติ เค ร่ืองดนตรีของตนเอง และการปฏิบัติรวมวง การฟัง การฝึกวิเคราะห์เพลง  โดย 
เรียงล าดับเนือ้หาการฝึกจากง่ายไปยาก และสลบักิจกรรมการเรียนรู้ไปตามขัน้ตอน  โดยกิจกรรม
การเรียนการสอน จะเป็นกิจกรรมที่เรียนร่วมกันของสมาชิกในวงแจ๊ส ซ่ึงประกอบด้วย เคร่ืองดนตรี

ดังนี ้
1. นักร้อง   
2. กีต้าร์ 
3. เปียโน 
4. กีต้าร์เบส 

5. แซกโซโฟน 
6. กลองชุด 

เนือ้หาการเรียนของแต่ละเคร่ืองดนตรีในวง จะมีเนือ้หาที่มีความสมัพนัธ์กัน เพราะในแต่
ละสปัดาห์ นักเรียนจะสามารถฝึกรวมวงจากเนือ้หาที่ได้ เรียนในแต่ละเคร่ีองดนตรี  ซ่ึงในชุดการ
สอนนี ้  จะอธิบายกิจกรรมการสอนรวมวงในแต่ละสัปดาห์ บางกิจกรรมจะสอนร่วมกันทุกเค ร่ือง
ดนตรี บางกิจกรรม จะสอนเฉพาะเคร่ืองดนตี  เนื่องจากการเรียนรวมวง  จะต้องมีการฝึกปฏิบัติให้

เกิดความช านาญ กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่วันใน 1 สปัดาห์จึงต้องมีการทบทวน การฝึกซ า้ 
ดังนัน้การจัดกิจกรรมในแต่ละวัน จึงสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม โดยให้ยงัคงเนือ้หาในการ
เรียนในแต่ละสปัดาห์ครบถ้วนตามตาราง เน้นการทบทวนและการฝึกซ า้ในสิง่เดิมอยา่งสม ่า เสมอ
ตลอดสปัดาห์ เพือ่ให้กระบวนการการเรียนรวมวงแจ๊ส เป็นไปตามขัน้ตอน จนผู้เรียนสามารถเพิ่ม
ทักษะการบรรเลงในเคร่ืองดนตรีของตนเอง ความรู้ ความเข้าใจ ในดนตรีแจ๊ส และการรวมวง  จน
สามารถปฏิบัติรวมวงได้ 
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สัปดาห์ที่  1 
เนือ้หาการเรียน 

1. ประวัติดนตรีแจ๊สเบือ้งต้น ในยคุของดนตรีบลสู ์
2. ท าความคุ้นเคยกับดนตรีบลสู ์และเพลงบลสู ์ 12 ห้อง 
3. บทเพลง Straight no chaser ของ Thelonious Monk 

4. ฝึกเลน่ท านองของบทเพลง Straight no chaser 
5. ฝึกเลน่ท านองของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1. ผู้เรียนมีความรู้ประวัติดนตรีแจ๊สเบือ้งต้น ในยคุของดนตรีบลสูแ์ละสามารถเลา่ประวัติ

ของดนตรีแจ๊สในยคุของดนตรีบลสูพ์อสงัเขปได้ 
2. ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับเพลงบลสู ์ และเพลงบลสู ์ 12 ห้อง 
3. นักเรียนสามารถปฏิบัติท านองเพลง Straight no chaser กับเคร่ืองมือของตนเอง ได้

คลอ่งแคลว่ 
4. นักเรียนสามารถปฏิบัติท านองเพลง Straight no chaser กับเค ร่ืองมือของตนเอง

ร่วมกับวงได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของดนตรีแจ๊สเบือ้งต้น ในยคุของดนตรีบลสู  ์

2. ให้นักเรียนฟังเพลงบลสู ์ 12 ห้อง  ในที่นีใ้ช้เพลง Straight no Chaser 
3. ทดลองเลน่รวมวงโดยการอ่านโน้ต 

 

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 

ฝึกปฏิบัติท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser  พร้อมกับวง 
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เอกสารประกอบการเรียนสัปดาห์ที่  1 
ความรู้ เกี่ยวกับประวัตศิาสตร์ดนตรีแจ๊สและบลูส์ 

ดนตรีบลสูม์ีรากฐานหยงัลึกในสังคมประวัติศาสตร์อเมริ กัน  โดยเฉพาะชาวอาฟริ กัน
อเมริกัน ดนตรีบูลสม์ีต้นก าเนิดจากพืน้ที่เกษตรกรรมทางตอนใต้ของเมริกามนช่วงศตวรรษที่ 19 ผู้
ที่คิดดนตรีบลสูข์ึน้คือททาส อดีตทาส และลกูหลานของทาส คนงานชาวอาฟริกันอเมริกัน  ที่ร้อง

เพลงไประหว่างการตรากตร าท างานหนักในไร่ฝา้ยและพชืผกั เป็นดนตรีที่มีสว่นประกอบของดนตรี
ทางศาสนา, เพลงสวด, เพลงที่ใช้ในการท างาน, ชีวิตชนบท และเพลงเต้นร า   

ดนตรีบลสูม์ีการพฒันาขึน้ในแถบปากแม่น า้มิซิสซิปปี ไม่ไกลจากเมืองนิวออลนี ทึ่ซ่ึงเป็น
จุดก าเนิดของดนตรีแจ๊ส ทัง้ดนตรีบลสูแ์ละแจ๊สต่างมี อิทธิพลซ่ึงกันและกัน มีการเก่ียวเนื่องกัน
อยา่งมากมายมาจนถึงทุกวันนี ้

ดนตรีบูลสต์่างจากดนตรีแจ๊สที่ไม่ได้แผ่ขยายออกไปจากทางใต้ ไปสูท่างตะวันตก แต่

ดนตรีบลสูไ์ด้แผข่ยายความนิยมไปตามแม่น า้มิสซิสซิปปี ไปสูเ่ขตเมือง และพฒันาไปเป็นดนตรี
บูลสแ์บบต่าง ๆ เช่น ชิคาโกบลสู ์ หรือดนตรีบลสูท์ี่ผสมผสานดนตรีแจ๊สอีกหลายรูปแบบ และอีก
สบิปีถัดมาดนตรีบลสูไ์ด้สร้างให้เกิดนตรีแนว Rhythm ‘n blues และดนตรี Rock ‘n roll. 

