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วรรณวุฒิ  วรรณารุณ.  (2553).  ผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ที่มีตอทักษะทาง 
 ดนตรีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนวัดทรงธรรม  อําเภอพระประแดง  
 จังหวัดสมุทรปราการ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิต 
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ:  ผูชวย 
 ศาสตราจารย ดร.พาสนา  จุลรัตน, รองศาสตราจารยเวธนี  กรีทอง.  
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ที่มี
ตอทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรีนอย จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย 
จากประชากรและสุมอยางงายอีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 10 คน โดยกลุม
ทดลองไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได กลุมควบคุมไดรับการใหขอสนเทศ แบบแผน 
การทดลองของงานวิจัยครั้งน้ี เปนแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test 
 ผลการวิจัยสรปุไดดังน้ี 
  1. นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
โคได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มีทักษะทางดนตรีมาก
ขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
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 The purpose of this experimental research was to study the effect of music activity 
technique of Kodaly on music skill of Mathayom Suksa VI Students at Watsongtham School 
in Praprhadaeng District, Samutprakran Province in the academic year 2009. The 20 
samples were randomly from population and then they were randomly deviled into an 
experimental group and a control group, each group consisted of 10 students. The 
experimental group was exposed to the modeling technique and the control group was 
being provided the information. The research design was a randomized control group 
pretest – posttest design. The data was analyzed by t – test.  
 The results  were as follows: 
  1. The music skill of the students who were exposed to music activity  
technique of Kodaly  were significantly higher than before  the  experiment at  .01 level. 
  2. The music skill of the students who were exposed to conventional 
instruction  were significantly higher than before  the  experiment at  .01 level. 
  3. The music skill of the students who were exposed to music activity  
technique of Kodaly  were significantly higher than those student who were expose to the  
conventional  instruction  at  .01 level. 
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลุลวงลงได สวนสาํคัญเปนเพราะ ไดรับแนวคิดคาํแนะนํา 
ขอเสนอแนะ ใหแกไขขอบกพรองของผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน ประธานกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ  รองศาสตราจารย เวธนี  กรีทอง  กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ อาจารย 
ดร.มณฑิรา จารุเพ็ง และรองศาสตราจารย ดร.อารี พันธมณี กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเพ่ิมเตมิใน
การสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ที่ไดสละเวลาอยางมากในการใหความรู  ไดกรุณาชวยและใหคําปรึกษา  
ชี้แนะแนวคดิและขอเสนอแนะ  ความหวงใย  ความเมตตา  และตรวจแกไขทุกขั้นตอนของการทาํวิจัย
อยางใกลชดิ ซ่ึงผูวิจัยรูสกึซาบซึ้งในพระคุณของอาจารยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณในความ
เมตตาของอาจารยทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน พลอยเลื่อมแสง ผูชวยศาสตราจารย 
พรหมธดิา แสนคําเครือ และรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท ที่ใหความกรุณาแกศษิย
ในการเปนผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยเสกสรรค กิจวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม อาจารย 
กิตติศักดิ์ มากทอง คณะครูทุกทาน ที่ไดใหความกรุณาและความสะดวกในการทําวิจัยครั้งนี้  และ
ขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดทรงธรรม ที่ใหความรวมมือ
อยางดียิ่งในการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงเปนผลใหการทดลองมีความสมบูรณและเปน
ประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คณาจารยในภาควิชาการแนะแนวและจติวทิยาการศึกษาทุกทานที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหความเมตตาและใหกําลังใจ และขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ วิชาเอก
จิตวทิยาการศกึษา  ทีค่อยใหความชวยเหลอืทุกดาน  และคอยใหกําลงัใจตลอดระยะเวลาที่เรยีนรวมกนัมา 
 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอสมิง – คุณแมรัตนาภรณ วรรณารุณ พ่ีนองตระกูล
วรรณารุณ ทั้ง 3 คน คุณจารุวรรณ คําหาญ ตลอดจนญาติๆ  ทใีหการสนับสนุนดานทุนทรพัย ความรัก  
ความหวงใยและเปนกําลังใจใหจนประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้  คุณคาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการ
วิจัยครั้งนี้  ขอมอบใหกับบิดามารดา  และบูรพาจารยทุกทานที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันโลกมกีารเปลี่ยนแปลงและเจรญิกาวหนาไปอยางรวดเรว็ มีการพัฒนางานศลิปะสาขา 
ตางๆ มากมาย เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดนตรี นาฏศิลป เปนตน ดนตรีเปนสิ่งที่
จําเปนสาํหรบัชีวติมนษุย เพราะดนตรีจะชวยทําใหมนุษยเปนมนษุยที่สมบรูณไดอยางครบถวน ไมวา
จะเปนดานจติใจ ความรูสกึนึกคิด และสุขภาพรางกาย  ธรรมชาตสิรางมนุษยมาเพือ่ใหมีดนตรีในจิตใจ 
ดนตรีเปนสื่อภาษาสากลทีท่ั่วโลกจะเขาใจกัน โดยไมมีการขัดแยง ไมเลือกเชื้อชาติ วรรณะ และอายุ 
ดนตรีเปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษย และยังเปนสวนหน่ึงของชีวิตมนุษย (รําไพพรรณ   
ศรีโสภาค.  2513: 253; อางอิงจาก Collingwood. 1982) 
 เด็กสามารถตอบสนองดนตรีได โดยธรรมชาติตั้งแตเลก็ เชน การเคลื่อนไหวรางกายตาม
เสียงเพลงที่ไดยิน แตเม่ือเด็กโตขึ้นเด็กจะไดรับประสบการณทางดนตรเีพ่ิมมากขึน้ (Bently. 1965: 12) 
และเนื่องจากความสามารถ ในการเรียนรูดนตรีขึ้นอยูกับพัฒนาการการเรียนรูในแตละวัยของผูเรียน 
ดังน้ัน การจัดกิจกรรมดนตรีในแตละระดับการศึกษา จึงแตกตางกัน (ณรุทธ  สุทธจิตต.  2531: 190) ใน
การที่ผูเขารวมกิจกรรมดนตรี หรือผูเลนดนตรีจะเลนดนตรีประเภทตางๆ ไดน้ัน ผูเขารวมกิจกรรม
หรือผูเลนจําเปนจะตองมีทักษะทางดนตรี ในประเภทนั้นๆ เสียกอน ผูเลน จึงจะสามารถเลนดนตรี
ไดอยางสนุกสนาน มีคุณคา และมีประโยชนตอตนเอง 
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้ง รางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2542: 3) ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ไดบรรจุกลุมสาระการเรียนรูศิลปะไวในหลักสตูร ใหสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอน ประกอบดวย ทัศนศิลป ดนตรี  และนาฎศิลป  สําหรับสาระดนตรีน้ีถูกจัดไวใน สาระที่ 2 ซ่ึง
หลักสูตรไดกาํหนดสิ่งที่ผูเรียนตองไดเรียนรู คือผูเรียนจะตองมีความรูความเขาใจองคประกอบของ
ดนตรี และแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธกิาร.  2552: 1) และเม่ือจบ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 แลวผูเรียนจะตองมีทักษะในการรอง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเด่ียวและเปนวง โดย
เนนเทคนิคการรองบรรเลงอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขยีนโนต 
ในบันไดเสียงที่มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบื้องตนได (กระทรวง ศึกษาธิการ.  2552: 5)  
 การที่ผูเรียนจะสามารถมคีวามรูความเขาใจ มีทักษะในการปฏิบตัิกิจกรรมทางดนตรี จนสามารถ
แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรคไดน้ันจะตองไดรับการฝกฝน และพัฒนาทักษะทางดนตรทีี่ถกูตอง 
เหมาะสมกบัผูเรียน สาํหรับทักษะทางดนตรีน้ี ณรุทธ  สทุธิจิตต (2534:  8 - 11) ไดกลาววา ประกอบดวย 
การฟง การรอง การเลน การเคลื่อนไหว การสรางสรรค และการอาน   
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 สําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะมุงเนนในการวางรากฐานดานการคิด 
การแสดงออกไมวาจะเปนดานสตปิญญา อารมณ สังคม และการพัฒนาดานรางกาย (นิตยา ประพฤติกิจ.  
2539:  144) การเรียนดนตรีมีสวนเสริมสรางใหผูเรียนมีการพัฒนาดานความคิด สามารถถายทอด
ความรูสึกทีต่นรับในเชิงสรางสรรคที่สังคมยอมรับ ซ่ึงการพัฒนาเชิงสรางสรรคน้ี เปนสิ่งจําเปน และ
สําคัญมากในชวงวยัน้ี เพราะเปนชวงที่สมองซีกขวา มีพัฒนาการที่เดนชัด และเนื่องจากกิจกรรมดนตรี 
มักเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว การเรียนดนตรี จึงมีสวนชวยใหผูเรียนรูจักกับรางกาย และพัฒนา
ความสามารถทางกายของตนไดเปนอยางดี และชวยใหผูเรียนเปนคนละเอียดออนและไวตอการรบัรู 
มีเหตผุล ซ่ึงเปนคุณสมบตัทิี่การศึกษาในระดบัมัธยมศกึษาพึงประสงค (ณรทุธ  สุทธจติต.  2535: 16) 
 เน่ืองจากผูวิจัย เคยศึกษาและเปนศิษยเกาโรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ไดเคยเรียนวิชาดนตรศีึกษา และจากการไดสัมภาษณอาจารยผูสอนวิชาดนตรศีึกษา 
พบวานักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 4 มักมีปญหาดานการเรียนวิชาดนตรีศึกษา คือ นักเรียนขาดทักษะ
ทางดานดนตร ีเชน การปฏิบัติเครื่องมือ และการอานโนตดนตร ี
 ดังน้ัน ผูวิจัย จึงไดทําการสํารวจปญหาเบื้องตนจากการเรียนการสอนวิชาดนตรศีึกษาของ
นักเรียนชวงชัน้ที่ 4 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนทั้งสิ้น 
989 คน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 จํานวน 325 คน นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 จํานวน 
307 คน และนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 357 คน โดยใหนักเรียนตอบแบบสอบถามปลายเปด 
จํานวน 2 ขอ ดังน้ี 
  คําถามขอที่ 1 ใชคําถามวา “นักเรียนคิดวาขณะที่นักเรียน เรียนวิชาดนตรี นักเรียน
มีปญหาหรือไม ถามี คือปญหาดานใด (ดานการเรียน ดานการปรับตัว และดานเศรษฐกิจ)” 
ผลการสํารวจ พบวา 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 จํานวน 325 คน ผลการสํารวจเรียงลําดับปญหาที่พบ
มากที่สุดไปหานอยที่สุดไดผล ดังนี ้ปญหาที่พบมากทีสุ่ด คือ ปญหาการเรียน จํานวน 96 คน คิดเปน 
รอยละ 29.54 ไดแก ขาดทกัษะการเรยีนเขียนโนตไมเปน ไมเอาใจใสการเรียน อาจารยสอนไมเขาใจ 
ขาดอุปกรณการเรียน และสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย ปญหาการปรับตวั จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 16.92 ไดแก ไมกลาแสดงออก อายครแูละ ไมกลาถาม ปญหาเศรษฐกิจ จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 0.92 ไดแก ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรียน และไมมีปญหา จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 52.6 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 จํานวน 307 คน ผลการสํารวจเรียงลาํดับจากปญหาที่
พบมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดผล ดังน้ี ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาการเรียน จํานวน 148 คน 
คิดเปนรอยละ 48.21 ไดแกขาดทักษะการเรียน อานโนตดนตรีไมออก และอุปกรณการเรียนไมพรอม 
ปญหารองลงมาคือ การปรับตวั จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.58 ไดแก ไมกลาแสดงออก เขากับ
เพ่ือนไมได และไมม่ันใจในตนเอง และไมมีปญหา จํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 48.21 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 จํานวน 357 คน ผลการสํารวจเรียงลาํดับจากปญหาที่
พบมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดผลดังน้ี ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ปญหาการเรียน จํานวน 180 คน 
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คิดเปนรอยละ 50.42 ไดแก ขาดทักษะการเรียน เรียนดนตรีไมรูเรื่อง ไมเอาใจใสการเรียน อุปกรณ
การเรียนไมพรอม และสภาพแวดลอมไมเอ้ืออํานวย ปญหารองลงมา คือ ปญหาการปรับตวั จํานวน 
67 คน คิดเปนรอยละ 18.77 ไดแก ไมกลาแสดงออกหนาชั้นเรียน และไมกลาถามครูผูสอน ปญหา
ตอมา คือปญหาเศรษฐกิจ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.84 ไดแก ไมมีเงินซ้ืออุปกรณเครื่องดนตรี 
และไมมีปญหาจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 29.97 
  คําถามขอที่ 2 ใชคําถามวา “เมื่อมีปญหาในขอที่ 1 นักเรียนทําอยางไร” ผลการ
สํารวจ พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีปญหาการเรียน แกไขปญหา ดังนี้ ตั้งใจเรียน  เรียนพิเศษ
กับครู ถามเพื่อน ฝกอานโนตบอยๆ มาเรียนทุกวัน และพยายามไมขาดเรียน นักเรียนที่มีปญหา
การปรับตัว แกไขปญหา ดังน้ี ใหกําลังใจตนเอง กลาที่จะถามครู และพยายามไมหลบหนา และ
ปญหาเศรษฐกิจ แกไขปญหาดังน้ี ไมใชของแพง ไมฟุมเฟอย  และพยายามใชเงินเทาที่จําเปน 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ที่มีปญหาการเรียน แกไขปญหา ดังน้ี เรียนพิเศษกับครู  
ตั้งใจเรียน ถามเพื่อน และถามครู และนักเรียนที่มีปญหาการปรับตวั แกไขปญหา ดังน้ี รับฟงเพ่ือน
ใหมากขึ้น 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีปญหาการเรียน แกไขปญหา ดังนี้ ตั้งใจอานโนต และ
ตั้งใจฟงครูสอน ปญหาการปรับตัว แกไขปญหา ดังนี้ พยายามแสดงความคิดเห็นมากขึ้น และฝก
การพูดหนาชัน้เรียน และปญหาเศรษฐกจิ แกไขปญหา ดังนี้ ใชเงินอยางประหยัด และหางานพิเศษทํา 
 จากผลการสํารวจปญหาเบื้องตน พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 4 สวนใหญมีปญหาดานการเรียน  
ซ่ึงปญหาดานการเรียนที่พบมากที่สุด คือ ขาดทักษะการเรียนวิชาดนตรี การปฏิบัติเครื่องมือ  การ
เขียนโนต การอานโนต ดังที่ ธวัชชัย นาควงษ (2544:  10 - 12) กลาววาทักษะทางดนตรีหมายถึง  
การฟง การรอง การเลน การเคลื่อนไหว การสรางสรรค และการอาน ซ่ึงเปนทักษะที่จําเปนมาก สําหรับ
การเรียนการสอนดนตรี ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี เน่ืองจากดนตรี เปนเรื่องของเสียง ระบบโสตประสาท
ตองรับรู ดังนั้น การฟง จึงเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการ เรียนการสอนดนตรีทุกระดับ การรองเพลง  
เปนทกัษะดนตรีทีต่องไดรับการฝกฝนเชนเดียวกัน การรองเพลง เปนทักษะที่ผูเรียนจะตองแสดงออก 
ซ่ึงตางกับการฟง เปนทักษะที่ผูเรียนตองรับเขาไป ดังน้ัน การรองเพลงทําใหผูเรยีนไดแสดงออก ซ่ึง
สามารถสรางความสนุกสนาน และความสนใจใหกับผูเรียนไดเปนอยางดี การเรียนการสอนดนตรีสําหรับ
นักเรียน จึงควรมีกิจกรรมการรองเพลงเปนแกนสาํคัญ ซ่ึงอาจจะจัดใหมีการรองเด่ียว รองหมู หรือรอง
ประสานเสียง ทักษะทางดนตรีที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาการรองเพลง คือ การอานเขียนโนต  
การเขียนควรเปนทักษะที่ตองไดรับการฝกฝนหลังจากการอาน สําหรับในสวนของการอานโนตนั้น  เปน
ทักษะการอานสัญลกัษณทางดนตรี จัดไดวาเปนทักษะสําคัญพ้ืนฐานประการหนึ่งในการศึกษาดนตรี 
เน่ืองจากดนตรีเปนเรื่องของเสียง จึงตองมีการแปลเสียงเปนสัญลักษณเพ่ือใชในการถายทอดเสียงตางๆ 
ฉะนั้นสิ่งที่จะชวยใหเกิดความเขาใจดนตรี หรือสิ่งที่จะเปนสื่อในการแสดงออกทางดนตรี จึงมักตอง
ผานขั้นตอนการแปลหรือการใชสัญลักษณดนตรีเสมอ ทักษะที่ควรจัดกิจกรรมใหกับผูเรียนอีกทักษะหนึ่ง 
คือ การเคลื่อนไหวรางกาย ถือเปนการเปลี่ยนอิริยาบถจากที่น่ังฟง รองเพลง อาน - เขียนโนตมา
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เปนการเคลื่อนไหวรางกาย ทําใหผูเรียนไดรับความสนกุสนานยิ่งขึ้น และยังชวยพัฒนาแนวคิดพื้นฐาน
ทางดนตรีไดเปนอยางดีหลังจากที่ผูเรียนไดประสบการณในดานตางๆ แลวไมวาจะเปนทักษะการฟง 
การรองเพลง การอานเขียนโนต การเคลื่อนไหว และการเลนเครื่องดนตรี  นักเรียนก็สามารถที่จะประมวล
ทักษะตางๆ จนเกิดทักษะการคิดสรางสรรคขึ้นได ซ่ึงปญหาดังกลาวพบมากในนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6  ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองหาแนวทางแกไขพัฒนาทักษะทางดนตร ีเพ่ือประโยชน
ตอตัวนักเรียนตอไป ซ่ึงถาปลอยปละละเลยตอไป ผูเรยีนอาจจะพัฒนาทักษะทางดนตรีไดยาก  ดังที่ 
เพทซอยด (นิตยา ประพฤติกิจ. 2539: 143; อางอิงจาก Petzold. 1969) ไดใชเวลาศึกษาเกีย่วกับ
การพัฒนาทางดานดนตรีของเด็กชวงชั้นที่ 4 เปนระยะเวลา 3 ป และไดรายงานวา การพัฒนา
ทางดานทักษะดนตรขีองเดก็เปนไปไดยาก ถาหากเด็กไมไดรับการฝกใหฟงดนตรตีั้งแตเยาววยั ทั้งนี้
เพราะเด็กฟงเสียงไดเร็วกวาผูใหญเขาใจเสียงที่อยูรอบตัวไดดี ดังน้ัน จึงสามารถเขามามี สวนรวม 
หรือหัดเลนดนตรีไดเร็วกวาเม่ือมีอายุมากขึ้น  ซ่ึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น  เน่ืองจากครูผูสอนขาดเทคนิค
และวธิีในการจัดกิจกรรมการสอนดนตรี รวมทั้งสถานศึกษาเองยังขาดงบประมาณ ในการสนับสนุน
ทางดนตรี เชน ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี ทําใหมีเครื่องดนตรีไมเพียงพอตอจํานวน
นักเรียน ขาดงบประมาณในการจางครูสอนดนตรีโดยเฉพาะ ครูผูสอน จึงเปนครูที่สอนกลุมสาระอ่ืนดวย 
ทําใหไมมีเวลาในการศึกษาแนวคิดทฤษฎทีี่จะนํามาจัดกจิกรรมการสอนดนตรใีหมีประสิทธิภาพ สงผล
ใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิใ์นวชิาดนตรีต่ํา เกดิเจตคตทิี่ไมดีตอดนตรี 
 การพัฒนาทักษะทางดนตร ี สามารถทําไดโดยใชกิจกรรมทางดนตรี เชน กิจกรรมการฟง 
การรอง การเลน การเคลื่อนไหว การสรางสรรคและกจิกรรมการอานภาษาดนตร ีหากไดนําวิธีการ
เหลานี้ไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาดนตรใีหเหมาะสม ก็จะชวยสงเสริม และพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยสนใจที่จะใชกิจกรรมดนตรี ซ่ึงเปนวิธี
หน่ึงที่ใชในการพัฒนาทักษะทางดนตรี คอื การรอง การอานภาษาดนตรี ตามแนวคิดของโคได ซ่ึง
เปนวธิีหน่ึงที่ใชในการพัฒนาทักษะทางดนตร ีสําหรับประเทศไทยแลว แนวคิดในการสอนดนตรีของ 
Kodaly นับวาเปนแนวคิดที่เหมาะสมทีสุ่ด เพราะไมตองสิ้นเปลืองคาใชจายในการจัดเตรียมอุปกรณ
ตางๆ อันเปนการขจัดปญหาของสถานศึกษาที่มีงบประมาณไมเพียงพอ นอกจากนี้ เพลงของไทย
เราก็เหมาะจะนํามาใชสอนเพราะเปนเพลงงายๆ อยูในบันไดเสียง Pentatonic คือ มีโนต 5 ตัว 
ไดแก โด เร มี ซอล ลา แทบทั้งสิ้น จึงสอดคลองกับหลักการสอน คือสอนจากสิ่งที่งายไปสูสิง่ที่ยาก  
มีขั้นตอนอยางเปนระบบ  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธวัชชัย นาควงค (2540:  บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาการใชหลักสตูรการสอนดนตรีสากล โดยใชวธิีการตามแบบของโคไดกบันักเรยีน โรงเรยีนมัธยม
สาธิตเกษตรศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา เด็กนกัเรียนมีทักษะทางดนตรีสูงขึน้อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ยุพิน รัตนเถลงิศักดิ์ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษา
การวิเคราะหเพลงที่ใชในกิจกรรมการสอนรองเพลง ตามแนวคิดของโคได โรงเรียนมัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  พบวานกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเรียนรองเพลงได
ตรงกับกิจกรรมการรองเพลงอยางมีทักษะทางดนตรีทีสู่งขึ้น  และในตางประเทศ ดังที่ บีตตี้ (Beatty.  
1989:  303) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมการสอนดนตรตีามแนวคิดของโคไดเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรี
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กับนักเรียนชัน้มัธยมปลาย ที่มีอายุตั้งแต 14 - 18 ป โดยแบงเปนกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง พบวา 
นักเรียนมัธยมปลายกลุมทดลองมีทักษะทางดนตรีสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังน้ัน การประยุกตใชกิจกรรมการสอนดนตรีแบบโคไดจึงเปนวิธีหน่ึงที่จะชวยพัฒนาทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนได 
 ดวยเหตุน้ี ผูวจัิยจึงสนใจศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะ
ทางดนตรขีองนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาควาครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
  1. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กอนและหลังไดรับการใชกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
ทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กอนและหลังไดรับการใหขอสนเทศ 
  3. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะทางดนตรีของนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของโคไดกับนักเรยีนที่ไดรับการใหขอสนเทศ 
 

ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งน้ี จะเปนแนวทางใหโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของกับนักเรียน 
ไดแก ครูผูสอน และผูปกครอง ที่มีความชาํนาญแลวไดนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ไปใช
ในการพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีทักษะทางดนตรีนอยตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรนีอย 
จํานวน 180 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วดัทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรนีอย 
จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากรแลวสุม
อยางงาย อีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 10 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีพัฒนาทักษะทางดนตรี ซ่ึงแบงออกเปน 2 วธิี ไดแก 
   1.1  กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
   1.2  การใหขอสนเทศ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางดนตรี 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของโคได หมายถึง วิธกีารที่ผูวิจัยจัดประสบการณ การเรียน
การสอนดนตรดีวยบทบาททีนั่กเรียนเปนศนูยกลาง เพ่ือใหนักเรยีนไดพัฒนาเกีย่วกบัทักษะทางดนตร ี 
รวมทั้งการแสดงความรูสึกทีมี่ตอดนตรี มีอิสระในการจินตนาการไดอยางกวางไกล ซ่ึงการฝกนี้ จะเนน
การพัฒนาทักษะทางดนตรี โดยการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได โดยมีขั้นตอนในการฝก
ดังตอไปน้ี 
  1.1 ขั้นนํา เปนการชี้แจงเง่ือนไข และวตัถุประสงคในการทํากิจกรรมดนตรีและโนมนาว
ใหนักเรียนเห็นประโยชน  และความสําคญัที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางดานดนตรี 
  1.2 ขั้นฝก เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดใหนักเรียนไดฝกกิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของโคได ดังนี้ 
   1.2.1  กิจกรรมทักษะการอานภาษาดนตรี 
    1.2.1.1  จังหวะ 
    1.2.1.2  ระดับเสียง 
    1.2.1.3  บันไดเสียง 
    1.2.1.4  การอานโนตทันทแีบบแรกเห็น 
   1.2.2  กิจกรรมทักษะการรอง 
    1.2.2.1  การรองไดตรงกับตําแหนงเสียง 
    1.2.2.2  การรองไดตรงจังหวะ 
    1.2.2.3  การรองตรงกับความดังเบาของระดับเสียง 
  1.3 ขั้นสรปุ ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคดิเหน็ ความรูสกึเกีย่วกบัดนตรี และการรองเพลง
ที่นักเรียนไดเรียน แลวผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอทีบ่านและที่โรงเรียน 
     วิธีการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดใชกับกลุมทดลอง 
 2. การใหขอสนเทศ หมายถงึ การจัดกิจกรรมการสอนเพื่อสงเสริมทักษะดนตรีโดยใช
การบรรยาย และแจกเอกสารขอสนเทศในการสอน โดยมี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
  2.1 ขั้นนํา  ผูวิจัยนําเขาสูบทเรยีนโดยซักถามเกี่ยวกับทักษะทางดานดนตรีกับนักเรียน 
  2.2 ขั้นใหขอสนเทศ เปนขัน้ตอนที่ผูวิจัยอธบิาย และบรรยายเกีย่วกับทฤษฎีดนตรี และ 
การรองเพลงใหกับนักเรียน โดยการแจกเอกสารทฤษฎีดนตรี และการรองเพลง และใหขอสนเทศที่ถูกตอง 
กับนักเรียน และเม่ือจบกิจกรรมการสอนผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถาม 
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  2.3 ขั้นสรุป ผูวิจัยใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น ความรูสึกเกี่ยวกับดนตรีและการรองเพลง
ที่นักเรียนไดเรียน แลวผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอทีบ่านและที่โรงเรียน 
  วิธีการใหขอสนเทศใชกับกลุมควบคุม 
 3. ทักษะทางดนตรี หมายถึง การเรียนรูของนักเรียนในการเขาใจดนตรีอยางมีระบบ และ
สามารถนํามาพัฒนาตนเองในดานดนตรไีดดีเปนสวนสาํคญัของดนตรี ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ซ่ึงประกอบไปดวย  การอานภาษาดนตรี และการรอง ดังน้ี 
  3.1 การอานภาษาดนตรี ไดแก 
   3.1.1  การอานโนตดนตรีเม่ือเห็นโดยทันทีได  
   3.1.2  สามารถเขียนโนตไดอยางถูกตอง 
   3.1.3  สามารถอานออกเสียงตามจังหวะและทํานองเสยีงประสานไดอยางถูกตอง 
  3.2 การรอง  ไดแก  
   3.2.1 มีความสามารถในการรองเพลงไดอยางถนัดแมวาบทเพลงนั้นจะมีชวงเสียงที่กวาง 
   3.2.2 สามารถรองดวยเสียงคุณภาพหรือเสียงที่ไพเราะถูกตองกับประเภทของบทเพลง 
   3.2.3  สามารถรองเพลงไดถูกตองตามระดับเสียง เสียงไมเพ้ียน 
   3.2.4  สามารถรองเพลงไดอยางมีลีลา แสดงความรูสึกตามลักษณะของบทเพลง 
 4. กลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได จํานวน 10 คน 
 5. กลุมควบคุม หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอ 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดรับการใหขอสนเทศ จํานวน 10 คน 
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

การไดรับการใชกิจกรรมดนตร ี
ตามแนวคิดของโคได 

(กลุมทดลอง) 

การใหขอสนเทศ 
(กลุมควบคุม) 

 
 

ทักษะทางดนตร ี
1.  การอานภาษาดนตร ี
2.  การรอง 

 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
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 การไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได สามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได
มากกวาการใหขอสนเทศ ผูวิจัย จึงตั้งสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี   

 
สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ   มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ   มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 
 3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นกวา
นักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ 
 



 
 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรีตามแนวคิดของโคได 
   1.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรีตามแนวคิดของโคได  
   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรีตามแนวคิดของโคได 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางดนตรี 
   2.1 เอกสารที่เกี่ยวของกับทักษะทางดนตร ี
   2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางดนตร ี
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับ โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรีตามแนวคิดของโคได 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรตีามแนวคิดของโคได 
  1.1  ประวัติของโคได 
   โคได (Kodaly. 1882 - 1967) นักประพนัธชาวฮังการ ี ซ่ึงในระยะตอมามีชื่อเสียง
ในฐานะนักวิชาการทั้งทางดนตรีและสาขาอื่นๆ คือ นักคนควาทางดนตรีพ้ืนบาน นักภาษาศาสตร 
นักการศึกษา นักประพันธ และนักปรัชญา โคได เกิดที่เมืองเคชแคแมช (Kecskemet) โดยตองยายตาม
บิดาซึ่งทํางานเปนพนักงานรถไฟอยูตามเมอืงเล็กๆ ที่มีธรรมชาติและความเปนอยูแบบชาวฮังการีแทๆ   
จึงทําใหเขามีความซาบซึ้ง รักและสนใจในวัฒนธรรมพืน้บานเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลง
พ้ืนเมือง ตั้งแตเล็กโคไดอยูในสภาพแวดลอมทางดนตรีมาตลอด เพราะบิดาของโคไดเปนนักดนตรี 
สมัครเลนฝมือดีคนหนึ่ง หลังจากจบโรงเรียนมัธยม โคไดเขาเรียนวชิาประพันธเพลง ที่สถาบนัอันมี
ชื่อเสียงของฮังการี คือ สถาบันดนตรี ฟรานซสิซท (Franz Liszt Academy of Music) โดยศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยในนครบูดาเปชต ซ่ึงไดเรียนดานภาษาศาสตรควบคูไปดวย จนไดรับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต 
(Ph.D.) 
   โคไดไดประพันธเพลงไวมากมาย ที่มีชื่อเสียงและเปนทีรู่จัก คือ  เพลงประกอบการ
แสดงบนเวทีสองเรื่อง คือ Hary Janos และ Spinning Room นอกเหนือไปจากเพลงประเภท Chamber 
Music  และเพลงรองมากมาย  ซ่ึงสวนหนึ่งเปนเพลงที่ใชในการเรยีนการสอนดนตรีของโคได 
   โคไดเปนคนรกัชาติมาก และรวมขบวนการทุกอยางที่จะทําใหฮังการีที่มีทุกอยาง
เปนของตนเองไมตองการใหฮังการี มีลักษณะเปนชาติที่ขึ้นกบัชาตใิด ดวยแนวความคิดนี้รวมกับ
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ความสามารถในการดนตรี โคไดจึงรวบรวมเพลงพื้นเมืองและพยายามประพันธเพลงโดยใชลักษณะ
เพลงพื้นบานฮังการีเปนหลักโดยมีเพ่ือนชาติเดียวกันคือ Bela Bartok นักประพนัธเพลงมีชื่อคนหนึ่ง
ของโลกเปนผูชวยเหลือมาตลอดในระยะตอมาโคไดตองการถายทอดวัฒนธรรมดานดนตรใีหกับชาวฮงัการี  
เขาจึงเริ่มหันมาสนใจการเรยีนการสอนดนตรี และไดคิดคนรวบรวมวธิีการสอนดนตรี  ซ่ึงกลาวถึงหลกัการ
ปรัชญาตลอดจน เทคนิควิธสีอนไวอยางละเอียดเปนขั้นตอน ทําใหวธิกีารสอนดนตรีของโคได เปนการ
สอนดนตรีที่หลายประเทศทั่วโลกนําไปเปนหลักในการสอนดนตรีอยางกวางขวาง สําหรับในประเทศ
ฮังการี การสอนดนตรีไดใชหลักการของโคไดมาตั้งแตป ค.ศ.1945 และมีสถาบนัเฉพาะจัดสอน และ
อบรมการสอนของโคไดแกผูสนใจทั่วโลก ในลักษณะของสถาบันนานาชาติคือ Kodaly Pedagogical 
Institute of Music ตั้งอยูที่เมืองแคชแคแมช ซ่ึงเปนบานเกิดของโคได 
  หลักการสําคญัของวิธีการนี ้ คือ ดนตรีเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญของชีวติมนุษย ซ่ึงควรไดรับ
การพัฒนามาตั้งแตยังเด็ก การฟงและการรองเพลงเปนทักษะดนตรีทีค่วรเนนเปนอันดับแรก เพ่ือใหเด็ก
เขาใจซาบซึ้งในดนตรี การอานดนตรี และการเลนดนตร ี การสรางสรรคเปนสิ่งที่ควรสอนในระยะตอมา 
รวมทั้งการเคลื่อนไหวดวย วรรณคดีดนตรีที่ควรนํามาใช คือ เพลงพื้นบานเพราะใกลตัวผูเรยีนมาก
ที่สุด ในระยะตอมา จึงนําเอาเพลงขั้นสูงที่มีคุณคามาใชในการเรียนการสอน หลกัการนีส้ามารถนําไป
ประยุกตใชกับการสอนดนตรใีนทกุประเทศทั้งโลกได (ณรุทธ สุทธจติต. 2543: 109 – 110; อางอิงจาก 
Kodaly. 1974) 
        1.2 ปรัชญาการศึกษาของโคได 
   โคไดวางปรัชญาการเรียนการสอนดนตรี ซ่ึงใชเปนแนวทางพื้นฐานในการจัดการสอน
ดนตรีไว  ดังน้ี 
    1.2.1 ความสามารถทางดนตรี ไดแก การอาน การเขียน และการคิด เปนสิทธิ
ของมนุษยชาต ิ
    1.2.2 การเริ่มตนการเรียนรูทางดนตรี ควรเริ่มตนดวยเครื่องดนตรีธรรมชาติ
ที่ทุกคนมีอยูประจําตัว  คือ  เสียงรอง  ซ่ึงจะทําใหดนตรซีาบซึ้งเขาไปอยูในจิตใจเปนสวนหนึ่งของชีวิต
ที่แทจริง 
    1.2.3 การเรียนรูทางดนตรทีี่จะทําใหเกิดการรับรูทางดนตรโีดยสมบูรณควรเริม่
เรียนตั้งแตเด็กๆ ในระดับประถมศึกษา  หรือในระดับอนุบาลศึกษา 
    1.2.4 ในทํานองเดียวกับการเรียนรูภาษาซึ่งมีภาษาแมเปนภาษาหลัก วรรณคดี
ดนตรีที่ควรนาํมาใชควรเริม่ตน คือใชดนตรีพ้ืนบานซึง่จัดเปนภาษาแมทางดนตรี 
    1.2.5 วรรณคดีดนตรีที่ควรนํามาใชไมวาจะเปนดนตรีพ้ืนบานหรือดนตรปีระเภท
อ่ืนๆ ควรเปนดนตรีที่มีคุณคาเพียงพอ 
  จากปรชัญาการสอนดนตรทีี่โคไดกลาวไว สามารถนาํมากําหนดเปนจุดมุงหมายในการ 
สอนดนตรีไดดังน้ี 
   1. พัฒนาความสามารถทางดนตรีที่มีอยูในตวัผูเรียนแตละคนใหสมบูรณเต็มที่  
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   2. มีความรูความเขาใจในดนตรี โดยสามารถอาน เขียน และสรางสรรคดนตรี 
ไดอยางคลองแคลวตามหลกัทฤษฎีดนตรี 
   3. ถายทอดวรรณคดีพ้ืนบานของผูเรียนใหผูเรียนไดรูจัก ซ่ึงเปนวัฒนธรรมทาง
ดนตรีที่ควรภมิูใจ 
   4. มีความรูความเขาใจกับวรรณคดีดนตรีอ่ืนๆ ที่มีคุณคาควรแกการศกึษาในลกัษณะ 
ของการฟง การแสดง การวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนเกดิความรัก และความซาบซึ้งในดนตรี (ณรุทธ 
สทุธจิตต.  2543: 111 - 112; อางอิงจาก  Kodaly. 1974) 
  1.3 ระบบการสอนดนตรีตามแนวคิดของโคได 
   ระบบการสอนของโคไดเนนการรองเปนหลัก ซ่ึงรวมไปถึงการอานโนตดวยวิธีการ
ของโคไดที่ใชในการสอน จึงมุงสงเสริมในเรื่องการรองและการอาน ซ่ึงโคไดนําสิ่งตางๆ ตอไปน้ีมา
ชวยในการสอนดนตรี เพ่ือใหผูเรียนรองและอาน ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการฝกทกัษะอ่ืนๆ ทางดนตรี
ตอไปดวย 
   1.3.1 โทนิค ซอล - ฟา  ไดแก  การใชระบบการเรียกชื่อตวัโนต ซ่ึงมาจากภาษา
ลาตนิ คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการรองและอาน โดยใช โด เปนเสียง
หลัก หรือโทนิค ในบันไดเสียงเมเจอร และลาเปนเสยีงหลัก หรือโทนิคบันไดเสียงไมเนอร ผูเรียน
เรียนรูเกี่ยวกบัระยะขั้นคูเสยีงตางๆ ไปเมื่อใชระบบ ซอล-ฟา โดยทราบความสัมพันธของระดับเสียง
ตางๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามกุญแจเสียงตางๆ ในระยะตอมา (ประมาณชั้นประถมปที่ 2 หรือ 3) 
ผูเรียนเร่ิมใชระบบ เรียกชื่อตัวโนต โดยใชอักษรโรมัน คือ A B C D E F G แทนระดับเสียง ลา ที 
โด เร มี ฟา ซอล ควบคูไปกับระบบ ซอล-ฟา ทําใหผูเรียนจดจําระดับเสียงตางๆ ไดดวย 
   1.3.2 สัญญาณมือ ควบคูไปกับการอานโนต ในระยะแรก หรือแมกระทั่งในระยะ
ตอๆ มาการใชสัญญาณมือแทนระดับเสียงตางๆ เปนสิง่ที่ชวยใหการเรียนรูเร่ืองระดับเสียงเปนรปูธรรม
มากขึ้น ทําใหผูเรียนเรียนรูระดับเสียงตางๆไดงาย ซ่ึงเปนไปตามหลักการพัฒนาการของการเรียนรู 
เน่ืองจากผูเรียนจะเรียนรูสิ่งตางๆ ไดดีกวา เม่ือสิ่งนัน้เปนรูปธรรม สญัญาณมือแทนระดบัเสียงนี ้โคได
ดัดแปลงมาจากสัญญาณมือที่ จอหน เคอรเวน คิดขึน้มา ลักษณะของสัญญาณมือแทนระดับเสียง
ตางๆ มีดังน้ี 
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ภาพประกอบ 2 แสดงสัญญาณมือแทนระดับเสียงของโคได 
 

 
               การใชสัญญาณมือน้ีผูสอนสามารถใชสองมือแสดงระดับเสียงตางๆ เพ่ือใหผูเรียน
สองกลุมฝกรองในลักษณะของการประสานเสียงได ความคลองแคลวในการใชสัญญาณมือของผูสอน จึง
เปนสิ่งสําคัญในการสอนแบบโคได 
   1.3.3 สัญลักษณของจังหวะ นอกจากโคไดจะใชสญัญาณมือแทนระดบัเสียงแลว โคได 
ยังมีการใชระบบสัญลักษณตางๆ แทนจังหวะเพ่ือทาํใหการเรียนรูเรื่องจังหวะเปนรูปธรรม โดยในระยะแรก
การใชสญัลักษณแทนจังหวะเปนลกัษณะของรูปภาพ ในระยะตอมาเปลี่ยนเปนสัญลักษณคลายตวัโนต 
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ในที่สุดตัวโนตแทนจังหวะจึงนํามาใช อยางไรก็ตามสญัลักษณคลายตัวโนตก็ยังสามารถใชไดอยู เม่ือผูสอน
ตองการเนนเฉพาะจังหวะ  นอกจากกาํหนดสัญลักษณแทนจังหวะแลวโคไดยังไดกาํหนดเสียงใชในการ
เรียกสัญลักษณตางๆ ไว เพ่ือใหผูเรียนใชพูดแทนการตบมือไดดวยสัญลักษณสําหรับสัญลักษณตางๆ 
ที่ใชมี ดังน้ี 
    สัญลักษณเปนภาพ (ผูสอนอาจใชสัญลกัษณใดๆ แทนก็ได) โดยมีหลัก คือ 
ขนาดใหญจะแทนจังหวะยาว ขนาดเล็กจะแทนจังหวะสั้น 
 
 

 
                          

ภาพประกอบ 3 แสดงสัญลักษณภาพแทนจังหวะตวัโนต 
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      สัญลักษณของโคได                        เสียง                                           ตัวโนต 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงสัญลักษณคลายตวัโนต 
 
 