 รูปแบบของดนตรีบลสูส์ว่นมากจะเป็นรูปแบบ 12 ห้องเพลง ชุดของโน้ตที่ใช้ใน
ดนตรีบลจูะเป็นโน้ตที่เฉพาะส าหรับดนตรีบลสู ์ซ่ึงอาจเรียกว่า “Blue notes” หรือบันไดเสยีงบลสู ์

โครงสร้างของเพลงบลูส์ 12 ห้อง 

 

เพลงบูลสถื์อว่าเป็นสว่นประกอบส าคัญของเพลงแจ๊ส หลงัดนตรีบลสู ์ ก็ได้มีการค้นพบ
ดนตรีที่เรียกว่า Ragtime เป็นสว่นหนึ่งในการพฒันามาเป็นดนตรีแจ๊ส ซ่ึงต่างก็มีความเช่ือว่าเพลง
แนวนีม้ีที่มาคล้ายๆ กันกับเพลงบูลส ์ โดยเกิดจากการผสมผสานของจังหวะแบบแอฟริกัน 

ในสว่นของการพฒันามาเป็นดนตรีแจ๊ส ก่อนหน้าที่คนจะมีความรู้ในเร่ืองของโน้ตดนตรี 
ก็มักจะเลน่ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นในการฟังเสยีง แต่ความสามารถพเิศษก็คือสามารถเลน่แบบ
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ด้นสดได้ แต่ลกึๆ แล้วก็จะมีท านองหลกัอยูใ่นใจ ถือว่าการด้นสดนีก็้เป็นเอกลกัษณ์อยา่งหนึ่งของ
ดนตรีแจ๊สด้วย เพราะมันท าให้ดนตรีนัน้มีความสดช่ืน มีชีวิตชีวามากขึน้ แถมยงัท าให้การบรรเลง
แต่ละครัง้จะไม่ซ า้กันอีกด้วย แต่อยา่งไรก็ตามในยคุนัน้ก็ยงัไม่มีการระบุค าว่า ดนตรีแจ๊ส เกิดขึน้ 

แต่จะเรียกรวมๆ ว่า Hot Music จนกระทั่งโอดีเจบี โด่งดังขึน้มา จึงได้มีค าว่า Jazz เกิดขึน้ แล้วก็มี
การเรียกกันมาอยา่งแพร่หลายคนถึงปัจจุบัน หลงัจากเวลาผา่นไปดนตรีแจ๊ส ก็ได้รับความนิยม
มากขึน้แล้วก็มีการพฒันามาอยา่งต่อเนื่องจนกระทั่งถึงยคุปัจจุบันนี  ้
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โน้ตเพลง Straight no Chaser ของ Thelonious Monk 
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สัปดาห์ที่  2 
เนือ้หาการเรียน 

1. ลกัษณะของเพลงบลสู ์ 12 ห้อง 
2. โครงสร้างคอร์ดของเพลงบล ู12 ห้อง 
3. การฝึกเลน่คอร์ดของบทเพลง Straight no chaser  

4. การเลน่คอร์ดของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1. นักเรียนสามารถบอกลกัษณะของเพลงบลสู ์ 12 ห้องได้ 
2. นักเรียนสามารถเขียนโครงสร้างคอร์ดของเพลงบลสู ์ 12 ห้องได้ 
3. นักเรียนสามารถจับคอร์ดในเพลง Straight no chaser กับเคร่ืองมือของตนเองได้ หาก

ไม่ใช่เคร่ืองมือที่สามารถเลน่คอร์ด สามารถจับคอร์ดกับเปียโนได้  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 
- ทบทวนการเลน่ท านองหลกัของบทเพลง Straight no Chaser 
- อธิบายลกัษณะของเพลงบลสู ์ 12 ห้อง   
- อธิบายโครงสร้างคอร์ดของเพลงบลสู ์ 12 ห้อง 

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 
- ฝึกปฏิบัติท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือ

ให้ฝึกรวมวงดังนี ้
- นักร้อง และแซกโซโฟน เลน่ท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser 
- เปียโน เลน่ท านองหลกั พร้อมจับคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser 
- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 

- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสของบทเพลง Straight no chaser 
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เอกสารประกอบการเรียนสัปดาห์ที่  2 
 

โครงสร้างของเพลงบลูส์ดัง้เดมิ 

 
โครงสร้างของเพลงบลูส์แจ๊ส 

 

โน้ตส าหรับฝึกจับคอร์ดในเพลง Straight no Chaser 
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สัปดาห์ที่  3 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. โครงสร้างคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser 
2. ประวัติของ Thelonious Monk ผู้ประพนัธ์บทเพลง Straight no chaser 
3. การเลน่ Arpeggio ของคอร์ดที่อยูใ่นบทเพลง Straight no chaser 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser ได้ 
2. นักเรียนสามารถเลา่ประวัติของ Thelonious Monk ได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกโน้ต Arpeggio ที่อยูใ่นคอร์ดในบทเพลง Straight no chaser ได้ 
4. ส าหรับนักเรียนเคร่ืองมือ เปียโน กีต้า แซกโซโฟน และนักร้อง สามารถเลน่ Arpeggio  

ของคอร์ดที่อยูใ่นบทเพลง Straight no chaser ได้ 
5. ส าหรับนักเรียนเคร่ืองมือ กลองชุด สามารถตีจังหวะ Swing เข้ากับเพลง Stright no 

Chaser ได้ 
6. ส าหรับนักเรียนเคร่ืองมือกีต้าร์เบส  สามารถเดินเบส (Walking Bass) ให้เข้ากับเพลง 

Straight no chaser 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

1. อธิบายโครงสร้างของคอร์ดที่อยูใ่นบทเพลง Straight no chaser 
2. อธิบายประวัติของ Thelonious Monk ผู้ประพนัธ์บทเพลง Straight no chaser 
3. ส าหรับเคร่ืองมือเปียโน, กีต้าร์ , แซกโซโฟน และ นักร้อง อธิบายการเล่น (ร้อง) 

Apeggio ของคอร์ดที่อยูใ่นบทเพลง Straight no chaser 
4. ส าหรับเคร่ืองมือกลองชุด ให้อธิบายการตีจังหวะ Swing ให้เข้ากับบทเพลง Straight 

no chaser 

5. ส าหรับเค ร่ืองมือกีต้าร์ เบส  อธิบายการเดินเบส ให้ เข้ากับบทเพลง Straight no 
chaser โดยเน้นที่จังหวะที่ 2 และ 4   
 

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 
ฝึกปฏิบัติรวมวง ในบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือให้ฝึกดังนี  ้
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- นักร้อง ฝึกร้องท านองหลกัและเนือ้เพลง ของบทเพลง Straight no chaser ร่วมกับ
วง 

- แซกโซโฟน เลน่ท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 

- เปียโน เลน่ท านองหลกั พร้อมจับคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 
- กีต้าร์ เลน่ท านองหลกั และตีคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 
- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง และฝึก

ตีจังหวะ Swing ในเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 
- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสของบทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 

  



  77 

เอกสารประกอบการเรียนสัปดาห์ที่  3 
ประวัตขิอง Thelonious Monk ผู้ประพนัธ์เพลง Straight no Chaser 

Thelonious Monk (เธโลเนียส มัง้ค์) เป็นหนึ่งในนักดนตรีแจ๊สที่ยิง่ใหญ่ที่สดุตลอดกาล
คนหนึ่งของโลก เป็นหนึ่งในผู้สร้า งสรรค์ดนตรีแบบ Modern Jazz และ Bebop ซ่ึง Monk มี
ชีวประวัติโดยสงัเขปดังนี ้

Thelonious Monk เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1917 ที่นอร์ธแคโรไลน่า สหรัฐอเมริกา 
Monk เ ร่ิมเรียนเปียโคลาสสิค เมื่ออายุ 11 ปี และฉายแววการเล่นเปียโนตั ง้ค รัง้นัน้ ชนะการ
ประกวดนักเปียโนสมัครเลน่ตัง้แต่อาย ุ 13  เมื่ออาย ุ17 ปี มัง้ค์หยดุการเรียนในระดับไฮสคูล  เมื่อ
ตามหาความฝันในอาชีพนักดนตรี รวมเลน่กับวงดนตรีอาชีพ จนมาตัง้วงดนตรีของตนเอง  และ
เร่ิมที่จะทดลองเสยีงดนตรีใหม่ ๆ เป็นของตนเอง มัง้ค์เร่ิมที่จะพฒันาดนตรีแจ๊สแบบ  Bebop กับวง
ของเขา ไปพร้อม ๆ กับ Charlie Parker ในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึงต่อมา  ก็พฒันามาเป็น Modern 

Jazz ในปัจจุบัน  
Monk มีรูปแบบการเลน่โดยคีตปฏิภาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นผู้ประพนัธ์เพลงที่

เป็นบทเพลงแจ๊สมาตรฐานที่มีช่ือเสยีง เช่น Round Midnight, Blue Monk, Straight no Chaser, 
Ruby, My Dear และ Well, You Needn’t. การประพนัธ์เพลงและการใช้คีตปฏิภาณของ Monk ใช้
ลกัษณะของเสยีงกระด้าง การด าเนินท านองแบบหักมุม และการเลน่เปียโนแบบนอกกรอบ รวม

กับการเลน่แบบกระแทกเสยีง หยดุเสยีงอยา่งฉับพลนั ดูลงัเล ซ่ึงท าให้นักฟังดนตรีบางคนอาจไม่
ชอบการเลน่ของ Monk  

ส าหรับบทเพลง Staight no Chaser ที่ ใช้ในการฝึกรวมวงค รัง้นี  ้ เป็นบทเพลงแจ๊ส 
ประเภท Jazz Standard ซ่ึงประพนัธ์โดย Thelonious Monk  เพลงนีไ้ด้ถกูบันทึกเสียงครัง้แร กใน
ชุด “Blue Note Session ในปี ค.ศ. 1951 และได้ถกูบันทึกเสียงอีกหลายครัง้ทัง้โดย Monk เอง 
และศิลปินแจ๊สคนอ่ืน ๆ ถือว่าเป็นเพลงที่มีการน าไปบรรเลงและบันทึกเสียงซ า้มากที่สดุเพลงหนึ่ง

ของ Thelonious Monk. บทเพลง Straight no Chaser เป็นเพลงในรูปแบบ 12-bar blues ใน
บันไดเสยีง Bb ซ่ึงเหมือนกันกับเพลงบลใูนบันไดเสียง Bb อ่ืนๆ  ของ Monk ที่คิดสร้างสรรค์จาก
บันไดเสยีง Chromatic มาเป็นท านองเพลง Monk ใช้วิธีการประพนัธ์ทีเรียบง่าย ที่ได้ผลลพัท์ไม่
เหมือนใคร  บทเพลง Straight no Chaser ประกอบด้วยเพยีงแนวความคิดเดียว เลน่ซ า้แล้วซ า้อีก 
ซ่ึงในแต่ละครัง้จะเลน่ในสว่นของห้องเพลงที่ เปลีย่นไป  และการจบที่เปลีย่นไป  การเลือ่นโน้ตที่
เน้นเสยีง สะท้อนให้เห็นทักษะการประพนัธ์เพลง ที่มีความลกึซึง้อยูบ่นความเรียบง่าย  เป็นท านอง

ที่แสดงถึงความชาญฉลาดในการคิดค้นต่อยอดบนทางเดินคอร์ด แบบ 12-Bars Blues ดัง้เดิม 
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การเล่น Arpeggio โดยใช้โน้ตตวัที่  1-3-5-7 ของคอร์ดในเพลง Straight no Chaser 

 

โน้ตกลองส าหรับฝึกตจีังหวะ Swing 
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สัปดาห์ที่  4 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. การน าโน้ตของ Arpeggio ในเพลง Straight no chaser โดยใช้โน้ตัวที่ 1, 3, 5 และ 7 
มาเรียงต่อกัน ให้อยูใ่นระดับเสยีงที่ต่อเนื่องกัน  