                  1.3.4 การรอง โคไดเนนการรองเปนหลัก การเลนเครื่องดนตรีเปนกิจกรรมที่จัด
ใหกับผูเรียนในระยะตอมา การรองรวมไปถึงทักษะการอานโนตดวย ในกระบวนการรองนี้ โคไดเนน
การฝกใหผูเรยีนรับรูเกี่ยวกบัเรื่องระดับเสียง และจังหวะของทํานองโดยสม่ําเสมอ วิธีการหนึ่ง คือ 
การฝกใหผูเรียนไดยินเสยีงทํานองในความคิด คือการใหผูเรียนรองเพลงและใหหยดุรองแตใหรองในใจ
เปนระยะๆ สลับกันไปตามสัญญาณ ที่ผูสอนกําหนดใหทํา ใหเรียนรูรับรูเกี่ยวกับเสียงทั้งในความคิด
และสามารถรองไดดวย นอกจากนี้ยังเนนใหจดจําเกี่ยวกับระดับเสียงและบทเพลงที่เรียนไปดวยเสมอ 
เชน ครูอาจจะทําสัญญาณมือในวรรคตนของเพลงใดเพลงหนึ่งที่เรียนไป และใหผูเรียนตอบวาเพลงอะไร 
หรืออาจจะตบจังหวะของทํานองเพลงหนึ่ง และใหผูเรียนตอบวาเปนจังหวะของทํานองเพลงอะไร หรืออาจ 
จะฮัมทํานองเพลงตอนใดตอนหนึ่งของเพลงหนึ่ง และใหผูเรียนตอบชื่อเพลง 
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   1.3.5 การสรางสรรค เน่ืองจากวิธขีองโคได เนนการรองเพลงเปนกิจกรรมหลักการ
สรางสรรค จึงมักออกมาในรูปของการรองเชนกัน โคไดเนนเสมอวาการเลือกเพลงมาใชน้ันควรเปน
เพลงที่ดี ซ่ึงมีลักษณะของประโยคของเพลงเดนชัดมีวรรคตอน เม่ือผูเรียนเริ่มเขาใจโครงสรางของเพลง 
ผูสอนเริ่มตนฝกใหผูเรียนคิดสรางสรรค ประโยคของเพลงตอจากประโยคที่ผูสอนให ซ่ึงมีลักษณะของ
จังหวะและเปนทํานองดวย เชน  

 
  ตัวอยาง 
   ผูสอน    ใหจังหวะ  ทา ทา ทา ทา 
   ผูเรียนคนที่ 1  ตอบดวย  ทา ทีท ีทา ทา 
   ผูเรียนคนที่ 2  ตอบดวย  ทา ทีท ีทีท ีทา 
   ผูเรียนคนที ่3  ตอบดวย  ทีท ีทีท ีทีท ีทา 
   ผูเรียนคนที ่4  ตอบดวย  ทีท ีทีท ีทีท ีทีท ี
 
    การสรางสรรคสามารถทําไดในหลายลักษณะ นอกเหนือไปจากการรอง ซ่ึงใน
ระยะตอๆ มา เม่ือผูเรียนมีทักษะดนตรมีากขึ้น การวิเคราะหบทเพลงตางๆ มีบทบาทมากขึน้เพ่ือ
เปนหลักในการสรางสรรคเพลงทั้งในลักษณะของการประพันธและการเรียบเรียงเสียงประสาน (ณรุทธ 
สุทธจิตต.  2543:  113 - 114;  อางอิงจาก Kodaly. 1974) 
  1.4 กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
   ธวัชชัย นาควงษ (2544:  5) กลาววากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได น่ันคือโคได
ใหความสําคญักับตวัผูเรียน ซ่ึงเปนหลักเดียวกับจิตวทิยาพัฒนาการเด็ก คือ การเรียนการสอนดนตรี
ควรมีระดับความยากงายเหมาะสมกับลกัษณะการพฒันาของเด็ก ดังน้ัน สิ่งงายๆ ไมสลับซับซอน
ควรนําเสนอกอนสิ่งที่ยาก ดังเชนในเรื่องทํานองของโคได เริ่มดวยการสอนเพลงทีป่ระกอบดวยโนต 
3 ตัว  คือ la so mi กอน และเพ่ิมเปนเพลงที่มีโนต 4 ตัว คือ so mi re do และจึงเปนเพลงที่ใช
บันไดเสียงเพนตาโทนิก คอื มีโนต 5 ตวั ไดแก la so mi re do ซ่ึงเปนลักษณะของเพลงพื้นบาน
ของฮังการี ในที่สุดจึงนําเพลงในบันไดเสียงไดอะโทนิก คือ มีตัวโนต  7  ตัว ไดแก  do re mi fa so 
la ti มาสอน และผูเรียนจะไดเรียนรูถึงตัวโนตอ่ืนๆ ตอไป หรือในเรื่องของอัตราจังหวะโดยปกติ
อัตราจังหวะ 2 จังหวะ ทั้งลักษณะปกตแิละผสม (2/4:  6/8) จะพบไดมากกวาเพลงในอัตราจงัหวะ
สามจังหวะ (3/4) การสอนจึงควรใชเพลงอัตราจังหวะสองจังหวะกอน สวนในเรื่ององคประกอบดนตรี
อ่ืนๆ (เสียงประสาน รูปแบบ สีสัน ลักษณะของเสียง) ก็เชนกัน ควรมีการจัดเรียงจากงายไปยาก จึง
สามารถกลาวไดวาวธิีการของโคไดเนนการจัดระบบขัน้ตอนของสาระดนตรีเปนอยางมาก โดยคํานึง
ลักษณะความยากงายของสาระดนตรี ประกอบกบัลักษณะวัฒนธรรมทางดนตรขีองแตละสงัคม รวมทัง้
พัฒนาการของเด็กดวย 
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   หลักการของโคไดเนนการรองเปนหลัก โดยมีการจัดสาระดนตรีอยางมีระบบ ระเบียบ 
และใชระบบสญัลักษณแทนเสียงดนตรีใหเหมาะสมกบัพัฒนาการของเด็ก รวมทั้งการใชระบบการอานโนต
แบบ ซอล-ฟา โดยใหตัวโทนิก คือ โด ในบันไดเสียงเมเจอร และ ลา ในบันไดเสียงไมเนอร เคลื่อนที่
ไปตามบันไดเสียงตางๆ (movable-do) รวมทั้งสัญญาณมือเพ่ือชวยการอาน วรรณคดีดนตรีที่เปน
หลักในการเรยีนการสอนระยะแรก คือ เพลงพื้นบาน ระยะตอมาจึงใชเพลงศิลปะ 
  1.5 อุปกรณดนตรีที่ใชในการสอนดนตรีตามแนวคดิของโคได 
   โคไดแนะนําวาเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เด็กจะใชควรเปนระนาดไมที่ยกลูกระนาดออกได
โดยเริ่มตั้งแตลูกระนาดเพียงสองลูกสําหรับ ซอล - มี จากนั้น จึงคอยเพ่ิมลูกระนาดทีละลูกตามโนต
ในบันไดเสียงที่ครูแนะนําเพิม่ ขลุยรีคอรเดอรเปนเครื่องดนตรีชิ้นที่ 2 สําหรับเด็ก ในการเปาขลุย เด็ก
จะเรียนถึงชื่อพยัญชนะอังกฤษของ ระดับเสียงสัมบูรณ (Absolute Pitches A B C D E F G) และ
ตําแหนงบนบรรทัดหาเสนของชื่อเหลานั้นเด็กจะยังไมเร่ิมเรียนเปยโนจนกวาจะมีพ้ืนฐานในการรองเพลง
เปนอยางดีเสียกอน โคไดแนะนําวาการเรยีนเปยโนควรเริ่มตนจากคียดําและใชเพลงลอไลแบบสองแนว 
(2–Part canon) ในการพฒันาความเปนอิสระของมือทั้งสอง เขาแนะนําวา เพลงลอไลแบบสองแนว
แสดงถึงพ้ืนฐานของเพลงหลายทํานอง (Polyphonic เพลงที่มีตั้งแต 2 ทํานองขึ้นไปดังพรอมๆ กัน
โดยทํานองเหลานั้นตางเปนอิสระตอกัน) ไดอยางดีที่สุดเม่ือนักเปยโนบรรเลงทั้งสองแนวจากการอานโนต
เพียงแนวเดียว (กลาวคือมือหน่ึงบรรเลงลอตามหลังอีกมือหน่ึง) และการใชกระดานบอรดสักหลาด 
ในการวางสัญลักษณทางดนตรีและคาจังหวะตางๆ เพ่ือใหมองเห็นภาพชัดเจน (ณรุทธ สุทธจิตต.  
2543: 118; อางอิงจาก Kodaly. 1974) 
 2 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรตีามแนวคิดของโคได 
  2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   ธวัชชัย นาควงค (2540:  บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักสูตรการสอนดนตรีสากล
โดยใชวธิีการตามแบบของโคไดกบันักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธติเกษตรศาสตร ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 
พบวา เด็กนักเรียนมีทักษะทางดนตรีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   ยุพิน รัตนเถลิงศักดิ ์ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิเคราะหเพลงที่ใชในกิจกรรม
การสอนรองเพลงตามแนวคิดของโคได โรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร  พบวานักเรยีน ชั้น
มัธยมศึกษา ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการเรียนรองเพลงไดตรงกับกิจกรรมการรองเพลงอยางมี
ทักษะทางดนตรีที่สูงขึ้น 
  2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
   บีตตี้ (Beatty. 1989: 303) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของโคไดเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีกบันักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่มีอายตุั้งแต 14 - 18 ป โดยแบงเปน
กลุมควบคุมกบักลุมทดลอง พบวานักเรียนมัธยมปลายกลุมทดลองมีทักษะทางดนตรีสูงกวานักเรียน
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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   คอลลีน (Calleen. 1994: 64) ศึกษาผลการฝกปฏิบตัเิกมกิจกรรมดนตรตีามแนวคิด
ของโคไดของนักเรียนตามหลักสูตรระดับ 6 เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค  โดยแบงเปนกลุมทดลองกับ
กลุมควบคุม พบวา นักเรียนที่ฝกปฏิบตัิเกมตามแนวคดิของโคไดมีความคิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่
ไมไดฝกปฏิบตั ิ
  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะทางดนตร ี
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับทกัษะทางดนตร ี
  1.1 ความสําคัญและคุณคาของดนตร ี
   มนุษยเราเกี่ยวของกับดนตรีตั้งแตเปนทารกอยูในครรภจนวาระสุดทายของชีวติ โดย
ทารกที่อยูในครรภกอนคลอด 3 เดือน มีการพัฒนาระบบการฟงแลวทารกจะสามารถมีปฏิกิริยากับ
เสียงตางๆ ภายในครรภได ดังจะสอดคลองกับ ลินด (Lind 1971:  55) พบวาทารกในครรภสามารถ
มีปฏิกิริยาโตตอบตอเสียงดนตรี โดยมีอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มขึ้นภายใน 2 นาที เม่ือมารดาฟงเพลง
ทางหูฟง และถาใหทารกฟงเพลงโดยใชกลองเพลง วางบนมดลูกหรือกระเพาะอาหารของมารดา ทารก
จะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยมีการเพิ่มอัตราเตนของหัวใจเรว็ขึ้นภายใน 5 นาท ี ฮอฟเฟอร (Hoffer. 
1964: 23) กลาววา ดนตรียังสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กทําใหจิตใจแชมชื่นและเกิดการผอนคลาย 
สอดคลองกับความคิดเห็นของ ละออ ชุติกร (2518: 13) กลาววา ดนตรีชวยพัฒนาอารมณของเด็ก
ในแงความสนกุสนาน 
   แฮมมอนด ไดกลาวถึงคุณคาของดนตรีที่มีตอพัฒนาการของเด็ก ในดานตางๆ ไว
ดังน้ี (เยาวพา เตชะคปุต.  2528: 106;  อางอิงจาก Hammond. 1967) 
    1. ทางดานรางกาย เด็กจะมีโอกาสเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายใหเขา
กับจังหวะเพลง เชน กระโดดควบมา ฯลฯ 
    2. ทางดานโสตประสาท เด็กจะสามารถฟงและแยกเสียงตาง เขาใจคุณภาพเสียง
จากการเลนเครื่องดนตรี รองเพลง และฟงเสียงตางๆ 
    3. ทางดานอารมณ ดนตรีจะชวยใหเด็กลดอารมณตางๆ ที่กาวราวลง และ
นํามาแสดงออกอยางสรางสรรคและเปนที่ยอมรับ 
    4. ทางดานสติปญญา เด็กจะมีโอกาสคิดอยางสรางสรรค เชน ในการกาํหนด
จังหวะหรือแตงเพลงใหมๆ ของตน 
    5. ทางสังคม ดนตรีจะเปนสื่อทีท่ําใหเด็กเขาใจและสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนได 
  1.2 ความหมายของดนตรี 
   ลองแมน (Longman. 1998:  99) ไดกลาววา ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่แสดงถึง
สุนทรียภาพ ซ่ึงเปนความงามที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา แตเปนความงามที่มองเห็นไดดวยจิตใจ
และพลังความนึกคิด โดยที่คิดวากวตีางๆ ไดประพันธอยางวิจิตรงดงาม ผูฟงไดยินเสียงแลวเกิดความ
ประทับใจ 
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   วิลเลี่ยม (William. 1970: 36) ใหความหมายดนตรีหมายถึงระดับเสยีงสูงต่ํา ดนตรี
เปนสิ่งที่รับรูไดจากการฟงและศลิปะที่ผสมกลมกลืนกับชวงเวลา 
  สรุปวา ดนตรี คือการรวมของระดับเสียงสูงต่ํา มารวมเปนจังหวะ ฟงแลวใหเกิดความ
ไพเราะ ซ่ึงเปนความงามทางดานจิตใจ 
  1.3 องคประกอบของดนตร ี
   โกวิทย ขันธศริิ (2519: 99 - 106) ไดแบงดนตรีออกเปน 2 ประเภท คือ 
    1. ดนตรทีัว่ไป เปนเสยีงทีท่ําใหมนุษยมีความสุขเกิดอารมณตางๆ ซ่ึงอาจจะ
เปนเสียงนกรอง ลมพัด เสียงคลื่นกระทบฝง เสียงเพลง ของแมกลอมลูก เปนตน 
    2. ดนตรคีลาสสคิ ผูฟงอาจจะตองใชเวลาในการฟงมากเปนพิเศษ และคนควา
ศึกษาถึงประวัติและเน้ือหาเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งมากขึ้น 
   ดนตรีมีความหมายแตกตางกันตามชนิด หรือประเภทขององคประกอบ และการ
ที่จะเขาใจดนตรีใหดีน้ันจําเปนจะตองรูจักโครงสรางของดนตรี ซ่ึงมีองคประกอบดังน้ี 
    1. ทํานอง ทํานองของดนตรีมีความเกี่ยวของกับการรูจักของบุคคลมากที่สุด 
ผลของทวงทาํนองจะกอใหเกิดผลดีน้ี 
     1.1 ทําใหรูสึกสงบ ผอนคลายความรูสึกในสวนลึกของจิตใจได 
     1.2 ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
     1.3 ทําใหเกิดการสรางสัมพันธภาพ และลดความวติกกังวล 
    2. จังหวะหรือลีลามีอิทธิพลตอมนุษยมากเพราะจะทําใหเกิดการรูจักกลาทํา 
กลาแสดงออก มีการโตตอบและเคลื่อนไหวรางกายไปตามจังหวะหรือลีลาของดนตรไีดเองตามอัตโนมัติ
มากที่สุด ลลีาของดนตรีทีม่ั่นคงจะใหความรูสึกทีเ่ชื่อม่ัน ลลีาทีส่วยราบเรียบสมํ่าเสมอจะใหความรูสึก
พอใจ ปลอดภัย และสงบ ลีลาที่ไมสมํ่าเสมอจะทําใหเกิดความฉงน หรือสนุกได (Parriott. 1969: 72)
ผลของลีลาจังหวะดนตรีที่มีตอมนุษย คือ ชวยทําใหเกิดสมาธิ และชวยใหมีการผอนคลายความเครียด 
(รําไพพรรณ ศรโีสภาค.  2511: 119) 
    3. ความดังหรือความเขมของเสียง เสียงมีความหมายเกี่ยวของกับมนุษยมานาน 
นับพันป มนุษยกับสัตวโตตอบกับเสียงตางๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวของกับสัญญาณตอบรับที่มีในเสียงนั้น 
เสียงดังจะเรงเราเตือน กระตุนอารมณและการทํางานของตอมไรทอ และสัมพันธกับระบบประสาท
สิมพาเธอติค เสียงเบาสงบจะทําใหเกิดความรูสึกสบาย ผลของความเขมของเสียงกอใหเกิดประโยชน คือ 
     3.1 ใชเปนสื่อใหเกิดสมาธิได 
     3.2 กระตุนและลดความรูสึกสวนลึกทางจติใจใหสงบหรือตื่นตวัได 
     3.3 สรางระเบียบและควบคุมตนเองใหเหมาะสม 
    4. ความเร็วชาของจังหวะดนตรี โดยทั่วไปอยูระหวาง 50 mm. และ 120 mm. 
ตอนาที จังหวะที่เรว็จะเราความรูสึก ทําใหผูฟงตื่นเตนไมสงบ และจังหวะที่ชามีผลทําใหสงบ 
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    5. การประสานเสียง เปนการประสมประสานกันของเสียงหลายชนิดที่มีลักษณะ
แตกตางกัน โดยมีลีลาจังหวะและทวงทํานองที่สอดคลองสัมพันธกัน เชน การขับรอง ประสานเสียง 
หรือการประสานกันของเสียงเครื่องดนตรีตางชนิด (Parrott. 1969: 53) 
    6. ความกังวานของเสียง เปนสวนประกอบทีบ่อกวาเสียงมีความสมบูรณ กอง
กังวาน ภายในของเสียงแตละเสียง ในแตละวลีมีมากนอยเพียงใด เปนประเด็นสาํคัญ ที่ชี้ใหเห็นวา
ผูประพันธเพลง ไดฝากความไพเราะไวในเพลง หรือฝากความรูสกึทีเ่หมือนจากนรก ใหกับผูฟง โดยผาน
ความกังวานของเสียงดนตรีชวยถายทอดอารมณ ความรูสึก และเปนการผอนคลายความตึงเครียด 
สวนประมวลผลทางความรูสึกนึกคิด 
  สรุปวา ดนตรีมีความสัมพันธทางความคดิและสามารถสงเสริมทักษะทางดนตรีได จึงมี
ผูสนใจที่จะนาํเอาดนตรีมาใชพัฒนาทักษะทางดนตรใีหเกิดประโยชนกับนักเรียนมากที่สุด 
  1.4 ทฤษฎีการเรยีนรูกับการสอนดนตร ี
   สิ่งจําเปนสําหรับขบวนการเรียนรูในทักษะดานใดดานหนึ่ง คือ ความพรอม ซ่ึง
หมายถงึ สภาพความพรอมหรือความมวีุฒิภาวะของผูเรียนทั้งทางรางกายอวยัวะตางๆ ในการเรียนรู
และจิตใจ ซ่ึง ธอรนไดค กลาววา เม่ือบุคคลพรอมแลวไดกระทําจะทําใหเกิดความพึงพอใจ เม่ือบุคคล
พอใจการเรียนรูก็จะตามมา (อารี  พันธมณี.  2534: 123) จากการศึกษาองคประกอบของดนตร ีพบวา 
ดนตรีที่มีรูปแบบโครงสรางที่ดีเหมาะสม สามารถกระตุนใหเกิดการตอบสนองทางดานอารมณ โดย
จะทําใหเกิดความพึงพอใจ (Junketer. 1992: 4) โดยคุณสมบัติขององคประกอบของดนตรีจะไปเปนตัว 
กระตุนสารชีวภาพในระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System:  ANS) ทําใหเกิดความ
พึงพอใจและความตั้งใจ  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดการเรียนรู และการเรียนรูขึ้นไดในภายหลัง นอกจากดนตรี 
จะไปกระตุน ANS แลวยังไปกระตุนระบบประสาทสวนกลาง (Central Nervous System: CNS) ทําให
เกิดการตอบสนองดังตอไปน้ี 
    1. ทําใหการตอบสนองตอระบบประสาทสวนกลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
    2. ทําใหเกิดการตอบสนองของกลามเนื้อตางๆ เชน มีการแสดงออก โดย
ธรรมชาติ มีการเคลื่อนไหวรางกายไปตามเสียงดนตรี 
    3. ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะรบัสัมผัส 
    4. ทําใหเกิดการตอบสนองโดยอัตโนมัติ เชน มีอัตราการเตนของหัวใจเพิม่ขึ้น
มีอัตราการหายใจเร็วขึ้น เปนตน 
  1.5 ทักษะทางดนตรี 
   ณรุทธ สุทธิจิตต (2534: 8 - 11) ไดกลาวถึงทักษะดนตรีวา ดนตรีประกอบดวย 
การฟง การรอง   การเลน การเคลื่อนไหว การสรางสรรค และการอาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
    1. การฟง ควรเปดโอกาสใหนักเรียนฟงเพลงทุกประเภท ตั้งแตเพลงสั้นๆ งายๆ  
จนถึงเพลงทีย่าวขึ้น เพ่ือพัฒนาการฟงใหเด็ก ไดแก เพลงรองและเพลงบรรเลง ดวยดนตรีลวนๆ โดย
ในระยะแรกอาจจะใหเด็กฟงเพลงสั้นๆ เพ่ือใหคุนเคยกบัเสียงตางๆ ลักษณะของเสียง สูง กลาง ต่ํา 
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และใหเด็กตอบหรือทําทาทางวาเสียงที่ไดยินนั้นอยูในชวงใด ในระยะตอมาอาจจะใหเด็กฟงเพลงรอง และ
เพลงบรรเลงมาเปดใหเด็กฟงตามลําดบัหลังจากฟงเพลงแลวอาจจะใหเด็กสนองตอบตอดนตรีดวยการ
เคลื่อนไหว 
    2. การรอง รวมถึงการพูดคําคลองจองและการรองเพลงตางๆ ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนการรองหมู ควรใหเด็กไดมีโอกาสไดรองเพลงเด่ียวบาง เพ่ือพัฒนาทักษะของแตละบุคคล การรอง
ควรเนนที่นํ้าเสียงของการรองเพลง ไมใชการตะโกน เพลงที่จะนํามาสอนควรจะเปนเพลงที่สั้น และ
ใชภาษางายๆ จังหวะและทํานองไมยากจนเกินไปเนื้อเพลงควรเปนเรื่องใกลตัวเด็ก หรืออาจเปนเรื่องราว
ของความสนกุสนานหรือการทองเที่ยวกไ็ด 
    3. การเลน นักเรยีนในชวงชั้นที่ 4 ควรจะไดเลนเครื่องประกอบจังหวะทั้งชนิดที่
มีระดับเสียง เชนระนาด เบล และชนิดที่ไมมีระดับเสียง ไดแก กลอง รํามะนา ลูกแซก ฉิ่ง ฉาบ กุงกิ๋ง 
กรับคู เปนตน หรืออาจจะใชเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึ้นใชเองก็ได เชน ระนาดกระปอง ระนาดขวดน้ํา 
กรับหิน เปนตน 
    4. การเคลื่อนไหว นักเรยีนในชวงชั้นที ่ 4 เปนวยัที่รับรูจากการสัมผัส การได
ลงมือกระทาํและการเคลื่อนไหว เพ่ือสนองตอบตอดนตรี กิจกรรมนี ้ จึงเปนกิจกรรมที่นักเรียนควรได
ปฏิบัติสมํ่าเสมอ แตควรเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวงายๆ เบื้องตน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนาน
และเกิดการเรยีนรูในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว นอกจากจะใชเครื่องประกอบจังหวะแลว อาจใช
เพลงรองหรือเพลงบรรเลง โดยเครื่องดนตรีลวนๆ และเนนที่จังหวะมาประกอบการเคลื่อนไหว และ
ของชาติอ่ืนๆ แตควรจะเลอืกที่จังหวะชัดเจน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนไดแสดงออกดวยการเคลื่อนไหวดวย
ทาทางที่เกิดจากการคิดสรางสรรคของนักเรียนเอง หรือชวยกันคิดระหวางนักเรียนกับนักเรียน หรือ
นักเรียนกับคร ู
    5. การอาน นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับวัยน้ีควรใชสัญลักษณที่งายๆ ไมจําเปน 
ตองใชสัญลักษณทางดนตร ี ซ่ึงผูสอนสามารถคิดขึ้นเองไดโดยใชแทนลักษณะของเสียง ซ่ึงไมสามารถ
มองเห็นได 
    6. การสรางสรรค เปนเรื่องของการแสดงออกทางดนตรี ที่รวมเอาความรู ความ
เขาใจไวทั้งหมด จึงเปนทักษะทีใ่ชความรูพ้ืนฐานทางดนตรีมากพอสมควร อยางไรก็ตามการพัฒนา
ทักษะสรางสรรคสามารถกระทําไดหลายลกัษณะและหลายรูปแบบ ซึง่เปนทักษะพืน้ฐานหนึ่งที่ผูเรียน
ดนตรีควรศึกษาและพัฒนา 
    เทคนิควิธีการสอนดนตรี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรคํานึงถึง
จิตวิทยาการสอน และพัฒนาการเด็ก ผูสอนควรจะเขาใจธรรมชาติของผูเรียนในกลุมของตนอยางถองแท
และปรับวธิีการสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการ และความตองการตามธรรมชาติของเด็ก ซ่ึงสรุปเปน
แผนภูมิไดดังน้ี    
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ภาพประกอบ 5 แสดงพัฒนาการและความตองการตามธรรมชาติของเด็ก 
 