2. การเลน่รวมวงโดยการบรรเลงท านองหลกั และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no 

chaser 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. นักเรียนสามารถเลน่ Arpeggio ของคอร์ดในบทเพลง Straight no chaser โดยน าโน้ต
มาเรียงต่อกัน ให้อยูใ่นระดับเสยีงที่ต่อเนื่องกันได้  

2. นักเรียนสามารถเลน่รวมวงในเพลง Straight no chaser โดยการบรรเลงท านองหลัก  
และ Arpeggio ได้ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 
อธิบาย Arpeggio ของคอร์ดที่อยูใ่นเพลง Straight no chaser โดยใช้โน้ตตัวที่ 1, 3, 

5, และ 7 มาเรียงต่อกันให้อยูใ่นระดับเสยีงที่ต่อเนื่องกัน  โดยเลน่เป็นโน้ต เขบ็ต 1 ชัน้ทัง้หมด 8 ตวั 
ใน 1 ห้อง 

 

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 
ฝึกปฏิบัติรวมวง ในบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือให้ ฝึก

ดังนี ้
- นักร้อง ฝึกร้องท านองหลกั ร้อง เนือ้เพลง และร้อง Arpeggio  ของบทเพลง Straight 

no chaser ร่วมกับวง 
-  แซกโซโฟน เล่นท านองหลัก และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no chaser 

ร่วมกับวง 
- เปียโน เลน่ท านองหลกั และ Arpeggio พร้อมจับคอร์ดของบทเพลง Straight no 

chaser ร่วมกับวง 
- กีต้าร์ เลน่ท านองหลกั เลน่ Arpeggio และตีคอร์ดของบทเพลง Straight no chaser 

ร่วมกับวง 
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- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง และฝึก
ตีจังหวะ Swing ในเพลง Straight no chaser โดยฝึกเลน่เป็นโน้ตตัวด า เน้นจังหวะที่  2 และ 4  
พร้อมกับวง 

- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสโดยใช้ Arpeggio ของบทเพลง Straight no 
chaser ร่วมกับวง 
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เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่  4 
ตวัอย่างการน า Apreggio ของคอร์ดในเพลง Straight no Chaser มาเรียงให้โน้ต
ต่อเนื่องกัน 

 

ตวัอย่างโน้ตเบส ในการเดนิเบสด้วย Arpeggio โดยใช้โน้ตตวัที่  1, 3, 5 และ 7 

  



  82 

สัปดาห์ที่  5 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. การใช้ Blue note scale ให้เข้ากับเพลง Straight no chaser 
2. การเคาะจังหวะ 2/4 ให้เข้ากับการเลน่ท านองหลกัของเพลง Straight no chaser 
3. การ Comping เบือ้งต้อน ส าหรับบทเพลง Straight no chaser 

4. การเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ เบือ้งต้น โดยการใช้ Blue note scale และ Arpeggio  
5. การเลน่รวมวงโดยการบรรเลงท านองหลกั การ Comping และการบรรเลงโดยใช้คีต

ปฏิภาณเบือ้งต้น โดยใช้ Blue note scale และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no chaser 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. นักเรียนสามารถเลน่ Blue note scale อยา่งง่ายๆ ให้เข้ากับเพลง Straight no chaser 
ได้ 

2. นักเรียนสามารถเคาะจังหวะ 2/4 ให้เข้ากับการเลน่ท านองหลกัของเพลง Straight no 

chaser ได้ 
3. น าเรียนสามารถ Comping เบือ้งต้น ในเพลง Straight no chaser ได้ 
4. นักเรียนสามารถใช้คีตปฏิภาณ เลน่ Blue note scale และ Arpeggio เข้ากับเพลง 

Straight no chaser ได้ 
5. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวง บทเพลง Straight no chaser โดยมีการบรรเลงท านอง

หลัก การ Comping และการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณอย่างง่าย  โดยใช้ Blue note scale และ 
Arpeggio ได้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 
1. อธิบายการใช้ Blue note scale ให้เข้ากับบทเพลง Straight no chaser 
2. อธิบายการเคาะจังหวะ 2/4 ให้เข้ากับท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser 

และเข้ากับการไลบั่นไดเสยีง และ Arpegio 

3. อธิบายการ Comping เบือ้งต้น ส าหรับ กีต้าร์ เปียโน กีต้าร์เบส และกลองชุดดังนี  ้
- ส าหรับกีต้าร์ ให้ตีคอร์ดเป็นโน้ตตัวด า และเน้นที่จังหวะ 2 และ 4 
- ส าหรับเปียโน ให้จับคอร์ดเป็นตัวด า และเน้นที่จังหวะ 2 และ 4 
- ส าหรับกีต้าร์เบส  ให้เดินเบสเป็นตัวด า และเน้นที่จังหวะ 2 และ 4 
- ส าหรับกลองชุด อธิบายการตีจังหวะสวิงให้ เข้า กับเพลง และการ Comping บน

กลอง Snare ให้เข้ากับเพลงบลสู ์ 12 ห้อง 
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4. ฝึกการ Comping ให้เข้ากับเพลง 
กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 

ฝึกปฏิบัติรวมวง ในบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือให้ฝึกดังนี  ้
1. นักร้อง ฝึกร้องท านองหลกั ร้อง เนือ้เพลง และร้อง Arpeggio  ของบทเพลง Straight 

no chaser ร่วมกับวง 

-  แซกโซโฟน เล่นท านองหลัก และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no chaser 
ร่วมกับวง 

- เปียโน ฝึกการ Comping การ เลน่ท านองหลกั และ Arpeggio พร้อมจับคอร์ดของ
บทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 

- กีต้าร์ ฝึกการ Comping การเลน่ท านองหลกั เลน่ Arpeggio ร่วมกับวง 

- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง และฝึก
ตีจังหวะ Swing ในเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 

- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสโดยใช้ Arpeggio ของบทเพลง Straight no 
chaser ร่วมกับวง 

2. ทดลองการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณ  จากการใช้ Blue note scale และ Arpeggio โดย
ครูผู้สอนเลน่ให้ดูเป็นตัวอยา่ง 
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เอกสารประกอบการเรียนสัปดาห์ที่  5 
ตวัอย่างการใช้ Blue note และ Arpeggio ในการเล่นเพลง Straight no Chaser 

 

ตวัอย่างโน้ตส าหรับการเล่น Comping  
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สัปดาห์ที่  6 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. การใช้ 2-5-1 Lick โดยใช้ Arpeggio ให้โน้ตตัวที่ 7 ของคอร์ดที่ 2 เข้าหาโน้ตตัวที่ 3 
ของคอร์ดที่  5 แล้วโน้ตตัวที่ 7 ของคอร์ดที่  5  เข้าหาโน้ตตัวที่  3  ของคอร์ดที่1  

2. การเล่นโดยคีตปฏิภาณ โดยใช้  2 -5 -1  Lick ในช่วงของคอร์ด  A7-D7/G-7 และ 

Gm7/C7/F7 ในบทเพลง Straight no chaser 
3. การเลน่รวมวงโดยการบรรเลงท านองหลกั การ Comping และการบรรเลงโดยใช้คีต

ปฏิภาณ ด้วย Blue note scale, Arpeggio และ 2-5-1 Lick ของบทเพลง Straight no chaser 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. นักเรียนอธิบายลกัษณะของ 2-5-1 Lick ได้  
2. นักเรียนสามารถการเลน่โดยคีตปฏิภาณ โดยใช้ 2-5-1 Lick ในช่วงของคอร์ด A7-

D7/G-7 และ Gm7/C7/F7 ในบทเพลง Straight no chaser 

3. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวง บทเพลง Straight no chaser โดยมีการบรรเลงท านอง
หลกั การ Comping และการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณ  โดยใช้ Blue note scale, Arpeggio  และ 2-
5-1 Lick ได้ 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

1. อธิบายการใช้การใช้ 2-5-1 Lick โดยใช้ Arpeggio ให้โน้ตตัวที่ 7 ของคอร์ดที่ 2 
เข้าหาโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ดที่  5 แล้วโน้ตตัวที่ 7 ของคอร์ดที่  5  เข้าหาโน้ตตัวที่  3  ของคอร์ดที่1  

2. ฝึกแบบฝึกหัด ในการเลน่ 2_5_1 Lick โดยใช้ Arpeggio  
 

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 
1. ฝึกปฏิบัติรวมวง ในบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือให้

ฝึกดังนี ้

- นักร้อง ฝึกร้องท านองหลกั ร้องเนือ้เพลง และร้อง Arpeggio  ของบทเพลง Straight 
no chaser ร่วมกับวง 
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-  แซกโซโฟน เล่นท านองหลัก และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no chaser 
ร่วมกับวง 

- เปียโน ฝึกการ Comping การ เลน่ท านองหลกั และ Arpeggio พร้อมจับคอร์ดของ

บทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 
- กีต้าร์ ฝึกการ Comping การเลน่ท านองหลกั เลน่ Arpeggio ร่วมกับวง 
- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง และฝึก

ตีจังหวะ Swing ในเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 
- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสโดยใช้ Arpeggio ของบทเพลง Straight no 

chaser ร่วมกับวง 

2. ฝึกการเล่นคีตปฏิภาณ โดยใช้  2_5_1 Lick ในช่วงของคอร์ด A7_D7/G-7และ 
Gm7/C7/F7 

3. ฝึกการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณ  จากการใช้  Blues scale,   Arpeggio   และ 
2_5_1 Lick โดยครูผู้สอนเลน่ให้ดูเป็นตัวอยา่งก่อน  
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เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่  6 
ตวัอย่างการใช้คีตปฏิภาณในการเล่นคอร์ด II-V-I 
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สัปดาห์ที่  7 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. การวิเคราะห์บทเพลงเบือ้งต้น 
2.การบรรเลงโดยใช้ Transcription 
3. การแกะเพลงจากการฟัง 

4. การเลน่จาก Transcription ในการรวมวง 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์บทเพลงเบือ้งต้นได้  
2. นักเรียนสามารถบรรเลงโดยใช้ Transcription ได้ 
3. นักเรียนสามารถบอกวิธีแกะเพลงจากการฟัง และการเลอืกท่อนที่ควรจะแกะ 
4. นักเรียนสามารถใช้ Transcription ในการเลน่รวมวงได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

1. เปิดเพลง Straight no chaser   ให้นักเรียนฟังพร้อมวิเคราะห์ตามบทเพลงไปด้วย 
2. อธิบายลกัษณะของ Transcription ที่เป็นเพลงบลสู ์ 12 ห้อง ในบันไดเสยีง F 
3. อธิบายวิธีการแกะเพลงให้นักเรียนเข้าใจวิธีการแกะเพลง และรู้ว่าควรแกะท่อนไหน

ของการฟังเพลงบ้าง 
กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 

1. ฝึกปฏิบัติรวมวง ในบทเพลง Straight no chaser  รวมวง โดยแต่ละเคร่ืองมือให้ ฝึก
ดังนี ้

- นักร้อง ฝึกร้องท านองหลกั ร้องเนือ้เพลง และร้อง Arpeggio  ของบทเพลง Straight 
no chaser ร่วมกับวง 

-  แซกโซโฟน เล่นท านองหลัก และ Arpeggio ของบทเพลง Straight no chaser 
ร่วมกับวง 

- เปียโน ฝึกการ Comping การ เลน่ท านองหลกั และ Arpeggio พร้อมจับคอร์ดของ
บทเพลง Straight no chaser ร่วมกับวง 

- กีต้าร์ ฝึกการ Comping การเลน่ท านองหลกั เลน่ Arpeggio ร่วมกับวง 
- กลองชุด ให้เคาะท านองหลกัของบทเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง และฝึก

ตีจังหวะ Swing ในเพลง Straight no chaser พร้อมกับวง 
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- กีต้าร์เบส เลน่ท านองหลกั และเดินเบสโดยใช้ Arpeggio ของบทเพลง Straight no 
chaser ร่วมกับวง 