 
 จากแผนภูมิจะเห็นวาจุดเริม่ของกิจกรรมทักษะดนตรคีือการฟงเพ่ือใหเด็กมีการตอบสนอง
ตอดนตรีในลักษณะตางๆ ซ่ึงเม่ือเด็กเริ่มมีประสบการณทางดนตรีมากขึ้น เด็กก็จะเร่ิมสรางสรรค ดนตรี
ไดจากการสรางสรรค และจากกิจกรรมตางๆ จะชวยใหเด็กเกิดทักษะดนตรี ผูสอนจะตองเลือกเพลง
ใหเหมาะสมทัง้ในดานการฟง การรอง และการเคลื่อนไหวดนตรี เพ่ือเกิดทักษะที่ดีแกตัวเด็ก 
  1.6 ดนตรีกับเดก็ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย (15 - 18 ป) 
   ณรุทธ สุทธจิตต (2532: 27 - 28) ไดกลาววาดนตรีกบัเด็กในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจัดอยูในชวงวยัรุน ระยะนี้ผูเรยีนเร่ิมมีความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกับตนเอง
มากขึ้น โดยเฉพาะในดานรางกายและดานความคิด ยอมรับในตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เน่ืองมาจากวุฒิภาวะ
ทางดานความคิดเจริญขึ้นกอปรกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงวัยรุนตอนตนมีอัตรานอยลง 
บางคนที่มีการเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นคอนขางมากในวยัรุนตอนตนน้ัน พอถึงชวงระยะนี้การเปลี่ยนแปลง
ตางๆ แทบจะหมดไป ทกุอยางจึงดูเขาที่เขาทางมากขึ้น ในขณะที่บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ในชวงนี้ เพราะในชวงกอนหนานี้ตนเองยังไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซ่ึงเขาเหลานี้ก็มักจะเขาใจ  เม่ือตนมี
การเปลี่ยนแปลง เพราะเห็นจากเพื่อนรอบขางมาแลว ผูเรียนในวัยน้ีชอบที่จะเรียนรูสิง่ใหมๆ ที่ตนสนใจ
ชอบทาทายและตองการพิสจูนความคิดของตนเองเพื่อใหทุกคนยอมรับตามหลักของ อีริคสัน มนุษย
ตองการที่จะสรางลักษณะเปนของตนเอง 
   ในดานดนตรีเด็กในวัยน้ีสมควรที่จะทราบความตองการของตนแลววา ตนตองการ
เรียนดนตรีเปนวิชาเอก และควรมีความรูความเขาใจในวิชาการดานดนตรีมากพอสมควร ทั้งน้ีเพ่ือ
การศึกษาดนตรีในดนตรใีนระดับสูงตอไป ผูเรียนควรทีจ่ะมีความรับผิดชอบตอตนเองไดดีขึ้นกวาวัย
ที่ผานมา การฝกซอม การพยายามแกไขขอบกพรองในการเลน เม่ือผูสอนแนะนําควรดําเนินไปอยาง
สมํ่าเสมอ สิ่งดังกลาวจะเกดิขึ้นไดน้ัน สวนหนึ่งเนื่องมากจากความสํานึกในตัวเด็กเอง ซ่ึงเปนผลเนื่อง 
มาจากพัฒนาการทางสติปญญา ความคดิ แตอีกสวนหนึ่งเปนผลของการสอนและสภาพแวดลอมของ
การสอนและสภาพแวดลอมรอบตวัผูเรียน ดังนั้น ผูสอนดนตรี จึงควรมีความพรอมในการสอนรวมทัง้
การปฏิบัตใินขณะสอนหรือติดตอกับเด็ก นอกจากนี้กิจกรรมตางๆ ทางดนตรีควรเปดวงใหกวางออกไป

การฟง 

การรอง   
การเลน      
การเคลื่อนไหว 
การอาน          

การสรางสรรค  เกิดทักษะดนตร ี  

ตอดนตรีโดยตรง  

การตอบสนอง  
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เพ่ือใหเด็กไดแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มที่ ซ่ึงผลโดยตรงของสิ่งน้ีไดแกการทําใหเด็กได
รูจักตนเองมากขึ้นน่ันเอง 
  1.7 สื่อดนตรีระดับมัธยมศึกษา 
   ณรุทธ  สุทธจิตต (2536: 144 - 145) ไดกลาววา ผูเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา
จัดเปนผูเรียนที่มีประสบการณดนตรีมากพอแลว การเรียนรูดนตรีจึงสามารถเรียนในระดับคอนขาง
ลึกซึ้งได และในการเรียนการสอนดนตรี ควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาสื่อดวยตนเองดวย นอกเหนือ 
ไปจากการเรยีนรูภายในหองเรียน 
   สื่อระดับมัธยมประกอบไปดวย 
    1. บทเพลง เพลงทุกชนิดที่เปนเพลงรองผูเรยีนในวัยน้ีควรรองได เรื่องชวงเสียง
ผูเรียนในวัยน้ีควรแบงแยกเปนเสียงตางๆ ตามธรรมชาติของเสียงแตละคน บทเพลงประสานเสียง
ใชไดดีในการสอนรองแบบหองเรียน อยางไรก็ตามอาจมีผูเรียนบางคนมีพัฒนาการดานเสียงชา หรือเร็ว
กวากลุมผูเรียน สวนใหญผูสอนจึงควรใหความสนใจและคอยดแูล โดยเลือกแนวเสยีงรองใหถูกตอง
ถาเปนการรองประสานเสียงสําหรับเพลงทีใ่ชในการฟงมีความยาวความสลับซับซอนไดมาก โดยเฉพาะ
ผูเรียนในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) ผูเรียนควรไดฟงเพลงยากๆ ที่เปนตวัอยางของเพลง
แตละประเภทแตละยคุโดยสามารถวิเคราะหลักษณะทัว่ๆ ไปไดในดานรูปแบบ โครงสรางตางๆ ของ
เพลง 
    2. แผนภาพและแผนภูมิ แมวาผูเรียนในวยัน้ีสามารถรับรูสิ่งที่เปนนามธรรม
ไดมาก แตการมีแผนภูมิและแผนภาพประกอบการสอนดนตรียอมชวยใหผูเรียนมีความเขาใจไดรวดเร็ว 
และดีขึ้น ภาพตางๆ เชน ภาพเครื่องดนตรี วงดนตรี ผูประพันธเพลง ยังคงเปนสิ่งจําเปน สวนแผนภูมิ
เพลง หรือสัญลักษณตางๆ ทางดนตรีสามารถใชสีขาวดําตามมาตรฐานได สีสันไมจําเปนเทาไรนัก 
    3. สื่ออ่ืนๆ สื่อการสอนประเภทอื่นๆ นอกเหนือไปจากที่กลาวไปแลวสามารถ
ใชหลกัในการจัดทําเลือกสรรของระดบัประถมศกึษาได แตความลกึซึ้งของเนื้อหาที่นํามาควรมีมากกวา 
ลึกซึ้งกวา ประเภทแถบภาพควรมีหลายประเภทไมวาจะเปนการแสดงดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนเมือง ดนตรี
ตะวันตกซึ่งรวมถึงโอเปราดวย สิ่งหน่ึงที่สําคัญในระดับการศึกษานี้ คือหนังสือประกอบการคนควา
หรือหนังสืออานประกอบผูสอนดนตรีและหองสมุดโรงเรียน ควรมีการรวมกันจัดหาหนังสือดนตรีทั้งดาน
ทฤษฎีสาขาตางๆ และโนตดนตรี สิ่งตางๆ เหลานี้สามารถชวยใหการเรียนรูลึกซึ้ง และพัฒนาไปได
อยางไมมีขอบเขต 
   สื่อดนตรีในระดับมัธยมศึกษาควรเปนสื่อดนตรีที่เปนมาตรฐาน กลาวคือ เปนภาษา
ดนตรทีี่ใชกันทั่วไป แผนภาพตางๆ จัดเปนสิ่งจําเปนที่ชวยในการเรียนรูของผูเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสอน สื่ออ่ืนๆ ที่ชวยในการเรียนรูที่สําคัญคือหนังสือ ซ่ึงควรมีไวใหผูเรียนไดคนควาหรอือาน
ประกอบ สวนบทเพลงที่ใชในระดับมัธยม ควรเปนบทเพลงที่มีความยากพอกับระดับความสามารถ
ของผูเรียน และควรมีเพลงหลายๆ ประเภทใหผูเรียนไดรองไดฟง 
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 2. งานวิจัยที่เก่ียวของกับทกัษะทางดนตร ี
              2.1 งานวิจัยในประเทศ 
   วาสนา ใยไหม (2547: 35) ไดศึกษาผลของการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะที่
มีตอความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวาสุเทวี เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีความคิด
สรางสรรคนอยจํานวน 30 คน ระยะเวลาทีศ่ึกษาเปนเวลา 12 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที จํานวน 6 สัปดาหๆ ละ
2 ครั้ง ในวันจันทรและวันพฤหัสบดี เวลา 12.30 น. ถึง 13.10 น. ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่
ไดรับการฝกประสบการณดนตรีเชิงทักษะที่มีความคดิสรางสรรคมากกวานักเรียนที่ไมไดรับการฝก
ประสบการณดนตรีเชิงทักษะอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
   ทยุ เกื้อสกุล (2545: 61) ไดศึกษาการรูคิดและอารมณของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนไดชั้นมัธยมศึกษาจากการฝกโดยใชกิจกรรมทักษะดนตรี กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาครั้งน้ีคือเด็กอายุ 14 - 18 ป ที่มีความบกพรองทางสตปิญญา ศกึษาอยูในชัน้มัธยมศึกษา 
ศูนยการศึกษาพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 8 คน ระยะเวลาที่ศึกษาเปนเวลา 6 สัปดาห 
สัปดาหละ 4 วัน คือจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี วันละ 30 นาที ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดอายุระหวาง 14 - 18 ป มีระดับเชาวปญญา 50 - 70 มี
การรูคิดและอารมณสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ .05 
 จากการวิจัยตางๆ ขางตนแสดงใหเห็นวาทักษะที่พึงประสงคสามารถพัฒนาโดยใชกิจกรรม
ดนตรไีดจึงทําใหผูวิจัยสนใจทดลองใชกิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคได เพ่ือพัฒนาทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวดัทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  
  2.2 งานวิจัยในตางประเทศแมคโดเวล (Macdowell.  1974:  54)  
   ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดโปรแกรมการเรียนรูดนตรีสําหรบัเด็กวยัรุน อายุ 14 - 15 ป  
ผลการศึกษาพบวาการจัดโปรแกรมการเรียนรูดนตรีเพียงระยะเวลาสั้นจะไมชวยใหเด็กมีพัฒนาทักษะ 
ทางดานดนตรีแตอยางใด และควรสอดแทรกกิจกรรมดานดนตรีไวในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
ชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานภาษา ดานรางกาย และเรียนรูดานอ่ืนๆ 
   แฟรง เคนเบอรเกอร (Frankenberger.  1979:  43) ไดศึกษาผลของการใชดนตรี
รวมกับการฝกอบรมผอนคลายกับเด็กที่มีการเรียนรูและมีความกาวราว ผลปรากฏวาการใชทักษะดนตรี
รวมกับการผอนคลายชวยทําใหเด็กมีการเรียนรูดีขึ้นและมีความกาวราวลดลง 
                    เพทซอยด (นิตยา ประพฤติกิจ.  2539: 143; อางอิงจาก Petzold.  1969) ไดใชเวลา
ศึกษาเกีย่วกบัการพัฒนาทางดานดนตรีของเด็กชวงชัน้ที่ 4 เปนระยะเวลา 3 ป และไดรายงานวา 
การพัฒนาทางดานทักษะดนตรีของเด็กเปนไปไดยาก ถาหากเดก็ไมไดรับการฝกใหฟงดนตรีตั้งแต
เยาววัย ทั้งนี้เพราะเด็กฟงเสียงไดเร็วกวาผูใหญ เขาใจเสยีงที่อยูรอบตัวไดดี ดังนั้น จึงสามารถเขามามี 
สวนรวม หรือหัดเลนดนตรไีดเร็วกวาเม่ือมีอายุมากขึ้น 
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เอกสารที่เก่ียวของกับ โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 1. ประวตัิโรงเรยีนวัดทรงธรรม 
  โรงเรยีนวัดทรงธรรม ตั้งอยูในบริเวณวัดทรงธรรมวรวิหาร  ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ไดกอตั้งมาตั้งแต  พ.ศ. 2438 โดยพระอุดมวิจารย อดีตเจาอาวาสเปนผูเริ่ม
กอตั้ง และดํารงตําแหนงครูใหญคนแรก ในระยะแรกไดเปดสอนชั้นประถมกอนจนถึง พ.ศ. 2475 จึง
เปดสอนถึงชัน้มัธยมศึกษาและมีฐานะเปนโรงเรียนประจําจังหวัดสมุทรปราการ รับนักเรียนชาย - หญิง 
เรียนรวมกันแบบสหศึกษา ตอมาไดแยกชั้นประถมออกไป เหลือเฉพาะชั้นมัธยมศึกษา มีชื่อวา "โรงเรียน
มัธยมวัดทรงธรรม"  จนถึง พ.ศ. 2494 ไดเปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนวดัทรงธรรม" อยางในปจจุบัน 
  จํานวนนักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทั้งสิ้น 2,500 คน 
ผูอํานวยการโรงเรียน คนปจจุบัน ชื่อ ผอ. เสกสรรค กิจวรรณ  
 2. ตราประจําโรงเรียน ปรชัญา พุทธพจน สีประจําโรงเรียนและอักษรยอของ
โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 
  2.1 ตราประจําโรงเรียน 
   ตราประจําโรงเรียนวัดทรงธรรมมีลักษณะเปนวงกลม สองวงซอนกัน วงกลมเลก็
ดานในเปนรูปธรรมจักร วงกลมใหญรอบนอกบรรจุดวยปรัชญาของโรงเรียน ดังภาพ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงตราประจําโรงเรียนวัดทรงธรรม 
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  2.2 ปรัชญาของโรงเรียน 
   ปรัชญาของโรงเรียนวัดทรงธรรม คือ    เรียนดี  งานดี  ประพฤติดี 
  2.3 พุทธพจนของโรงเรียน 
        พุทธพจนของโรงเรียนวัดทรงธรรม มีดังน้ี 
    พุทธพจน    ธัมมะ จารี สุขัง เสติ   
    ความหมาย  ผูประพฤติธรรมยอมเปนสุข 
  2.4 สีประจําของโรงเรียน 
   สีประจําของโรงเรียนวัดทรงธรรม มีดังน้ี 
    สีประจําโรงเรียน    เหลือง – แดง 
    ความหมาย   เหลือง  หมายถึง  ความเจริญทางปญญา 
         แดง  หมายถึง  ความกลาหาญความขยันเขมแข็ง อดทน 
  2.5 อักษรยอของโรงเรียน 
   ตัวอักษรยอของโรงเรียนวัดทรงธรรม คือ  ท.ธ. 
 3. แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนวดัทรงธรรม 
 

แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนวดัทรงธรรม 
 

 
                                                
 
 
 
 
  
      
     
        
    
      
     
  
           

 
ภาพประกอบ 7 แสดงโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนวัดทรงธรรม 

ฝายวิชาการ   ฝายธุรการ   ฝายปกครอง              ฝาย

โสตทัศนศึกษา
ประชาสัมพันธ 
อนามัยโรงเรียน 
อาคารสถานที่
โภชนาการ 
สหกรณโรงเรียน
สวัสดิการ 

กิจการนักเรียน 
งานระดับชั้น 
งานคณะสี  
พัฒนานักเรียน 
กิจกรรมโรงเรียนชุมชน
รักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ
ลูกจางประจํา
สารสนเทศ  

งานสารบรรณ 
การเงินและบัญชี  
งานพัสดุ  
บุคลากร  
ทะเบียนนักเรียน 
ยานพาหนะ 
แผนงานและสารสนเทศ
  

การจัดการเรียนการสอน 
การวัดผล  
งานทะเบียนวัดผล 
งานหองสมุด 
งานแนะแนว 
งานคอมพิวเตอร 
สงเสริมจริยธรรม 
นิเทศภายใน 
สารสนเทศ  
  