2. ฝึกการเล่นคีตปฏิภาณ โดยใช้  2_5_1 Lick ในช่วงของคอร์ด  A7_D7/G-7และ 

Gm7/C7/F7 
3. ฝึกการเลน่จาก Transcription ร่วมกับวง 
4. ฝึกการบรรเลงโดยคีตปฏิภาณ  จากการใช้  Blues scale,   Arpeggio   และ 2_5_1 

Lick โดยครูผู้สอนเลน่ให้ดูเป็นตัวอยา่งก่อน  
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เอกสารประกอบการเรียนสัปดาห์ที่  7 
Transcription Blue in F 
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สัปดาห์ที่  8 
เนือ้หาการเรียนในสัปดาห์นี ้

1. การจับคอร์ดในรูปแบบต่าง ๆ   โดยใช้วิธีการ Drop 2 Voicing  

2. การสร้าง Motive ในการเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ให้น่าสนใจ 

3. การเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ด้วยการสร้าง Motive ถาม-ตอบ จาก Blue note scale 

และ Arpeggio ทัง้แบบสัน้และแบบยาว 

4. การบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ ด้วยการผสมผสานสิง่ที่ได้เรียนมาทัง้หมด  

จุดประสงค์การเรียนรู้   

1. นักเรียนสามารถจับคอร์ดโดยใช้วิธีการ Drop 2 Voicing 

2. นักเรียนสามารถสร้าง Motive ในการเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ให้น่าสนใจ 

3. นักเรียนสามารถบรรเลงโดยใช้โดยใช้คีตปฏิภาณ ด้วยการสร้าง Motive ถาม-ตอบ 

จาก Blue note scale และ Arpeggio ทัง้แบบสัน้และแบบยาวได้ 

4. นักเรียนสามารถบรรเลงรวมวง โดยใช้คีตปฏิภาณ ด้วยการผสมผสานสิง่ที่ได้เรียนมา

ทัง้หมด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน 

1. อธิบายการจับคอร์ดในรูปแบบต่างๆ โดยใช้วิธีการ Drop 2 voicing  

2. อธิบายการเร่ืองการสร้าง Motive ในเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ ให้มีความน่าสนใจ 

3. อธิบายพร้อมวิเคราะห์เพลงที่มอบหมายให้นักเรียนแกะมา  

กิจกรรมช่วงเยน็หลงัเลกิเรียน 

1. ให้นักเรียนฝึกเลน่Transcription พร้อมกับวง 

2. รวมวงโดยใช้สืง่ที่ได้เรียนมาในการเลน่โดยใช้คีตปฏิภาณ สร้างประโยคขึน้เอง  

3. พลดักันบรรเลงโดยใช้คีตปฏิภาณ ฟังกันและกันกับสมาชิกในวง 

4. สรุปผลที่ได้เรียนมาตลอด 8 สปัดาห์ 
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แบบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนการรวมวงแจ๊ส 
ค าชีแ้จง แบบวัดผลสมัฤทธิ์การวมวงแจ๊ส ประกอบด้วยการวัดผลประเมินผล 3 สว่นดังนี ้

1. การประเมินการปฏิบัติเดี่ยว 20 คะแนน 

2. การประเมินการปฏิบัติรวมวง 20 คะแนน 

3. การประเมินโดยแบบทดสอบความรู้เก่ียวกับดนตรีแจ๊ส 20 คะแนน 

ส าหรับการประเมินภาคปฏิบัติ ทัง้การปฏิบัติเดี่ยวและรวมวง จะใช้เกณฑ์การประเมินโดย

ผู้สอน  โดยให้คะแนนตัง้แต่ ดีมาก ดี พอใช้ และควรปรับปรุง แทนด้วยคะแนน 4,3 2 และ 1 

ตามล าดับ  มีหัวข้อการให้คะแนน 5 หัวข้อแต่ละการประเมิน  สว่นการแบบทดสอบความรู้

เก่ียวกับดนตรีแจ๊ส ประกอบด้วยข้อค าถามทัง้หมด 10 ข้อ 20 คะแนน  
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แบบประเมินการปฏิบัตเิดี่ยว 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

1.การเลน่บันไดเสยีงเมเจอร์, ไม
เนอร์และ บลสู ์

    

2. การเลน่คอร์ดใน Diatonic Key 

 

    

3.  การเลน่ท านองหลกั 

 

    

4.  การเคาะจังหวะ 2 และ 4 
 

    

5. การฟังเพลงและให้ตอบค าถาม
ว่าในจุดที่ก าหนดให้เป็นคอร์ดที่
เท่าไหร่ในคีตลกัษณ์บลสู ์12 ห้อง 

    

 

รวมคะแนน.................................................. 
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แบบประเมินการปฏิบัตริวมวง 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 

ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง 

1.เลน่ท าทองหลกัได้ถกูต้อง 
 

    

2. เลน่แบบ Swing Feel ได้ถกูต้อง 

 

    

3.  ความสามารถในการฟังสมาชิก

อ่ืนในวงขณะที่เลน่เป็นวง 

    

4.  การเลน่โดยคีตปฏิภาณ 
- มีการเลน่แบบถามตอบ 

- มีการเลน่แบบเลา่เป็นเร่ืองราว  
- ใช้สิง่ที่เรียนมา มาใช้ได้อยา่ง
ถกูต้อง 
 

    

5. บุคลกิภาพ ความกล้าแสดงออก 
ความมีชีวิตชีวา 

    

 

รวมคะแนน.................................................. 
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แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส 

จงเลอืกค าตอบที่ถกูต้องที่สดุเพยีง 1 ข้อ 

1.  ข้อใดบอกลกัษณะของดนตรีแจ๊สได้ดีที่สดุ 

ก. เป็นดนตรีที่มีชีวิตชีวา  ข. มีลกัษณะของการใช้คีตปฏิภาณ(ด้นสด)   

ค. ดนตรีที่เลน่เป็นจังหวะสวิง  

ง. ดนตรีที่ใช้เคร่ืองดนตรีหลกัเป็น กีต้า, กีต้าร์เบส, กลองชุด, เปียโน  และ แซกโซโฟน 

 

2. ดนตรีแจ๊สมีต้นก าเนิดมาจากที่ใด 

ก. เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา  ข. กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

ค. เมืองนิวออลนี สหรัฐอเมริกา   ง. ริโอเดอจาเนโร บราซิล 

 