สมาคมผูปกครองและคร ูสมาคมศิษยเกา

ผูอํานวยการโรงเรียน 
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 4. แผนผังโรงเรียนวัดทรงธรรม 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงแผนผังโรงเรียนวดัทรงธรรม 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
         ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรีนอย จํานวน 180 คน 
        กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรีนอย 
จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากร แลวสุม
อยางงายอีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 10 คน โดยมีขั้นตอน
ในการสุมตัวอยาง ดังน้ี 
   1. ผูวิจัยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 จํานวน 357 คน ทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรี และผูวิจัย
บันทึกผลคะแนน 
   2. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนด และนําคะแนนมาเรียงลําดับจากคะแนน
สูงลงมาต่ํา แลวคัดเลือกเฉพาะผูที่มีทักษะทางดนตรีนอย จํานวน 180 คน 
   3. ผูวิจัยสอบถามความสมคัรใจของนักเรียนในขอ 2 ในการเขารวมการทดลอง ปรากฏ
วานักเรียนสมคัรใจทุกคน ผูวิจัยจึงทําการสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 20 คน แลวสุมอยางงายอีก
ครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 10 คน  

 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 
   1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได 
   2. โปรแกรมการใหขอสนเทศ 
   3. แบบทดสอบทักษะทางดนตรี   
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วิธีการดําเนินการสรางเครื่องมือ 
 1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได   
  มีลําดับขั้นตอนในการสราง ดังน้ี  
  1.1 ผูวิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะทางดนตรี และการใช
กิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของ โคได และหลักสตูรการเรียนการสอนของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษา ปที่ 6 
เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
  1.2 ผูวิจัยสรางโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดใหสอดคลองกับความ 
มุงหมายและนิยามศัพทเฉพาะ 
  1.3 ผูวิจัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 
3 คน คือ ผูชวยศาสตราจารยพรรณรัตน พลอยเลื่อมแสง ผูชวยศาสตราจารย พรหมธิดา แสนคําเครือ 
และรองศาสตราจารย ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท ตรวจสอบความสอดคลองระหวางนิยามศัพทเฉพาะ
กับความมุงหมาย กิจกรรม วิธีดําเนินการ และการประเมินผล 
  1.4 ผูวิจัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มาแกไขตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ และทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
  1.5 ผูวิจัยนําโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่ทดลองใชมาแลว มา 
แกไขปรบัปรุงเพ่ือนําไปใชกบักลุมทดลอง โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคไดนาํมาใช
กับกลุมทดลองเปนระยะเวลา 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ2 ครั้ง ทุกวัน
จันทร และวันพุธ  เวลา 16.00 – 16.50  น. ตั้งแตวันที ่3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก)  
 2. แบบทดสอบวัดทักษะทางดนตรี 
  การสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะทางดนตรี 
  2.1 แบบทดสอบทักษะทางดนตรี  
   2.1.1 ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชกิจกรรมทางดนตรีตาม
แนวคิดของ โคไดและทักษะทางดนตรี 
   2.1.2 ผูวิจัยศึกษาจุดประสงคการเรียนรูวิชาดนตรีศึกษา จากหลักสูตรคูมือครูดนตรี
และแบบเรียนดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  
   2.1.3 ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีของณรุทธ สุทธจิตต (2534: 153 – 161)  
มาศึกษาและปรับใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง และจุดประสงคการเรียนรู  
   2.1.4 ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีที่สรางขึ้น ไปใหผูทรงคุณวฒิุชุดเดิม 
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของแบบทดสอบ  
   2.1.5 ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง (Try Out)  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ที่ 
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ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน 
   2.1.6 ผูวิจัยนําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีที่ไดจากขอ 2.1.5 มาตรวจใหคะแนน 
โดยขอที่ตอบถูก ใหคะแนน 1 คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบใหคะแนน 0 คะแนน 
   2.1.7 เม่ือตรวจใหคะแนนแลวนํามาวิเคราะห ดังน้ี 
    2.1.7.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบเปน
รายขอ 
    2.1.7.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20  ของ คูเดอร  
ริชารดสัน (Kuder Richardson)  

 

ลักษณะของแบบทดสอบ 
 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรี ตอไปน้ีโดยใหมีความถูกตองมากที่สุด ดังน้ี  
 
 ตัวอยางแบบทดสอบทักษะทางดนตรี 

 
  คําชี้แจง :  ใหนักเรียนทําขอสอบ ตอไปนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
   0 เครื่องหมายกุญแจซอลใชในเครื่องดนตรีชนิดใดบาง  
 

.......................................................................................................................................................... 
 
   00 เครื่องหมายกุญแจฟาใชในเครื่องดนตรีชนิดใดบาง  
 

.......................................................................................................................................................... 
  
 000 โนตที่เห็นอยูน้ี         มีคากี่จังหวะเม่ืออยูในอัตราสวน 4/4  
 
.......................................................................................................................................................... 
 
 เกณฑการใหคะแนน 
  ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน 
  ตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยการใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized 
Control Group Pretest-Posttest Design ดังแสดงใน ตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
 

การกําหนดการเขากลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE T1 E X T2 E 
RC T1 C ~ T2 C 

    

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
  R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
  E แทน กลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
  C แทน กลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ 
  T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง  
  X แทน การฝกทักษะดนตรีโดยใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
  ~ แทน การใหขอสนเทศ 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  โดย
มี 3 ระยะดังน้ี 
 1. ระยะกอนทดลอง  
   ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรี และนํา
แบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน แลวเก็บไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest)  
  2. ระยะทดลอง  
  2.1 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด 
ของ โคได เปนเวลา 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จํานวน 6 สัปดาห สัปดาหละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร และ
วันพุธ  เวลา  16.00 – 16.50  น. ตั้งแตวนัที่ 3 สิงหาคม 2552  ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 
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  2.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชการใหขอสนเทศ เปนเวลา 12 ครั้ง 
ครั้งละ 50 นาที จํานวน 6 สัปดาห  สัปดาหละ 2 ครั้ง ทุกวันจันทร และวันพุธ เวลา 15.00 – 15.50 น. 
ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 
 3. ระยะหลังการทดลอง  
  ผูวิจัยใหนักเรยีนทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีชุดเดิมที่ใชกอนการทดลองและนําแบบทดสอบ
ทั้งหมดมาตรวจใหคะแนนแลวเก็บไวเปนคะแนนหลังการทดลอง ( Posttest)   
  

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 
 1. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกอนและหลัง ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี ตาม
แนวคิดของ โคได 
 2. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ 
 3. เปรียบเทยีบผลตางของทักษะทางดนตรขีองนักเรียนทีไ่ดรับการใชกิจกรรมดนตรตีามแนวคิด
ของโคได กับนักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  1.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ไดแก 
  2.1 หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบทดสอบทกัษะทางดนตรี
โดยใชเทคนิค 27 % ของ จุง-เตห-ฟาน (Chung-The- Fan) แลวทดสอบดวย t-test  
  2.2 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะทางดนตรีโดยการหาคา KR-20 คูเดอร    
ริชารดสัน-20 (Kuder Richardson-20) 
 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก 
  3.1 เปรียบเทียบทกัษะทางดนตรขีองกลุมทดลองกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได โดยใช t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test for Dependent Samples)  
  3.2 เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของกลุมควบคุมกอนและหลังไมไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของโคได โดยใช t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test for Dependent Samples)  
  3.3 เปรียบเทียบผลตางของทักษะทางดนตรีระหวางนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได กับนักเรียนที่ไมไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได โดยใช t-test 
แบบเปนอิสระตอกัน (t-test for Independent Samples) 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย 
ไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนความหมาย ดังตอไปนี้ 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 diffΧ  แทน ผลตางของคะแนนเฉลี่ย 

 S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  แทน ผลตางของคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน               
                                 และหลังการทดลอง 
  แทน ผลรวมของความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน                       
                                 และหลังการทดลองยกกําลังสอง       
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t-distribution 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของโคได  
 2. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังการไดรับการให
ขอสนเทศ  
 3. เปรียบเทียบผลตางของทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของ โคได กับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 4. ศึกษาการเปลีย่นแปลงของคะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใช 
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได กับนักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ     
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ผลการศึกษาคนควา  
 1. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองกอนและหลังไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรีตามแนวคิดของโคได ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลใน ตาราง 2 
  
ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลอง กอนและหลังไดรับการใช 
     กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
 

กลุมทดลอง N Χ  S ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนทดลอง 10 19.80 4.98    
    345 12189 19.34** 

หลังทดลอง 10 54.50 0.82    
       
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนกลุมทดลองมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา การใชกิจกรรม
ดนตรตีามแนวคิดของโคไดทาํใหนักเรียนกลุมทดลองมีทกัษะทางดนตรมีากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกบัสมมตฐิาน
ขอ 1   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

 2. เปรียบเทยีบทกัษะทางดนตรขีองนักเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ 
ดังแสดงผลการวิเคราะหขอมูลใน ตาราง 3  
 
ตาราง 3 แสดงการเปรยีบเทียบทักษะทางดนตรีของนกัเรียนกลุมควบคุมกอนและหลังการไดรับการให 
     ขอสนเทศ 
 

กลุมควบคุม   N Χ  S ∑D  ∑ 2D  t 
       

กอนทดลอง 10 19.80     5.47        
    66 484   9.00** 

หลังทดลอง 10 26.40     5.50    
       
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 
 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนกลุมควบคุมมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการให
ขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01 แสดงวา การใหขอสนเทศทําใหนักเรียนกลุมควบคุม
มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2   
 
 3. เปรียบเทียบผลตางของทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรม
ดนตรตีามแนวคิดของ โคได กับนักเรยีนกลุมควบคุมทีไ่ดรับการใหขอสนเทศ ดังแสดงผลการวิเคราะห
ขอมูลใน ตาราง 4   
 
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลตางของทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใช 
     กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได กับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 

กลุมตัวอยาง N diffΧ  diffDS ..  t 

     

กลุมทดลอง 10 34.5 5.64  
    17.11 ** 

กลุมควบคุม 10 6.61 2.32  
     
 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได
มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นกวานักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 แสดงวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดทําใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น
กวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอ 3  

 
4.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการใช

กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได กับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 

                                                 
              คะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนในระยะกอนการทดลอง 

 
คะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนในระยะหลังการทดลอง 

 
ภาพประกอบ 9 แสดงการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนทักษะทางดนตรขีองนักเรียนในกลุม   
     ทดลองที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดกบันักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการให 
     ขอสนเทศ      

 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

26.40 

54.50 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

19.80   19.80   



 36 

 จากภาพประกอบ 9 จะเห็นไดวา คะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนในกลุมทดลองที่ได
ทําการทดสอบทักษะทางดนตรีกอนการทดลอง มีคะแนนอยูที่ 19.8 และคะแนนทักษะทางดนตรีของ
นักเรียนที่ไดใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ทําการทดสอบทักษะทางดนตรีหลังการทดลอง 
มีคะแนนอยูที่ 54.3 แสดงวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ทําใหนักเรียนมีทักษะทาง
ดนตรีมากขึ้น 
 สําหรับนักเรียนกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศนัน้ คะแนนทักษะทางดนตรขีองนักเรยีน
ที่ไดทําการทดสอบทักษะทางดนตรีกอนการทดลอง มีคะแนนอยูที่ 19.8 และคะแนนทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ ทาํการทดสอบทักษะทางดนตรีหลังการทดลอง มีคะแนนอยูที่ 
26.4 แสดงวา การใหขอสนเทศทําใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมภายหลัง
การทดลองการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได กับการใหขอสนเทศ ปรากฏวา นักเรียนมีทักษะ
ทางดนตรีมากขึ้นกวากอนการทดลอง อยางไรก็ตาม คะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียนกลุมทดลอง
มากกวาคะแนนของนักเรียนกลุมควบคุม แสดงวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ทําให
นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้นกวาการไดรับขอสนเทศ            
 
 



บทที่ 5 
 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาควาครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
  1. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะทางดนตรีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
ทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กอนและหลังการไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
ทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กอนและหลังการไดรับการใหขอสนเทศ 
  3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิด
ของโคไดกับนักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ   
มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ 
 3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น
กวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัด
ทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรีนอย 
จํานวน 180 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
            กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
วัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ ปการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางดนตรนีอย 
จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากประชากร แลวสุม
อยางงาย อีกครั้งหน่ึงเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม กลุมละ 10 คน  
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีพัฒนาทักษะทางดนตรี ซ่ึงแบงออกเปน 2 วธิี ไดแก 
   1.1 กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
   1.2 การใหขอสนเทศ 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ทักษะทางดนตรี  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีประกอบดวย 
  1. โปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
  2. แบบทดสอบทักษะทางดนตร ี
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  
โดยมี 3 ระยะ คือ 
  1. ระยะกอนทดลอง  
   ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีและนํา
แบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนน แลวเกบ็ไวเปนคะแนนกอนการทดลอง (Pretest) 
  2. ระยะทดลอง 
   2.1 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองตามโปรแกรมการใชกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของโคได เปนเวลา 12 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที จํานวน 6 สัปดาหๆ ละ 2 ครั้ง ทุกวนัจันทร 
และวันพุธ  เวลา  16.00 – 16.50  น. ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 
   2.2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมควบคุมโดยใชการใหขอสนเทศ เปนเวลา 12  ครั้ง 
ครั้งละ 50 นาที จํานวน 6 สัปดาห สปัดาหละ 2 ครั้ง ทกุวันจันทร และวนัพุธ  เวลา 15.00 – 15.50 น. 
ตั้งแตวันที่ 3 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2552 
  3. ระยะหลังการทดลอง  
   ผูวิจัยใหนักเรยีนทําแบบทดสอบทักษะทางดนตรีชุดเดิมที่ใชกอนการทดลอง และนํา
แบบทดสอบทั้งหมดมาตรวจใหคะแนนแลวเกบ็ไวเปนคะแนนหลังการทดลอง (Posttest) 
   ผูวิจัยนําคะแนนทักษะทางดนตรีกอนและหลังการทดลองในระยะกอนการทดลองกบั
หลังการทดลอง มาวิเคราะหหาคาสถิตติอไปเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
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การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากไดคะแนนทักษะทางดนตรี ผูวิจัยนําคะแนนมาวเิคราะหขอมูล โดยใชสถิติดังตอไปน้ี 
  1. เปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนกอนและหลงัไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได โดยใชสูตร t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test for Dependent Samples) 
  2. เปรียบเทียบทกัษะทางดนตรขีองนักเรียนกอนและหลังไดรับการใหขอสนเทศ โดยใช
สูตร  t-test แบบไมเปนอิสระตอกัน (t- test for Dependent Samples)  
  3. เปรียบเทียบผลตางของทักษะทางดนตรขีองนักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได และนักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ โดยใชสูตร t-test แบบเปนอิสระตอกัน  
(t-test for Independent Samples)  
 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลสรุปไดดังน้ี  
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
  3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มีทักษะทางดนตรีมาก
ขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 จากการศกึษาผลของการใชกิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคได ที่มีตอทักษะทางดนตรขีอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลังจากไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน ขอที่ 1 ที่ตั้งไว แสดงวากิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคได สามารถพัฒนาทักษะทางดนตรขีองนักเรียนไดมากขึ้น ทั้งน้ี เพราะในการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดเปนวิธีหน่ึงในการสรางทักษะทางดนตรี โดยการเสนอกิจกรรมที่
เปนตวัแบบทีมี่ลักษณะที่พึงประสงคใหเด็กไดสังเกตและปฏบิัตติาม และเปนการเรยีนรูจากการกระทาํ
ดวยตนเองกับปญหาในการเรียนวิชาดนตร ีกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดเปนกิจกรรมที่เขาใจงาย
ฝกใชใหเกิดทกัษะทางดนตรไีดมากที่สุด ดังที่ ณรุทธ สทุธจิตต (2543:  111) กลาววา ระบบการสอน
ของโคไดเนนทักษะทางดนตรีการรองเปนหลัก ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของเขาถึงในทักษะทางดนตรีดาน
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อ่ืนๆ ซ่ึงรวมไปถึงการอานโนตดวย วธิีการของโคไดที่ใชในการสอนจึงมุงสงเสริมในทักษะทางดนตรี
เร่ืองการรองและการอาน ซ่ึงโคไดนําสิ่งตางๆ ตอไปน้ีมาชวยในการสอนดนตรี เพ่ือใหผูเรียนรองและอาน
ไดเขาใจและเพิ่มทักษะทางดนตรีใหแกตนเองไดโดยงาย ตลอดจนเปนพ้ืนฐานในการฝกทักษะอ่ืนๆ 
ทางดนตรีตอไปดวย 
   ผลการวิจัยครัง้น้ี  สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศธิตั รณะชัย (2551:  63) ที่ไดศกึษา
ผลของการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ที่มีตอทักษะทางดนตรีของเด็กมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนคลองใหญ จังหวัดมหาสารคาม พบวา นักเรียนที่ไดรับกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
มีทักษะทางดนตรีมากยิ่งขึน้ อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
นงจิตร  แกวไชย (2547: 76)  ที่ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะ
ทางดนตรกีารรองของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 พบวา การใชกจิกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคได 
ทําใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรีการรองมากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทีไ่ดรับการใชกิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคได
เพ่ือพัฒนาทักษะทางดนตรี ตลอดการทดลอง พบวานกัเรียนใหความรวมมือความสนใจ ความเอาใจใส
และความกระตือรือรน ทั้งในการทดลองและการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี ซ่ึงในครั้งแรกนักเรียนบางคน
อาจยังไมมีความคุนเคยกับผูวิจัย  จึงทําใหนักเรียนยังไมกลาที่จะแสดงออก แตตอมาระยะหลังไดเร่ิมมี
ความสนิทสนมกันมากขึ้น จึงทําใหการแสดงออกหรือการปฏิบัติตวัตามกิจกรรมนั้นเปนไปไดงายมากขึ้น 
โดยมีการพัฒนาจากที่นักเรียนยังอานโนตเพลงไมคลองกับจังหวะ ไปเปนการอานโนตเพลงที่มีความ
ถูกตองมากขึน้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงถือวาเปนการพฒันาไปในทางที่ดี ในทางปฏิบัติมีการปฏบิัตติาม
เสียงรองตามจังหวะเปยโน ทําใหนักเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีความแมนยํา
ชัดเจนไดตามเกณฑที่กําหนดไว 
  ดังน้ัน จึงกลาวไดวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดสามารถพัฒนาทักษะ
ทางดนตรีของนักเรียนได 
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที ่2 ที่ตั้งไว แสดงวาการไดรับการใหขอสนเทศทําใหนักเรียน
มีทักษะทางดนตรีมากขึ้นได ทั้งน้ีเพราะการใหขอสนเทศนั้นเปนวิธกีารหนึ่งที่ชวยใหผูเรยีนไดรับขอมูล
ตางๆ ที่ผูเรียนยังไมรูและเขาใจชัดเจน ผูเรียนมีโอกาสศึกษาดวยตนเอง และยังเปดโอกาสใหมีการ
ซักถามปญหาตางๆ อันจะชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจ ไดรับขอมูลตางๆ ถูกตองมากยิ่งขึ้น 
ดังที่ คมเพชร ฉัตรศุภกุล (2522: 12 - 13) กลาวไววา การใหขอสนเทศจะทําใหผูที่ไดรับมีโอกาส
รับรูรายละเอียดบางประการที่จําเปนตอการตัดสนิใจหรือปรับปรุงสวนที่บกพรอง และมีสวนชวยพัฒนา
ใหผูรับขอสนเทศเกิดความเขาใจอยางถูกตองวาจะดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางไร จึงจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในดานตางๆ มีความเขาใจตนเองไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม
สรางรากฐานที่ดีในการปรับปรุงลักษณะตางๆ ของตนเองใหดียิ่งขึ้นอยางเต็มที่ เพ่ือใหดําเนินชีวิต
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ชวงระหวางการทดลองผูวิจัยไดใหขอสนเทศที่มีเน้ือหา
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เกี่ยวกบักิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได  ทําใหนักเรียนไดรับการสอนอยางมีระบบ คือ มีจุดมุงหมาย
ในการสอนมเีน้ือหา และมีกระบวนการเรยีนการสอนที่เปนไปตามลําดับขั้น ทําใหนักเรียนไดรับความรู 
ความเขาใจ และสามารถพฒันาทักษะทางดนตรีใหมีความถูกตอง ทั้งในเรื่องการปฏิบัติดนตรีอยางมี
ทักษะที่ถูกตองเพ่ิมขึ้นได ทั้งน้ีเพราะทักษะทางดนตรขีองนักเรียนสามารถพัฒนาใหมากขึ้นไดทั้งใน
เรื่องการอานตวัโนตใหมีความถูกตองและชัดเจนไดจากวิธีการตางๆ ถึงแมนักเรียนจะไมไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได เพียงแตไดรับการใหขอสนเทศเพียงอยางเดียว 
   ผลการวิจัยครั้งน้ี สอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธัต รณะชัย (2551: 63) ที่ไดศึกษา
ผลของการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะทางดนตรี ของเด็กมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนคลองใหญ จังหวัดมหาสารคาม พบวา นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้นหลังจากไดรับการ
ใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 และสอดคลองกบัผลการวิจัยของ วราพร  ธิกลุชร  
(2549: 117) ผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะทางดนตรี การอานโนต
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนทีไ่ดรับการใหขอสนเทศ มีทักษะทางดนตรีการอานโนต
มากขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในกลุมควบคุม ที่ไดรับการใหขอสนเทศ  พบวา 
นักเรียนมีความสนใจ ใหความรวมมือเปนอยางดี ในการอานเอกสารการใหขอสนเทศที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได จากนั้น จึงเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเมื่อมีขอสงสัย และให
นักเรียนทุกคนสรุปขอมูลทีไ่ดจากการอานเอกสารนั้น เพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงผูวิจัยให
นักเรียนไดซักถาม แสดงความคิดเห็น และสรุปผลที่ไดจากการอานขอสนเทศ 
  ดังน้ัน จึงกลาวไดวา การใหขอสนเทศสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีได 
  3. นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได มีทักษะทางดนตรีมากกวา
นักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
ที่ตั้งไว  แสดงวา การใชกจิกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดทําใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรมีากขึ้น
กวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ ทัง้น้ีเพราะการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของโคไดมีเทคนิค
ทางจิตวิทยาที่หลากหลาย ไดแก การใชเทคนิคแมแบบ การแสดงบทบาทสมมติ การใหแรงเสริม
ทางบวก และการมอบหมายใหไปฝกเปนการบาน ซ่ึงเปนเทคนิคที่นักเรียนสนใจ กระตือรือรนมากกวา
นักเรียนในกลุมควบคุมที่ไดรับการใหขอสนเทศ ซ่ึงแมวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศมีทักษะทาง
ดนตรีมากขึ้นเชนเดียวกบันักเรียนกลุมทดลอง แตเม่ือเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีของนักเรียนทั้งสองกลุม 
แลวพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีทกัษะทางดนตรมีากขึ้นกวานักเรียนกลุมควบคุม ทั้งนี้จากการสังเกต
ของผูวิจัยพบวา ในชวงแรกของการฝก นักเรียนยังไมคอยเขาใจวิธีการตางๆ และยังไมคุนเคยกับรูปแบบ
การฝกแบบใหมๆ อีกทั้งยังมีความอาย เกอเขิน และยังไมคุนเคยกบัเพ่ือนๆ ในกลุม จึงทําใหไมกลา
ที่จะซักถาม และไมกลาแสดงความคิดเห็น แตพอนักเรียนเริ่มคุนเคยกับเพ่ือนๆ และวิธีการฝกแลว 
จึงเกิดความสนใจ มีความกระตือรือรนและสนุกกับการฝกกิจกรรมตางๆ จึงใหความรวมมือในการ
ฝกกิจกรรมและฝกเทคนิคตางๆ เปนอยางดี อีกทั้งนักเรียนมีความกระตือรือรนและสนุกสนานในการ
เขารวมกิจกรรม และเล็งเห็นถึงประโยชนที่ไดรับจากการฝก ทําใหนักเรียนกลุมทดลองไดเรียนรูวธิีการ
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ในการปรับปรงุและพัฒนาทกัษะทางดนตรีมากขึ้นอยางตอเน่ือง  สวนนักเรียนกลุมควบคุมน้ันก็มีความ
พยายามและตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะทางดนตรีใหมากยิ่งขึ้น แตเน่ืองจากการใหขอสนเทศไมมีกิจกรรม
แปลกใหมและเทคนิคที่หลากหลาย จึงไมมีความรูทางดานเทคนคิตางๆ ตองลองผิดลองถกูดวยตนเอง 
ขาดผูชี้แนะวธิีการที่ถูกตองเหมาะสม และขาดแนวทางปฏิบัติทีเ่ปนลําดับขั้นตอน จึงทําใหนักเรียน
กลุมทดลองมีทักษะทางดนตรีมากขึ้นกวานักเรียนกลุมควบคุม ดังที่ ธวัชชัย นาควงษ (2544: 5) 
กลาววา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดสามารถนํามาใชไดดีกวาการใหขอสนเทศ เพราะ
การเรียนรูโดยการทํากิจกรรมดนตรีตางๆ บุคคลจะไดรับทักษะประสบการณตรงนอกจากปฏิบัติแลว
ยังเกิดความรูสึกตางๆ ขึ้นดวย ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมดนตรีจะทําใหบุคคลซาบซึ้ง ประทับใจมากกวา
ที่จะสอนใหมีการพัฒนาตนเองโดยการใหความรูเพียงอยางเดียว 
   ผลการวิจัยครัง้น้ีสอดคลองกบัผลการวิจัยของ วราพร  ธิกลุชร (2549:  117) ที่ไดศึกษา
ผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะทางดนตรี การอานโนตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  พบวา นักเรียนที่ไดรับการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดมีทักษะทาง
ดนตรีการอานโนตมากขึ้นกวานักเรียนที่ไดรับการใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 
และสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นงจิตร แกวไชย (2547:  76) ที่ไดศึกษาผลของการใชกิจกรรมดนตรี
ตามแนวคิดของโคไดที่มีตอทักษะทางดนตรีการรอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่ 6 พบวา การใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดทําใหนักเรียนมีทักษะทางดนตรีการรองมากขึ้นกวานักเรียนทีไ่ดรับ
การใหขอสนเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ดังน้ัน จึงกลาวไดวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของโคไดทําใหนักเรียนมีทักษะ
ทางดนตรีมากขึ้นกวานักเรยีนที่ไดรับการใหขอสนเทศ  
 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
              1. จากผลการศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา การใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
สามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรยีนเพ่ิมมากขึ้นได ดังน้ัน ครู ผูที่มีสวนเกี่ยวของ สามารถ
นําวิธีการดังกลาวไปใชพัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนได 
  2. ควรมีการฝกอบรมการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดเพื่อใหเขาใจจุดมุงหมายและ
วิธีการดําเนินการอยางถูกตองจนเกิดความเขาใจ ความชํานาญใหกบั ครู ผูปกครอง หรือผูที่เกีย่วของกับ
นักเรียน ซ่ึงผูที่จะนํากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดไปใชควรศึกษา จุดมุงหมาย และวิธีลําดับ
ขั้นตอนตางๆ ใหเขาใจ พรอมทั้งควรมีประสบการณ และทักษะกอนที่จะนําวิธกีารดังกลาวไปใช 
  3. ควรมีการติดตามผลของการใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได ในระยะยาว 
ภายหลังจากการทดลองสิ้นสุดแลวทุก 1 เดือน หรือ 3 เดือน เพ่ือศึกษาวานกัเรียนที่ไดรับการใช
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดนั้นมีความคงทนของทักษะทางดนตรีมากนอยเพียงใด และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไร   
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป   
   1. ควรมีการนําเทคนิคทางจิตวิทยาอื่น  ๆ พัฒนาทักษะทางดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 6 เชน การใชกรณีตวัอยาง การใชสถานการณจําลอง เปนตน 
  2. ควรทดลองใชกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดไปพัฒนาตัวแปรอ่ืน เชน ทักษะ
ในการจัดกลุมสัมพันธ หรือทักษะในการแสดงดนตรีตามสถานที่ชุมชน เปนตน 
  3. ควรนํากิจกรรมดนตรตีามแนวคิดของโคไดไปใชกบันักเรียนชั้นอ่ืนๆ เชน นักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่มีทักษะทางดนตรีนอย เปนตน 
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สรุปโปรแกรมการฝกกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 
สําหรับกลุมทดลอง 

 

ครั้งที่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 
     

1 ปฐมนิเทศ 1. เพ่ือสรางความคุนเคย
ระหวางผูวิจัยกับนักเรียน 
และระหวางนักเรียน
ดวยกัน                      
2. เพ่ือใหนักเรียนทราบ
ความหมาย ความสําคัญ
ของการฝกทักษะทางดนตร ี
3. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง
จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ
และขั้นตอนการฝก
กิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางดนตร ี   

1. ผูวิจัยแนะนําตนเองและใหนักเรียน 
แนะนําตนเองทุกคนและรองเพลง เสียง
สัตว        
2. ผูวิจัยเริ่มกิจกรรมโดยนําภาพสัตว  
1 ภาพ ไวหนานักเรียนแตละคน 
3. ผูวิจัยถามนักเรียนเกี่ยวกับเสียงและ
ชนิดของสัตวแตละชนิด 
4. ผูวิจัยใหนักเรียนนับจังหวะหนึ่งสอง
แลวปรบมือสองครั้งพรอมทั้งเตนและรอง
เสียงสัตวทีต่นเองไดทีละคน 
5. ผูวิจัยใหนักเรียนทั้งหมดรองเสียงสัตว
และปรบมือไปพรอมๆ กัน 
6. ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดของ
วัตถุประสงคการฝกกิจกรรมดนตรีเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางดนตรีจากนั้นผูวิจัยนัด
หมายวันเวลาและสถานที่เพ่ือรวม
กิจกรรมในครั้งตอไป 

1. ภาพ
สัตว 
2. กําหนด 
การฝก 

     

     

2 - 5 ทักษะ 
การอาน
ภาษา     
ดนตรี 

เพ่ือพัฒนาทักษะดานการ
อานภาษา  ดนตรี      

การฝกทักษะทางดานดนตรีใน 
ครั้งที่ 2 – 11  ผูวิจัยดําเนินตามขั้นตอน
ดังน้ี 
1. ข้ันนํา                                   
    1.1 ผูวิจัยสนทนาซักถามชี้แจงและ
โนม    นาวใหนักเรียนเห็นประโยชนของ
ทักษะ        
ทางดนตรีและการฝกกิจกรรมดนตรี        
    1.2 อธิบายจุดมุงหมายและวธิีฝก
กิจกรรม  ดนตร ี                               
2. ข้ันฝก                                        

1. รูป 
ภาพ 

2. เปยโน  
3. เอกสาร
ประกอบ 
การ 

ทดลอง   
4. โนต 
เพลง 
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ครั้งที่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

     

6 - 9 ทักษะ 
การอาน
ภาษา  
ดนตรีกับ
การรอง      

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน 
การอานภาษาดนตรีกับ 
การรอง                        

    ผูวิจัยจัดการฝกกิจกรรมดนตรีในรูป  
 แบบที่ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวย
ตนเองและการแสดงความคดิเห็นที่มีตอ
ผลงาน   
3. ข้ันสรุป 

5.กระดาษ 
คําตอบ 

     

10-11 
 

ทักษะ 
การรอง 

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน 
การรอง 

    ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปผลที่ไดรับจาก
กิจกรรม และผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
    การประเมินผล สังเกตการมีสวนรวม  
และตรวจสอบแบบประเมิน 

 

     

12 ปจฉิม
นิเทศ 

1. เพ่ือใหนักเรียนสรุปสิ่งที่
ไดจากฝกกิจกรรมดนตรี
โดยเห็นคุณคาและ      
ประโยชนในการพัฒนา
ทักษะทางดนตร ี
 2. สามารถนําทักษะดาน
ดนตรีไปใชในการพัฒนา
ตนเองได                      

1. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเพิ่มเติมใน  
สิ่งที่ไมเขาใจ 
2. ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปผลจากการที่ไดเขารวมกิจกรรม
ดนตรีในครั้งน้ีและผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
3. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรยีนทุกคน 
ที่ใหความรวมมือในการทดลองและกลาว 
 ปดการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

หมายเหตุ  ในการฝกแตละครั้งใชเวลา 50 นาที 
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โปรแกรมการฝกกิจกรรมดนตรี ตามแนวคิดของโคได 
 การฝกคร้ังที่  1 

 

เร่ือง :  ปฐมนิเทศ 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับนักเรียน และระหวางนักเรียนดวยกัน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงจุดมุงหมาย วิธีดําเนินการและขั้นตอนการฝกกิจกรรมดนตรี
เพ่ือพัฒนาทักษะทางดนตร ี

 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ  
 1. ภาพสัตว 
 2. ตารางกําหนดการฝก 

 

วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยแนะนําตนเองใหนักเรียนรูจัก และสนทนากับนักเรียนเพ่ือสรางความคุนเคย 
 2. ผูวิจัยและนักเรียนนั่งเปนวงกลม 1 วง  จากนั้นผูวิจัยแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียนคนละ 
1 ภาพ 
 3. ผูวิจัยใหนักเรียนนับจังหวะ 1, 2 แลวปรบมือใหพรอมเพรียงกันเตนทาสัตวที่ตนเองได
และบอกชื่อตนเองทีละคนจนครบทุกคน 2 – 3 รอบ 
 4. ผูวิจัยใหนักเรียนเตนรองชื่อเพ่ือนและสัตวตั้งแตตนจนจบ 
 5. ผูวิจัยรองเสียงสัตว 1 เสียง และใหนักเรียนทายวา คือ เพ่ือนชื่ออะไร 
 6. ผูวิจัยบอกถึงโปรแกรมและระยะเวลาในการฝกกิจกรรมดนตรี 
 7. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถาม ทําความเขาใจและแจกตารางกําหนดการฝก เพ่ือนัดหมายครั้ง
ตอไป 

 

การประเมินผล 
 1. นักเรียนรูจักเสียงสัตวทุกเสยีง 
 2. นักเรียนสามารถรูจักชื่อเพ่ือนทุกคน 
 3. นักเรียนเขาใจการเขากิจกรรม     
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การฝกคร้ังที่ 2 
 

เร่ือง  การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : การอานจังหวะและทํานองเพลง ลอยกระทง 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูคาตัวโนตและสามารถอานจังหวะดนตรีในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนต 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 4. กระดาษคําตอบ 

 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอัตราคาจังหวะตัวโนตตางๆ โดย
ใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยอธิบายจังหวะโนตเพลง ลอยกระทง พรอมทั้งปรบมือและรองเพลงตามจังหวะ
เปยโนที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรยีนปรบมือและรองเพลงตามทีผู่วิจัยบรรเลงเปยโนในขอ 1 ใหมครั้งละ 1 คน 
จนครบทุกคน 
  3. ผูวิจัยใหนักเรยีนปรบมือและรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรยีนคนใด ทําไมถูกตอง 
ผูวิจัยจะใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดู 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนปรบมือตามจังหวะสัดสวนโนตในแบบประเมินที่ 1 แลวผูวิจัย
ตรวจสอบความถูกตอง 
 ข้ันที่3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรียนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับอัตราจงัหวะของตัวโนต แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 

 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การฝกคร้ังที่ 3 
 

เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : ระดับเสียง ดวยสัญญาณมือเพลง โดเรมี 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูระดับเสียงและสัญญาณมือในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนตสัญญาณมือ 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 4. กระดาษคําตอบ 

 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับระดับเสียงของโนตดนตรีและสัญญาณมือ 
โดยใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยอธิบายระดับเสียงของโนตเพลง โดเรมี พรอมทั้งทําสัญญาณมือ และรองเพลง
บรรเลงเปยโนตามระดับเสียงที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนทําสัญญาณมือและรองเพลงบรรเลงเปยโนตามผูวิจัยในขอ 1 ใหม
ครั้งละ 1 คน จนครบทุกคน 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนทําสัญญาณมือและรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทํา
ไมถูกตอง ผูวิจัยจะใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดู 
  4. ผูวิจัยใหนักเรยีนแตละคนทาํสัญญาณมือตามระดบัเสียงโนตในแบบประเมินที ่2 แลว 
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคดิ ความรูสึกเกี่ยวกับอัตราระดับเสียงของตัวโนต แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การฝกคร้ังที่ 4 
 

เร่ือง  การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : บันไดเสียงโครเมติค เพลง มารองโครเมติค 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูคาตัวโนตในบันไดเสียงโครเมติคในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนตบันไดเสียงโครเมติค 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัอัตราคาตวัโนตบันไดเสียงโครเมติค
ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยอธิบายโนตเพลง มารองโครเมติค พรอมทั้งรองเพลงบรรเลงเปยโนตามโนตที่
อยูในบทเพลง ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยรองโนตทํานองที่เหลือโดยใหนักเรยีนรองเฉพาะโนตที่เปนโครเมติค ใหรองทั้งเพลง 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 3 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดู 
  5. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนรองโนตโครเมติคในแบบประเมินที่ 3 แลวผูวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัตวัโนตบนัไดเสียงโครเมติค แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การฝกคร้ังที่ 5 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : การอานโนตทันทีแบบแรกเห็น เพลงกระด่ิงโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีสามารถอานโนตทันทีแบบแรกเห็นในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนตทันทีแบบแรกเห็น 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัการอานโนตทันทีแบบแรกเห็น โดย
ใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยนําโนตจากเพลงกระดิ่งโรงเรียน มาทําสัญญาณมือใหนักเรียนรองตามผูวิจัย
บรรเลงเปยโนไปทีละทอน โดยไมใหเห็นโนตที่เปนทํานองจริง  
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนดูโนตเพลง กระดิ่งโรงเรียน ที่เปนทํานองจริงที่กระดาน นับ 3 – 4  
ใหนักเรียนรองโนตทั้งเพลงทันทีแบบแรกเห็น โดยใหรอง 2 เที่ยว 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนรองโนตทันทีแบบแรกเห็นในแบบประเมินที่ 4 แลวผูวจัิย
ตรวจสอบความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการอานโนตทันทีแบบแรกเห็นแลว
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การฝกคร้ังที่ 6 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงบันไดเสียง  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิผลไมตางๆ กับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับภาพผลไมตางๆ ตามแผนภูมิ ซ่ึง
ใชแทนตําแหนงเสียงที่ไลตามระดับเสียงสูงไปสูระดับเสียงต่ําและไลตามระดบัเสยีงต่ําไปสูระดับเสียงสูง 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงบันไดเสียง ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสียงได
ตรงกับตําแหนงเสียงที่ไลตามลําดับเสียงสูงไปสูระดับเสียงต่ํา และไลตามระดับเสียงต่ําไปสูระดับเสียงสูง 
ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการรองเพลงตามตําแหนงเสียงที่ไลตามลําดับเสียงสูง
ไปสูระดับเสียงต่ําและไลตามลําดับเสียงต่ําไปสูระดับเสียงสูง เพ่ือใหเกิดความสามารถแยกแยะ ความ
แตกตางของระดับเสียงที่ไดยินได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 7 
 
เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรีกับการรอง : การรองเพลงไดตรงจังหวะของเพลง เพลงเดินโซเซ  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการอานภาษาดนตรีไดตรงจังหวะและรองไดตรงกับตําแหนง
เสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิการเดินของลูกเปดกับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความเร็วและความชาของลูกเปดเดิน 
ซ่ึงใชแทนจังหวะเร็วและชาของบทเพลง 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงเดินโซเซ ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสยีงได
ตรงกับตําแหนงเสียงและตรงกับความเร็วและชาของจังหวะเพลง ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการรองเพลงตามตําแหนงเสียงตลอดจนการรอง
เพลงไดตรงกบัจังหวะเพลงชากับเรว็ได เพ่ือใหเกิดความสามารถแยกแยะความแตกตางของจังหวะ
เพลงชากับเร็วได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 8 
 

เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรีกับการรอง : การรองเพลงไดตรงกับความดังและเบาของน้ําเสียง 

เพลงชางกับหนู  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการอานภาษาดนตรีไดตรงกับความดังและความเบา และ
รองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิชางกับหนูกับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัภาพชางและหนู ซ่ึงใชแทนน้ําเสียง
ดังและเบา 
 ข้ันที่2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงชางกับหนู ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสียงได
ตรงกับตําแหนงเสียงและตรงกับความดังและเบาของน้ําเสียง ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการรองเพลงตามตําแหนงเสียง ตลอดจนการรอง
เพลงไดตรงกบัความดังและเบาของน้ําเสียง เพ่ือใหเกิดความสามารถแยกแยะความแตกตางของน้าํหนัก
เสียงดังและเบาที่ไดยินได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 9 
 