3.  ข้อใดไม่จัดอยูใ่นกลุม่นักดนตรีแจ๊ส 

ก. จอห์น วิลเลีย่ม  ข. เธโลเนียส มังค์ 

ค. หลยุส ์อาร์มสตรองค์  ง. จอห์น โคลเทรน 

 

4.  ดนตรีบลสู ์มีพืน้ฐานมากกลุม่ชนใด 

ก. ชาวอเมริกันที่อพยพมาจากยโุรป ข. ชาวอเมริกันที่ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ค. ชาวแอฟริกันในทวีปแอฟริกา   ค. คนผวิด าที่เป็นทาสใช้แรงงานเกษตรในสหรัฐอเมริกา
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5. เนือ้หาเพลงบลสูใ์นยคุแรกจะมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. เศร้า ขมช่ืน จากการถกูกดขี่ใช้แรงงานอยา่งหนัก  

ข. เศร้า ขมขื่น จากการผดิหวังจากความรัก 

ค. สนุกสนาน จากการร่วมกันท างานเกษตรเป็นหมู่คณะ   

ง. เศร้า เหงา จากการที่ต้องจากบ้านเกิดมาใช้แรงงานในต่างแดน  

 

6. คีตลกัษณ์ (Form) ของเพลงบลสูด์ังเดิม  มีก่ีห้อง 

ก. 12 ห้อง  ข. 16 ห้อง    ค. 12 หรือ 16 ห้อง  ง. ไม่แน่นอน 

 

7. ลกัษณะของ Jazz Blues จะแตกต่างอยา่งชัดเจนกับ Blues แบบดัง้เดิมอยา่งไร 

ก. จะมีจ านวนห้องมากกว่า  

ข. จะมีลกัษณะของ ii7-V7-I 

ค. จะเลน่เป็น Swing Feel 

ง. จะใช้คอร์ด Major7th แทนคอร์ด Dominant 7th 

 

8. ทางเดินคอร์ด Dm7 – G7 - ……- คอร์ดในช่องว่างควรจะเป็นคอร์ดใด  

ก. Cm7   ข. C7   ค. Cmaj7   ง. Fmaj7 
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9. โน้ตใน F Blues Scale มีองค์ประกอบเป็นโน้ตอะไรบ้าง 

ก. F – G - Ab – Bb – B – C - D – Eb - F ข. F – Ab – Bb – C - D – Eb - F 

ค. F – G - A – Bb – B – C – Eb – F  ง. F – Ab – Bb – B – C – Eb – F 

10. จงบอกองค์ประกอบของคอร์ด Gm7 

ก. G – Bb – D -  F    ข. G – B – Db -  F 

 ค. G – B – D -  F     ง. G – Bb – Db -  F 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนการรวมวง

แจ๊ส ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส ส าหรับนักเรียนดนตรี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดย 

ข้อ ค าถาม 

ระดบัความพงึพอใจ 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
ปา

นก
ลา

ง 

เห
็นด้

วย
มา

ก 

เห
็นด้

วย
มา

กท
ี่สุด

 

ด้านคุณค่าวิชา   

1. ชุดการสอนนีค้วรแก่การเรียนรู้      

2. การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนีช่้วยให้ข้าพเจ้ามี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

   
  

3. การเรียนด้วยชุดการสอนนีช่้วยให้ข้าพเจ้ามี
ทักษะการรวมวงแจ๊สที่ดีขึน้ 

   
  

4. การเรียนด้วยชุดการสอนนีท้ าให้ข้าพเจ้าอยาก
เรียนรวมวงแจ๊สอีก 

   
  

ด้านเนือ้หาวิชา 

5. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสม      

6. เนือ้หาบทเรียนมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้      
7. เนือ้หาในการเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่

ใช้สอน 
   

  

8. กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ      

9. บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความยากง่าย
เหมาะสม 

   
  

10. บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับ
เวลาที่ใช้ฝึก 
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ข้อ ค าถาม 

ระดบัความพงึพอใจ 

เห
็นด้

วย
น้อ

ยท
ี่สุด

 

เห
็นด้

วย
น้อ

ย 

เห
็นด้

วย
ปา

นก
ลา

ง 

เห
็นด้

วย
มา

ก 

เห
็นด้

วย
มา

กท
ี่สุด

 

ด้านตัวผู้สอน   

11. ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
ได้ 

   
  

12. ผู้สอนสามารถให้ค าชีแ้จงต่อข้อซักถาม  เมื่อ

ผู้เรียนเกิดความสงสยัได้ 
   

  

13. ผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

   
  

14. ผู้สอนสง่เสริมให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการเรียน
และการแสดงความคิดเห็น 

   
  

ด้านการวัดและการประเมินผล 
15. เกณฑ์การวัดและการประเมินผลในชุดการสอน

มีความเหมาะสม 
   

  

16. แบบทดสอบนีใ้ช้วัดความรู้ของผู้เรียน
ครอบคลมุตามเนือ้หาการเรียน 

   
  

17. แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของผู้เรียนมีความ
ยากง่ายเหมาะสม 

   
  

18. การวัดและการประเมินผลมีความครอบคลมุ
วัตถปุระสงค์ในการเรียน 
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ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ผลประเมินของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
2. ผลประเมินของผู้เช่ียวชาญแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส 
3. ผลประเมินของผู้เช่ียวชาญแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 
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ผลประเมินของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

ข้อ ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคะแนน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที่ 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1 2 3 

ด้านวัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 

1 วัตถปุระสงค์การเรียนสอดคล้องกับ
เนือ้หา 

4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

2 มีการก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้
อยา่งชัดเจน 

4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

3 ระบุพฤติกรรมต้านทักษะเปียโนได้อยา่ง

เหมาะสม 

4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

4 วัตถปุระสงค์การเรียนสามารถวัด
ประเมินผลได้ 

3 4 5 4.00 เหมาะสมมาก 

ด้านเนือ้หาการเรียนการสอน 

5 เนือ้หาบทเรียนสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์การเรียนรู้ 