เร่ือง การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงงามแสงเดือน  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิสัญลักษณสีกับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซกัถามนักเรียนเก่ียวกับระดับเสียง 2 ระดับคือ สงู-ต่ํา โดย
เปรียบเทียบใหดูแผนภูมิภาพสัญลักษณสี 2 สี 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงงามแสงเดือน ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสียง
ไดตรงกับตําแหนงเสียง 2 ระดับ ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวจัิยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรยีนซักถามเกี่ยวกับการรองเพลงตามตําแหนงเสียง 2 ระดับ เพ่ือใหเกดิ
ความสามารถแยกแยะความแตกตางของระดับเสียงที่ไดยินได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 10 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงสามัคคีชุมนุม 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิสัญลักษณสี 3 สีกับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตําแหนงเสียง 3 ระดับคือ สูง-กลาง-ต่ํา 
โดยเปรียบเทียบใหดูแผนภูมิภาพสัญลักษณสี 3 สี 
 ข้ันที่ 2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงสามัคคีชุมนุม ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสียง
ไดตรงกับตําแหนงเสียง 3 ระดับ ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรยีนซักถามเกีย่วกบัการรองเพลงตามตําแหนงเสยีง 3 ระดับ เพ่ือใหเกิด
ความสามารถแยกแยะความแตกตางของระดับเสียงที่ไดยินได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 11 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงใครหนอ  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิสัญลักษณสี 3 สีกับโนตเพลง 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัระดับเสียง 3 ระดับคือ สูง-กลาง-ต่ํา 
โดยเปรียบเทียบใหดูแผนภูมิภาพสัญลักษณสี 3 สี 
 ข้ันที่2 ข้ันฝก 
  1. ผูวิจัยรองบรรเลงเปยโนเพลงใครหนอ ซ่ึงเปนการรองเพลงตามการเปลงเสียงไดตรง
กับตําแหนงเสียง 3 ระดับ ที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 1 ใหมอยางชาๆ ไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการรองเพลงตามตําแหนงเสียง 3 ระดับ เพ่ือให
เกิดความสามารถแยกแยะความแตกตางของระดับเสียงที่ไดยินได 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามขอ 1 อีกครั้ง ถานักเรียนคนใดทําไมถูกตอง ผูวิจัยจะ
ใหทําใหม โดยผูวิจัยจะแสดงใหดูอีกครั้งหนึ่ง 
 ข้ันที่3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การฝกคร้ังที่ 12 
 
เร่ือง   ปจฉิมนิเทศ 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดจากฝกโดยเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาทักษะทางดนตรี 
 2. สามารถนําทักษะดานดนตรีไปใชในการพัฒนาตนเองได 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยทบทวนบทเรียนทักษะดานดนตรี การอานภาษาดนตรีกับการรอง 
   1.1 การอานภาษาดนตรี 
   1.1.1 ความเร็วและชาของจังหวะเพลง 
   1.1.2 การอานโนตดนตรีเม่ือเห็นโดยทันทีได 
   1.1.3 รูระดับเสียงโนตไดอยางถูกตอง 
   1.1.2 ความดังและเบาของบทเพลง 
  1.2 การรองเปลงเสียงไดตรงตามตําแหนงเสียง 
 2. ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเรื่องตางๆ ที่เรียนแลวผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
 3. ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการอานภาษาดนตรีกับการรอง 
 4. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนที่ใหความรวมมือและกลาวปดการทดลอง 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม 
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 2 
 

 สัญลักษณของโคได               เสียง                                    โนต 

 
 

 ผูวิจัย : นักเรียนปรบมือตามภาพสัญลักษณ อัตราคาจังหวะตัวโนตบนกระดานตามเสียง
เปยโนของครู 
 ผูวิจัย : คราวนี้ครูจะใหปรบมือและรองตามโนตเพลง ลอยกระทง ลองทําพรอมกันตาม
เสียงเปยโนที่ครูบรรเลง (แจกโนตเพลงใหนักเรียน) 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ีนักเรียนตั้งใจฟงคํารองและสังเกตโนตในบทเพลงวามีคาอัตราจังหวะโนต
อะไรบางแลวชวยกันตอบ (ใหนักเรียนดูโนตที่แจกไป) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองปรบมือและรองไปพรอมกัน 4 รอบ 
 ผูวิจัย : คราวนี้ นักเรียนฟงเสียงเปยโนและปรบมือตามทีละคนไลจากคนแรกกอน  
 ผูวิจัย : นักเรียนลองปรบมือและรองพรอมกันอีกสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ 
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 3 
 

 

            
          โด     เร     มี   ฟา   ซอล   ลา   ที    โด   ที    ลา   ซอล   ฟา    มี    เร      โด 
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 ผูวิจัย : นักเรียนทําสัญญาณมือตามระดับเสียงตัวโนตบนกระดานตามเสียงเปยโนครู 
 ผูวิจัย : คราวนี้ครูจะใหทําสัญญาณมือและรองตามโนตเพลง โดเรมี ลองทําพรอมกันตาม
เสียงเปยโนที่ครูบรรเลง (ผูวิจัยแจกโนตเพลงโดเรมี)  
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ีนักเรียนตั้งใจฟงคํารองและสังเกตโนตในบทเพลงวา มีระดับเสียงโนต
อะไรบาง และนักเรียนจะสังเกตเห็นวา มีการเวนชองวางตรงคํารอง เพ่ือใหนักเรียนไดเติมตัวโนตที่
ถูกตองเอาละนักเรียนชวยกันตอบครูหนอยครับวา โนตที่อยูในชองวางนั้นคือโนตอะไร (ใหนักเรียนดู
โนตที่แจกไป) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองทําสัญญาณมือและรองไปพรอมกันซัก4 รอบ 
 ผูวิจัย : คราวนี้นักเรียน ลองฟงเสียงและทําสัญญาณมือตามเสียงเปยโนทีละคนนะครับ ไล
จากคนแรก 
 ผูวิจัย : เกงมากครับไหนนักเรียนลองทําสัญญาณมือและรองพรอมกันอีกสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ 
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 4 

 

 
 
 ชารป # ------สระอี 
 แฟล็ต b------สระอา,สระออ,สระโอ 
 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนรองโนตโครเมติคบนกระดานแตครูใหนักเรียนรองไลโนตแบบทาง # (ชารป) 
และทาง b (แฟล็ต) แตกอนรองใหตกลงกติกาวา ชื่อโนตที่ติดเครื่องหมาย # จะเปลี่ยนเสียงเปนสระอี 
เชน โด # เทากับดี  เร # เทากับรี   ฟา # เทากับฟ ซอล # เทากับซี และลา # เทากับลี ชื่อโนตที่ติด
เครื่องหมาย b จะเปลี่ยนเสียงเปนสระอา สระออ หรือสระโอ เชน รา b เทากับรา มี b เทากับมอ หรือ
มา ซอล b เทากับซา ลา b เทากับโล และที b เทากับทา และวิธีเลือกเสียงสระของโนตที่เปน b จะ
เลือกใหตรงหรือใกลเคียงกับเสียงสระของตัวโนตที่ตามหลังมาเชน ที b ตาม ลา จะเปน ทา ลา b 
ตาม โซ จะเปน โล เปนตน ลองรองตามเสียงเปยโนของครู 
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 ผูวิจัย :  คราวนี้ครูจะใหรองเพลงตามโนตเพลงมารองโครเมติค ลองทําพรอมกันตามเสียง
เปยโนที่ครูบรรเลง (ผูวิจัยแจกโนตเพลงมารองโครเมติค) 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ีนักเรียนตั้งใจฟงคํารองและสังเกตโนตในบทเพลงวา มีโนตโครเมติคตัว
ใดบาง แลวชวยกันตอบ (นักเรียนดูโนตที่แจกไป) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองเฉพาะโนตที่เปนโครเมติคทั้งทางชารป และแฟล็ต แลวครูจะรอง
และบรรเลงเปยโนโนตที่เหลือ ซัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับคราวนี้นักเรียนลองรองทุกคนแตพอถึงชวงที่เปนโครเมติคใหรองไลทีละ
คนนะครับไลจากคนแรก 
 ผูวิจัย : เกงมากครับไหนนักเรียนลองรองเหมือนเดิม และรองพรอมกันตามเสียงเปยโนอีก
สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ 
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 5 
 
             

ครู               ม มมมมม              ม ซด ร  ม                 ฟ ฟฟม มม 
 

นักเรียน                     ม มมม มม                ม  ซด  ร ม                ฟ  ฟฟม มม  
                
ครู               ม  รร  มรซ                 ม มมม มม                  ม ซด   ร ม 
  
นักเรียน                  ม  รร  มรซ                 ม มมม  มม                 ม ซด  ร  ม        
 
ครู               ฟ ฟฟม มม                ซ ฟม  ร  ด 
 
นักเรียน                      ฟ ฟฟม มม                ซ  ฟม  ร  ด 
 
 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนรองโนตและทําสัญญาณมือบนกระดานตามเสียงเปยโนของครูซัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับคราวนี้ นักเรียนรองโนตและทําสัญญาณมือตามเสียงเปยโนของครูทลีะคน
นะครับไลจากคนแรก 
 ผูวิจัย : คราวนี้ครูจะบรรเลงเปยโน และใหรองโนตทันทแีบบแรกเห็นในบทเพลง กระด่ิงโรงเรียน 
ลองทําพรอมกันทั้งหอง (ผูวิจัยแจกโนตเพลงใหนักเรียนทันที) 
 ผูวิจัย : เกงมากครับเอาละทีน้ีนักเรียนลองตั้งใจดูคํารองและสังเกตโนตบนกระดานและโนต
ที่นักเรียนดูอยูในมือนะครับวา มีความเหมือนหรือแตกตางกันตรงไหนแลวชวยกันตอบ 
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ครู             ซ  มร  ดซ  ซ  ซ                   ซ  มร ดล  ล 
  
นักเรียน                       ซ  มร  ดซ ซ  ซ                  ซ  มร ดล   ล 
 
ครู              ล ฟม  รท  ซ                         ล  ซฟ  รม      
 
นักเรียน                       ล  ฟม รท  ซ                      ล ซฟ  รม 
   
ครู              ซ  มร  ดซ  ซ                           ซ  มร  ดล  ล 
 
นักเรียน                        ซ  มร  ดซ ซ                            ซ  มร  ดล  ล        

   
ครู              ล  ฟม  รซซ  ซ                         ล  ซฟ ร ด      
 
นักเรียน                        ล  ฟม  รซซ  ซ                     ล  ซฟ รด       
 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนรองโนตและทําสัญญาณมือบนกระดานตามเสียงเปยโนของครูซัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับคราวนี้ นักเรียนรองโนตและทําสัญญาณมือตามเสียงเปยโนของครูทลีะคน
นะครับไลจากคนแรก 
 ผูวิจัย : คราวนี้ครูจะบรรเลงเปยโนและใหรองโนตทันทีแบบแรกเห็นในบทเพลง กระด่ิงโรงเรยีน
ทอนที่ 2 ลองทําพรอมกันทั้งหอง (ผูวิจัยแจกโนตเพลงทอน 2 ใหนักเรียนทันที) 
 ผูวิจัย : เกงมากครับเอาละทีน้ีนักเรียนลองตั้งใจดูคํารองและสังเกตโนตบนกระดานและโนต
ที่นักเรียนดูอยูในมือทั้งสองทอนนะครับวา มีความเหมือนหรือแตกตางกันตรงไหนแลวชวยกันตอบ 
 ผูวิจัย : เอาละครับจากสองทอนเพลงที่นักเรียนไดอานโนตทันที แบบแรกเห็นแลวนักเรียน
พอจะรูวิธีการในการจดจําไดบางหรือยังครับไหนลองตอบครูทลีะคนซิ แลวลองรองเพลงทั้งสองทอน
พรอมกัน 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ 
 

 



 74 

 
รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 6 

 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงบันไดเสียงของเราตามเสียงเปยโนครู แลวสังเกตภาพภาพผลไมใหดี 
 
เน้ือเพลง : มะมวง  มะนาว  มะพราว  ลําไย  มะเฟอง  มะไฟ  ลูกเงาะ  สมโอ  ทุเรียน  นอยหนา  
มังคุด  แตงโม  ฟกทองลูกโต  โอโฮ  นากิน 
         
 (ในขณะรองเพลง ภาพผลไมจะเปลี่ยนตําแหนงและรูปภาพตามคํารอง) 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนสังเกตหรือเปลาครับ วาตําแหนงเสียงตางกัน สูงต่ํา ตามรูปผลไม 
 ผูวิจัย : ใครสังเกตเห็นบางวา ผลไมคอยๆ ไลตําแหนงจากต่ําไปสูง จากสูงมาต่ํา 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
บันไดเสียง 6 รอบนะครับ) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองไปพรอมๆ กันตามเสียงเปยโนครูสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ    
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 7 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงเดินโซเซตามเสียงเปยโนของครูนะครับ แลวสังเกตภาพลูกเปดใหดี 
 
เน้ือเพลง : เดินโซเซ  เดินโซเซ  เอะ มาเจอลําธารแลวซิ เด๋ียวจะเปยก จะเปยก เราตองขามใหดี 
 
  (ในขณะรองเพลง ภาพลูกเปดเดินและวิ่งชาเร็ว) 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนสังเกตหรือเปลาครับ วามีความเร็วและชาที่ตางกัน 
 ผูวิจัย/เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
เดินโซเซ 6 รอบนะครับ) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองไปพรอม ๆ กัน กับเสียงเปยโนสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆเลยครับ    
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 8 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงชางกับหนูตามเสียงเปยโนครูนะครับ แลวสังเกตภาพประกอบใหดี 
 
เน้ือเพลง : ชางมันตัวใหญ ใหญ เสียงดัง  เสียงดัง ชางมันตัวใหญ ใหญ เสียงดัง ดัง (ซํ้า) 
    หนูมันตัวนิดเดียวเสียงเบา เสียงเบา หนูมันตัวนิดเดียว เสียงเบา เบา (ซํ้า) 
 
  (ในขณะรองเพลง ภาพหนูและชางประกอบ หนูเสียงเบา ชางเสียงดัง) 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนสังเกตหรือเปลาครับ วามีเสียงดังและเบาที่ตางกัน 
 ผูวิจัย : ทอนที่มีรูปชางรองเสียงดัง  ทอนที่มีรูปหนูรองเสียงเบา 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
ชางกับหนู 6 รอบนะครับ) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองไปพรอมๆ กัน กับเสียงเปยโนสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ    
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 9 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงงามแสงเดือนตามเสียงเปยโนครูนะครับและสังเกตสัญลักษณสีแดงกับสเีหลือง
บนกระดาน 
 
เน้ือเพลง : งามแสงเดือนมาเยือนสองหลา งามใบหนาเม่ืออยูวงรํา 
 2 1 2 2  -----  2 -------  2 2 2 2 1 1---  
 
 1 และ  สีแดง 
 2 และ  สีเหลือง 
 
   (ในขณะที่รองเพลง สัญลักษณสีจะเปลี่ยนสีตามคํารอง) 
 
 ผูวิจัย : นักเรยีนสังเกตหรือเปลาครบัวา มีการเปลีย่นส ี2 สี คือ สีแดง และสีเหลือง (ปรากฏ
ภาพสัญลักษณสีแดงกับสีเหลือง) 
 ผูวิจัย : ใครสังเกตเห็นตําแหนงของหอยสีแดง และหอยสีเหลือง วาสีไหนสูงกวากัน  
 ผูวิจัย : สีแดงแทนเสียงสูง และสีเหลืองแทนเสียงที่ต่ํา 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
งามแสงเดือนประกอบสัญลักษณ 6 รอบ) 
 ผูวิจัย : นักเรยีนลองรองไปพรอมๆ กันกับเปยโนสัก 4 รอบ (รองเพลงงามแสงเดือนประกอบ
สัญลักษณ 4 รอบ) 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ (รองเพลงงามแสงเดือนประกอบ
สัญลักษณ 4 รอบ) 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ 
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 10 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงสามัคคีชุมนุมตามเสียงเปยโนครูนะครับ แลวสังเกตสัญลักษณสีใหดี 
 
เน้ือเพลง : พวกเราเหลามาชุมนุมตางคุมใจรักสมัครสมาน 
 2 2 1 2 1 3 3 1 1 3 1 1   
 
  1 สีแดง 
  2 สีเหลือง 
  3 สีเขียว 
 
   (ในขณะรองเพลง ภาพสัญลักษณสีจะเปลี่ยนสีตามคํารอง) 
 
 ผูวิจัย : นักเรยีนสังเกตหรือเปลาครบัวา มีการเปลีย่นส ี3 สี คือ สแีดง เหลือง เขียว (ปรากฏ
สัญลักษณสีแดง เหลือง เขียว) 
 ผูวิจัย : ใครสังเกตเห็นตําแหนงของสีแดง  สีเหลือง สีเขียว วาสีไหนสูงกวากัน 
 ผูวิจัย : สีแดง แทนเสียงสูง สีเหลืองแทนเสียงกลาง และสีเขียวแทนเสียงต่ํา 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
สามัคคีชุมนุม 6 รอบนะครับ) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองไปพรอมๆ กันกับเปยโนสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ    
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รายละเอียดประกอบการฝกคร้ังที่ 11 
 
ผูวิจัย : นักเรียนรองเพลงใครหนอตามเสียงเปยโนครูนะครับ แลวสังเกตภาพสัญลักษณสีใหดี 
 
เน้ือเพลง : ใครหนอรักเราเทาชีวี ใครหนอปรานีไมมีเสื่อมคลาย 
 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 2 3 1 3 1    
 
  1 สีแดง 
  2 สีเหลือง 
  3 สีเขียว 
    
   (ในขณะรองเพลง สัญลักษณสีจะเปลี่ยนสีตามคํารอง) 
 
 ผูวิจัย : นักเรียนสังเกตหรือเปลาครับ วามีการเปลี่ยนสี 3 สี คือสแีดง เหลอืง เขยีว (ปรากฏ
ภาพสัญลักษณสีแดง เหลือง เขียว) 
 ผูวิจัย : ใครสังเกตเห็นตําแหนงของลูกบอลสีแดง บอลสีเหลือง บอลสีเขียว วาสีไหนสูงกวากัน 
 ผูวิจัย : สีแดง แทนเสียงสูง สีเหลืองแทนเสียงกลาง และสีเขียวแทนเสียงต่ํา 
 ผูวิจัย : เอาละทีน้ี นักเรียนตั้งใจฟงคํารองของเพลงและสังเกตตําแหนงเสียงใหดี (รองเพลง
ใครหนอ 6 รอบนะครับ) 
 ผูวิจัย : นักเรียนลองรองไปพรอมๆ กัน กับเปยโนสัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : เกงมากครับ ไหนนักเรียนลองรองเอง สัก 4 รอบ 
 ผูวิจัย : ดีมากครับ ขอเสียงปรบมือใหคนเกงดังๆ เลยครับ    
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เน้ือเพลง 
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แบบประเมินทักษะทางดนตรี 
 

แบบประเมินทักษะทางดนตรีคร้ังที่  2 

 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําขอสอบเติมขอความสั้นๆ ตอไปน้ีตามความเขาใจของนักเรียน 

 1.   โนตตอไปน้ีเรียกวา โนตตัวอะไร 
     ------------------------------------------------------------------------ 

 2.     โนตตอไปนี้เรียกวา โนตตัวอะไร 
 -------------------------------------------------------------------------------- 

 3.     โนตตอไปนี้เรียกวา โนตตัวอะไร 
 --------------------------------------------------------------------------------- 

 4.      โนตตอไปนี้เรียกวา โนตตัวอะไร 
 --------------------------------------------------------------------------------- 

 5.    โนตตอไปน้ีเรียกวา โนตตัวอะไร 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน 
 ตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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แบบประเมินทักษะทางดนตรีคร้ังที่ 3 

 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําขอสอบเติมชื่อโนตใตภาพ ตอไปน้ีตามความเขาใจของนักเรียน 
 
 

 
 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน 
 ตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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แบบประเมินทักษะทางดนตรีคร้ังที่ 4 

 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําขอสอบเติมคําใตภาพ ตอไปนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
 
 

 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน 
 ตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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แบบประเมินทักษะทางดนตรีคร้ังที่ 5 

 
คําชี้แจง : ใหนักเรียนทําขอสอบอานโนตทันทีแบบแรกเห็น ตอไปนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 

  โดยการกําหนดเวลา 5 นาที 
 
 

 

                                                                                                                         
                                                                                                                                
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ตอบถูกใหคะแนน 1 คะแนน 
 ตอบผิดใหคะแนน 0 คะแนน 
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แบบประเมินทักษะการรองเพลงครั้งที่ 6 – 11 
 
ผูประเมิน ........................................................................................................................................... 
ครูผูสอนวิชาดนตรีศึกษา                                                                    ชัน้มัธยมศึกษาปที ่6 
สถานที่ ........................................................... วันที่ ........................................... เวลา .................... 
 

 
 คําชี้แจง :  ใหผูสังเกตทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความสามารถที่นักเรียนแสดง
ตามเกณฑการใหคะแนนตอไปน้ี 
  การรองเพลงอยูในระดับดี    ให 3 คะแนน 
  การรองเพลงอยูในระดับพอใช   ให 2 คะแนน 
  การรองเพลงอยูในระดับตองปรับปรุง  ให 1 คะแนน 
   
  การรองเพลง หมายถงึ การแสดงออกของนักเรียนในการเปลงเสียงรองตามลักษณะเสียง
ที่ถูกตอง โดยสามารถเปลงเสียงไดตรงกบัตําแหนงเสยีง และสามารถถายทอดความรูสึกของเพลงหรือ
อารมณเพลงตามความเรว็และชาของจังหวะเพลง ความดังและเบาของน้ําเสียงดังรายละเอียดดังตอไปนี ้
   1. การเปลงเสียง ไดแก การเปลงเสียงไดตรงตามตําแหนงเสียง 
   2. การถายทอดความรูสึกของเพลง หรืออารมณเพลง จําแนกเปน 
    2.1 ความเร็วของจังหวะเพลง 
    2.2 ความชาของจังหวะเพลง 
    2.3 ความดังของน้ําเสียง 
    2.4 ความเบาของน้ําเสียง 
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ชื่อนักเรียน ................................................... นามสกุล ...................................................................... 
ชั้น ..................................................................................................................................................... 
 
 

ที่ การรองเพลง ดี พอใช ปรับปรุง 

1 ตําแหนงเสียง : เปลงเสียงไดตรงตามตําแหนงเสียง    
2 การถายทอดความรูสึกของเพลงหรืออารมณเพลง    
 2.1 ความเร็วของจังหวะเพลง    
 2.2 ความชาของจังหวะเพลง    
 2.3 ความดังของน้ําเสียง    
 2.4 ความเบาของน้ําเสียง    
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แบบทดสอบทักษะทางดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 ขอ 

 
ชื่อ ............................................................. …. นามสกุล .................................................................. 
ชั้น .................................................................. โรงเรียน ................................................................... 
 
 คําชี้แจง  :  ใหนักเรียนทําขอสอบ ตอไปนี้ตามความเขาใจของนักเรียน 
 
 1. เครื่องหมายกุญแจซอลใชในเคร่ืองดนตรีชนิดใดบาง  
.......................................................................................................................................................... 
 2. เครื่องหมายกุญแจฟาใชในเครื่องดนตรีชนิดใดบาง  
.......................................................................................................................................................... 
 3. โนตตัวที่เห็นอยูน้ี        มีคากี่จังหวะเม่ืออยูในอัตราสวน 4/4  
.......................................................................................................................................................... 

 4.   โนตตอไปน้ีเรียกวา โนตตัวอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

 5.    โนตตอไปน้ีเรียกวา โนตตัวอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

 6.      โนตตอไปนี้เรียกวาโนตตัวอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

 7.      โนตตอไปนี้เรียกวาโนตตัวอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

 8.    โนตตอไปนี้เรียกวาโนตตัวอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

            9.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อโนตวาอะไร 
.......................................................................................................................................................... 
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          10.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อโนตวาอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

          11.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อโนตวาอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

          12.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อวาโนตอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

          13.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อวาโนตอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

          14.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อวาโนตอะไร 
.......................................................................................................................................................... 

          15.  โนตที่อยูในตําแหนงน้ีมีชื่อวาโนตอะไร 
.......................................................................................................................................................... 
          16. โนตที่เห็นอยูน้ี          มีคากี่จังหวะเม่ืออยูในอัตราสวน 4/4 
.......................................................................................................................................................... 
          17.โนตที่เห็นอยูน้ี          มีคากี่จังหวะเม่ืออยูในอัตราสวน 4/4 
.......................................................................................................................................................... 
 คําชี้แจง : ใหนักเรียนดูรูปภาพและตอบคําถามใตภาพตอไปน้ีโดยใหเตมิชื่อโนตลงไปในชองวาง
จํานวน 43 ขอ 
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สรุปโปรแกรมการใหขอสนเทศ 
สําหรับกลุมควบคุม 

 

ครั้งที่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 
     

1 ปฐมนิเทศ 1. เพ่ือสรางความคุนเคย
ระหวางผูวิจัยกับนักเรียน 
และระหวางนักเรียน
ดวยกัน                      
2. เพ่ือใหนักเรียนทราบ
ความหมาย ความสําคัญ
ของการฝกทักษะทางดนตร ี
3. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึง
จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ
และขั้นตอนการฝก
กิจกรรมดนตรีเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางดนตร ี   

1. ผูวิจัยแนะนําตนเองและใหนักเรียน 
แนะนําตนเองทุกคนและรองเพลง เสียง
สัตว        
2. ผูวิจัยเริ่มกิจกรรมโดยนําภาพสัตว  
1 ภาพ ไวหนานักเรียนแตละคน 
3. ผูวิจัยถามนักเรียนเกี่ยวกับเสียงและ
ชนิดของสัตวแตละชนิด 
4. ผูวิจัยใหนักเรียนนับจังหวะหนึ่งสอง
แลวปรบมือสองครั้งพรอมทั้งเตนและรอง
เสียงสัตวทีต่นเองไดทีละคน 
5. ผูวิจัยใหนักเรียนทั้งหมดรองเสียงสัตว
และปรบมือไปพรอมๆ กัน 
6. ผูวิจัยอธิบายรายละเอียดของ
วัตถุประสงคการฝกกิจกรรมดนตรีเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางดนตรีจากนั้นผูวิจัยนัด
หมายวันเวลาและสถานที่เพ่ือรวม
กิจกรรมในครั้งตอไป 

1. ภาพ
สัตว 
2. กําหนด 
การฝก 

     

     

2 - 5 ทักษะ 
การอาน
ภาษา     
ดนตรี 

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน 
การอานภาษาดนตรี         

การฝกทักษะทางดานดนตรี 
ในครั้งที่ 2 – 11  ผูวิจัยดําเนินตาม
ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ข้ันนํา                                   
    ผูวิจัยสนทนาซักถามชี้แจงและโนม
นาวใหนักเรียนเห็นประโยชนของทักษะ
ทางดนตรี  
2. ข้ันใหขอสนเทศ   
    ผูวิจัยอธิบายทักษะดานดนตรีใน
รูปแบบทใีหขอสนเทศนักเรยีน และแสดง
ความคิดเห็นที่มีตอผลงาน 

1. เปยโน  
2. เอกสาร
บรรยาย 
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ครั้งที่ หัวขอ วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ อุปกรณ 

     

6 - 9 ทักษะ 
การอาน
ภาษา  
ดนตรีกับ
การรอง      

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน 
การอานภาษาดนตรีกับ 
การรอง                        

   

10-11 
 

ทักษะ 
การรอง 

เพ่ือพัฒนาทักษะดาน 
การรอง 

3. ข้ันสรุป 
    ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปผลและผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติม 
การประเมินผล สังเกตการมีสวนรวม      
และตรวจสอบแบบประเมิน 

5.กระดาษ 
คําตอบ 

     

12 ปจฉิม
นิเทศ 

1. เพ่ือใหนักเรียนสรุปสิ่งที่
ไดจากฝกกิจกรรมดนตรี
โดยเห็นคุณคาและ      
ประโยชนในการพัฒนา
ทักษะทางดนตร ี
 2. สามารถนําทักษะดาน
ดนตรีไปใชในการพัฒนา
ตนเองได                      

1. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถามเพิ่มเติมใน  
สิ่งที่ไมเขาใจ 
2. ผูวิจัยใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
สรุปผลจากการที่ไดเขารวมฝกทักษะ
ดนตรีในครั้งน้ีและผูวิจัยสรุป เพ่ิมเติม 
3. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรยีนทุกคนที ่
ใหความรวมมือในการทดลองและกลาว 
 ปดการทดลอง 

 
 
 
 
 
 

     

 
 
หมายเหตุ : ในการฝกแตละครั้งใชเวลา 50 นาที 
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โปรแกรมการใหขอสนเทศ 
 

การใหขอสนเทศครั้งที่  1 
 

เร่ือง  ปฐมนิเทศ 
 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสรางความคุนเคยระหวางผูวิจัยกับนักเรียน และระหวางนักเรียนดวยกัน 
 2. เพ่ือใหนักเรียนทราบถึงจุดมุงหมาย วิธีดําเนินการและขั้นตอนการฝกกิจกรรมดนตรี เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางดนตรี 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ  
 1. ภาพสัตว 
 2. ตารางกําหนดการฝก 
 

วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยแนะนําตนเองใหนักเรียนรูจัก และสนทนากับนักเรียนเพ่ือสรางความคุนเคย 
 2. ผูวิจัยและนักเรียนนั่งเปนวงกลม 1 วง จากนั้น ผูวิจัยแจกแผนภาพรูปสัตวใหนักเรียน
คนละ 1 ภาพ 
 3. ผูวิจัยใหนักเรียนนับจังหวะ 1, 2 แลวปรบมือใหพรอมเพรียงกันเตนทาสัตวที่ตนเองได
และบอกชื่อตนเองทีละคนจนครบทุกคน 2 – 3 รอบ 
 4. ผูวิจัยใหนักเรียนเตนรองชื่อเพ่ือนและสัตวตั้งแตตนจนจบ 
 5. ผูวิจัยรองเสียงสัตว 1 เสียง และใหนักเรียนทายวา คือ เพ่ือนชื่ออะไร 
 6. ผูวิจัยบอกถึงโปรแกรมและระยะเวลาในการฝกกิจกรรมดนตรี 
 7. ผูวิจัยใหนักเรียนซักถาม ทําความเขาใจและแจกตารางกําหนดการฝกเพื่อนัดหมายครั้ง
ตอไป 
 

การประเมินผล 
 1. นักเรียนรูจักเสียงสัตวทุกเสยีง 
 2. นักเรียนสามารถรูจักชื่อเพ่ือนทุกคน 
 3. นักเรียนเขาใจการเขากิจกรรม     
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่ 2 
 
เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : การอานโนตจังหวะดนตรี 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูคาตัวโนตและสามารถอานจังหวะดนตรีไดถูกตอง 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนต 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารขอสนเทศ  
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนา และซักถามนักเรียนเกี่ยวกับอัตราคาจังหวะตวัโนตตางๆ โดย
ใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  1. ผูวิจัยอธิบายจังหวะดนตรีและใหขอสนเทศตามจังหวะที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรยีนแตละคนปรบมือตามจังหวะสัดสวนโนตในแบบประเมินที่ 1 แลว
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรียนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับอัตราจังหวะของตัวโนต แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  3 
 
เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : การอานโนตระดับเสียง  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูโนตระดับเสียง 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนต 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารขอสนเทศ 
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับระดับเสียงของโนตดนตรีโดยใหดู
แผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  1. ผูวิจัยอธิบายระดับเสียงของโนตเพลงและใหขอสนเทศเกี่ยวกับระดับเสียงที่ถูกตอง
ใหกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรยีนแตละคนรองตามระดับเสียงโนตในแบบประเมินที่ 2 แลวผูวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรียนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับอัตราระดับเสียงของตัวโนต แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  4 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : อานบันไดเสียงโครเมติค  

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีรูคาตัวโนตในบันไดเสียงโครเมติค 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนตบันไดเสียงโครเมติค 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารขอสนเทศ  
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัอัตราคาตวัโนตบันไดเสียงโครเมติค
ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  1. ผูวิจัยอธิบายโนตโครเมติคและใหขอสนเทศโนตโครเมติคที่ถูกตองกับนักเรียน 
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนรองโนตโครเมติคในแบบประเมินที่ 3 แลวผูวิจัยตรวจสอบ
ความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับตัวโนตบันไดเสียงโครเมติค แลวผูวิจัย
สรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  5 
 

เร่ือง  การฝกทักษะการอานภาษาดนตรี : การอานโนตทันทีแบบแรกเห็น   
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีสามารถอานโนตทันทีแบบแรกเห็น 
 

เวลา 50 นาที 
 

อุปกรณ 
 1. ภาพแผนภูมิตัวโนตทันทีแบบแรกเห็น 
 2. เปยโน 
 3. เอกสารขอสนเทศ  
 4. กระดาษคําตอบ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัการอานโนตทันทีแบบแรกเห็น โดย
ใหดูแผนภูมิบนกระดาน 
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  1. ผูวิจัยนําโนตจากเพลงอยากเรียนโนต กับ แมแพะเรียกลูกมา ใหนักเรียนรองตามผูวิจัย
ไปทีละทอน โดยไมใหเห็นโนตที่เปนทํานองจริง  
  2. ผูวิจัยใหนักเรียนรองเพลงตามผูวิจัยในขอ 2.1 ใหมอยางชาๆไปพรอมกับผูวิจัย 
  3. ผูวิจัยใหนักเรียนดูโนตเพลง อยากเรียนโนต กับ แมแพะเรียกลูกมา ที่เปนทํานอง
จริงที่กระดาน นับ 3 – 4 ใหนักเรียนรองโนตทั้งเพลงทันทีแบบแรกเห็น โดยใหรอง 2 เที่ยว และให
ขอสนเทศที่ถูกตองกับนักเรียน 
  4. ผูวิจัยใหนักเรียนแตละคนรองโนตทันทีแบบแรกเห็นในแบบประเมินที่ 4 แลว ผูวจัิย
ตรวจสอบความถูกตอง 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรียนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกับการอานโนตทันทีแบบแรกเห็นแลว
ผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติมและมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมิน 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  6 
 

เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงหอยโขง  

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ 
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับระดับเสียง 2 ระดับคือ สูง-ต่ํา  
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการเปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง และใหนักเรียน
รองเพลงหอยโขง ตามตําแหนงเสียงดวยตนเองและใหขอสนเทศที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  7 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงบานของเรา 

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนา และซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตําแหนงเสียง 3 ระดับ คือ สูง-
กลาง-ต่ํา  
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการเปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง และให
นักเรียนรองเพลงบานของเรา ตามตําแหนงเสียงดวยตนเองและใหขอสนเทศที่ถูกตองใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่ 8 
 
เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงโยนสูง โยนต่ํา  

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนกัเรียนเกี่ยวกบัระดับเสียง 3 ระดับคือ สูง-กลาง-ต่ํา  
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการเปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง และให
นักเรียนรองเพลงโยนสูง โยนต่ํา ตามตําแหนงเสียงดวยตนเองและใหขอสนเทศที่ถกูตองใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 

 
 
 
 
 
 



 108 

การใหขอสนเทศ คร้ังที่  9 
 

เร่ือง  การฝกทักษะการรอง : เปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง เพลงบันไดเสียง  

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการรองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับตําแหนงเสียงที่ไลตามระดับเสียง
สูงไปสูระดับเสียงต่ําและไลตามระดับเสียงต่ําไปสูระดับเสียงสูง 
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการเปลงเสียงไดตรงกับตําแหนงเสียง และให
นักเรียนรองเพลงบันไดเสยีง ตามตําแหนงเสียงดวยตนเองและใหขอสนเทศทีถู่กตองใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรปุ   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอทีบ่าน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  10 
 
เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรีกับการรอง : การรองเพลงไดตรงจังหวะของเพลง เพลงเดินโซเซ  

 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการอานภาษาดนตรีไดตรงจังหวะและรองไดตรงกับตําแหนง
เสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเก่ียวกับความเรว็และความชาของบทเพลง 
 ข้ันที่ 2  ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการถายทอดความรูสึกของเพลงหรืออารมณเพลง
ตามจังหวะเพลง และใหนักเรียนรองเพลงเดินโซเซ ตามจังหวะดวยตนเองและใหขอสนเทศที่ถูกตอง
ใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  11 
 
เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาดนตรีกับการรอง : การรองเพลงไดตรงกับความดังและเบาของน้ําเสียง 

เพลงชางกับหนู  
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหนักเรียนมีทักษะดนตรีดานการอานภาษาดนตรีไดตรงกับความดังและความเบา และ
รองไดตรงกับตําแหนงเสียงในบทเพลงได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารขอสนเทศ  
 

วิธีดําเนินการ 
 ข้ันที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับนํ้าเสียงดังและเบา 
 ข้ันที่ 2 ข้ันใหขอสนเทศ 
  ผูวิจัยอธิบายเกี่ยวกับการรองเพลงตามการถายทอดความรูสึกของเพลงหรืออารมณเพลง
ตามน้ําเสียงดังและเบา และใหนักเรียนรองเพลงชางกับหนู ตามตาํแหนงเสียงดวยตนเอง และให
ขอสนเทศที่ถกูตองใหกับนักเรียน 
 ข้ันที่ 3  ข้ันสรุป   
  ผูวิจัยใหนักเรยีนแสดงความคิด ความรูสึกเกี่ยวกบัการรองเพลง แลวผูวิจัยสรปุเพ่ิมเติม
และมอบหมายใหนักเรียนไปฝกตอที่บาน 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. ตรวจการปฏิบัติแบบประเมินการรองเพลง 
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การใหขอสนเทศ คร้ังที่  12 
 
เร่ือง  ปจฉิมนิเทศ 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหนักเรียนสรุปสิ่งที่ไดจากฝกโดยเห็นคุณคาและประโยชนในการพัฒนาทักษะทาง  
ดนตรี 
 2. สามารถนําทักษะดานดนตรีไปใชในการพัฒนาตนเองได 
 

เวลา 50 นาที 

 

อุปกรณ 
 1. เปยโน 
 2. เอกสารประกอบการทดลอง  
 

วิธีดําเนินการ 
 1. ผูวิจัยทบทวนบทเรียนทักษะดานดนตรีการอานภาษาดนตรีกับการรอง 
   1.1 การอานภาษาดนตรี 
   1.1.1 ความเร็วและชาของจังหวะเพลง 
   1.1.2 การอานโนตดนตรีเม่ือเห็นโดยทันทีได 
   1.1.3 รูระดับเสียงโนตไดอยางถูกตอง 
   1.1.2 ความดังและเบาของบทเพลง 
  1.2 การรองเปลงเสียงไดตรงตามตําแหนงเสียง 
 2. ผูวิจัยใหนักเรียนสรุปเรื่องตางๆ ที่เรียนแลวผูวิจัยสรุปเพ่ิมเติม 
 3. ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียนซักถามเกี่ยวกับการอานภาษาดนตรีกับการรอง 
 4. ผูวิจัยกลาวขอบใจนักเรียนที่ใหความรวมมือและกลาวปดการทดลอง 
 

การประเมินผล 
 1. สังเกตความสนใจการตอบคําถามและแสดงความคิดเห็น 
 2. สังเกตการเขารวมกิจกรรม  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 
 - แสดงคะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียน กลุมทดลอง 
 - แสดงคะแนนทักษะทางดนตรีของนักเรียน  กลุมควบคมุ 
 - แสดงคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบทักษะทางดนตรี  
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ตาราง 5  แสดงคะแนนทักษะทางดนตรขีองนักเรียน กลุมทดลอง 
 

คนที่  คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ผลตาง (D)        ผลตางยกกําลังสอง ( ) 
     

1 27 53 26   676 
2 17 55 38 1444 
3 16 54 38 1444 
4 18 55 37 1369 
5 26 53 27   729 
6 15 55 40 1600 
7 22 55 33 1089 
8 24 54 30   900 
9 12 55 43 1849 

 10 21 54 33 1089 
     

    345=∑D   
     

   5.34=Χ diff   

     

   64.5.. =DS   
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ตาราง 6  แสดงคะแนนทักษะทางดนตรขีองนักเรียน  กลุมควบคุม 
 

คนที่  คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ผลตาง ( D)       ผลตางยกกําลังสอง ( ) 
     

1 28 36 8   64 
2 24 27 3 9 
3 17 21 4 16 
4 17 27 10 100 
5 27 33 6   36 
6 15 22 7 49 
7 12 19 7 49 
8 24 30 6   36 
9 17 27 10 100 

 10 17 22 5 25 
     

    66=∑D   
     

   61.6=Χ diff   

     

   32.2.. =DS   
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ตาราง 7  แสดงคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบทักษะทางดนตรี จํานวน 60 ขอ 
 

ขอที่  P r  
    

1  .48 .64 
2  .24 .32 
3  .30 .20 
4  .34 .36 
5  .56 .48 
6  .44 .56 
7  .36 .24 
8  .54 .52 
9  .66 .28 
10  .52 .48 
11  .58 .44 
12  .24 .24 
13  .42 .60 
14  .62 .20 
15  .40 .56 
16  .38 .44 
17  .46 .60 
18  .66 .36 
19  .78 .68 
20  .26 .36 
21  .30 .20 
22  .34 .28 
23  .48 .48 
24  .22 .36 
25  .26 .20 
26  .50 .68 
27  .56 .56 
28  .70 .28 
29  .76 .40 
30  .40 .48 
31  .48 .64 
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ตาราง 7 (ตอ)  
 

ขอที่  P r  
    

32  .34 .52 
33  .36 .64 
34  .26 .20 
35  .24 .32 
36  .20 .32 
37  .30 .44 
38  .38 .20 
39  .26 .20 
40  .24 .32 
41  .22 .20 
42  .34 .36 
43  .34 .52 
44  .28 .32 
45  .32 .48 
46  .22 .36 
47  .28 .40 
48  .32 .48 
49  .20 .32 
50  .36 .48 
51  .46 .60 
52  .42 .60 
53  .32 .48 
54  .28 .28 
55  .24 .24 
56  .34 .44 
57  .40 .48 
58  .22 .28 
59  .26 .36 
60  .20 .24 

    

คาความเชื่อม่ันเทากับ .94 
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หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะทางดนตรีโดยใชสูตร KR-20 ของ คูเดอร ริชารดสัน  
(Kuder Richardson)   
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   )93.0(02.1=ttr  
 

   494.0=ttr  
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