3 3 5 
 

3.67 เหมาะสมปาน
กลาง 

6 เนือ้หาบทเรียนมีความถกูต้อง 3 4 3 3.33 เหมาะสมปาน
กลาง 

7 เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับ

เวลาในการเรียนการสอน 

3 3 3 3.00 เหมาะสมปาน

กลาง 
8 เนือ้หาบทเรียนมีความง่ายเหมาะสมกับ

ผู้เรียน 

4 5 4 4.33 เหมาะสมมาก 

9 แบบฝึกหัดในบทเรียนมีความเหมาะสม 3 2 3 2.67 เหมาะสมน้อย 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

10 จัดเรียงล าดับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความยากง่ายได้อยา่งเหมาะสม 

4 4 5 4.33 เหมาะสมมาก 
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ข้อ ประเดน็การประเมิน 

ระดบัคะแนน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที่ ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1 2 3 
11 กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการ

เรียน 

5 5 4 4.67 เหมาะสมมาก 

12 ผู้เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอนอยา่งแท้จริง 

5 5 5 5.00 เหมาะสมมาก 

13 กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์และเนือ้หา 

4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

ด้านสือ่การสอน  

14 ชุดการสอนมีรูปแบบที่เหมาะสม 3 4 4 3.67 เหมาะสมปาน
กลาง 

15 เอกสารประกอบการเรียนในชุดการสอน
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 

3 3 3 3.00 เหมาะสมปาน
กลาง 

16 ชุดการสอนมีการใช้ภาษาได้เหมาะสม

กับระดับผู้เรียน 

4 4 4 4.00 เหมาะสมมาก 

17 ชุดการสอนช่วยให้การเรียนการสอน
บรรลตุามวัตถปุระสงค์ 

4 5 4 4.33 เหมาะสมมาก 

ด้านการวัดและการประเมินผล 

18 การประเมินการปฏิบัติเดี่ยว สอดคล้อง
เหมาะสมกับวัตถปุระสงค์ เนือ้หา และ
กิจกรรม 

4 4 5 4.33 เหมาะสมมาก 

19 การประเมินการปฏิบัติรวมวง 
สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถปุระสงค์ 
เนือ้หา และกิจกรรม 

5 4 5 4.67 เหมาะสมมาก 

20 แบบทดสอบความรู้ทั่วไปสามารถวัด
ระดับความรู้ของนักเรียนได้ 

3 4 5 4.00 เหมาะสมมาก 
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ผลประเมินของผู้ เชี่ยวชาญแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมวงแจ๊ส 

เกณฑ์การ
ประเมิน/ข้อ
ค าถาม 

คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่  
IOC แปลผล 

1 2 3 

การประเมินการปฏิบัติเดี่ยว 
ข้อที่ 1 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 2 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 3 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อที่ 4 1 0 1 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 5 0 0 1 0.33 ปรับปรุง / ตัดทิง้ 

การประเมินการปฏิบัติรวมวง 
ข้อที่ 1 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 2 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 3 1 0 1 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อที่ 4 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 5 0 1 1 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับดนตรีแจ๊ส 
ข้อที่ 1 0 1 0 0.33 ปรับปรุง / ตัดทิง้ 

ข้อที่ 2 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 3 0 -1 0 -0.33 ปรับปรุง / ตัดทิง้ 
ข้อที่ 4 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 5 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 6 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อที่ 7 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 8 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 

ข้อที่ 9 1 0 1 0.67 สามารถน าไปใช้ได้ 
ข้อที่ 10 1 1 1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
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ผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน

ด้วยชุดการสอนการรวมวงแจ๊ส 

ข้อค าถาม 
คะแนนของ

ผู้ทรงคณุวุฒิท่านที่  
IOC 

 แปลผล 

1 2 3 

1.ชดุการสอนนีค้วรแก่การเรียนรู้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 
2.การเรียนรู้ด้วยชดุการสอนนีช้ว่ยให้ข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

3.การเรียนด้วยชดุการสอนนีช้ว่ยให้ข้าพเจ้ามีทักษะการรวม
วงแจ๊สที่ดีข ึน้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

4.การเรียนด้วยชดุการสอนนีท้ าให้ข้าพเจ้าอยากเรียนรวมวง
แจ๊สอีก 

1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

5.เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสม 1 1 0 0.67 ใช้ได้ 

6.เนือ้หาบทเรียนมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ 1 1 1 1 ใช้ได้ 

7.เนือ้หาในการเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน 1 1 1 1 ใช้ได้ 

8.กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

9.บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความยากงา่ยเหมาะสม 1 1 1 0.67 ใช้ได้ 

10.บทเพลงและแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ฝึก  1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

11.ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เรียนเข้าใจได้ 0 1 1 0.67 ใช้ได้ 

12.ผู้สอนสามารถให้ค าชีแ้จงต่อข้อซกัถาม  เม่ือผู้ เรียนเกิด
ความสงสัยได้ 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

13.ผู้สอนมีวิธีการจดัการเรียนการสอนที่หลากหลาย  1 0 1 0.67 ใช้ได้ 

14.ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและการ
แสดงความคิดเห็น 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

15.เกณฑ์การวัดและการประเมินผลในชดุการสอนมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

16.แบบทดสอบนีใ้ช้วัดความรู้ของผู้ เรียนครอบคลุมตาม
เนือ้หาการเรียน 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

17.แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ของผู้ เรียนมีความยากงา่ย
เหมาะสม1 

1 1 1 1 ใช้ได้ 

18.การวัดและการประเมินผลมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์
ในการเรียน 

0 1 1 0.67 ใช้ได้ 



 

ปร ะ ว ัต ิผ ู้เข ียน  

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณัฐพล สทุธิเกษม 
วัน เดอืน ปี เกิด 1 ธันวาคม 2529 
สถานที่ เกิด จังหวัดราชบุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2541 ส าเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดวังยาว 

อ าเภอกยุบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ. 2544 ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้าน
ลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. 2448  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากโรงเรียน

อรุณประดิษฐ์  จังหวัดเพชรบุรี  
พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต  จากวิทยาลยั
ดนตรี มหาวิทยาลยัรังสติ 

ที่อยู่ ปัจจุบัน 45/19 หมู่ 1 ต าบลนาวุ้ ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี   
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