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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) ประสทิธภิาพชดุฝกึทกัษะประกอบการเรยีนการสอน

กีตาร์ 2) ประสิทธิผลชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
เรียนโปรแกรมศิลป์-ภาษาและศิลป์-พละ โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จำานวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วยชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม และดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรม ผลการวิจัยพบว่า  
1) ประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 80.12/79.51 2) ดัชนี
ประสิทธิผลภาคปฏิบัติ เท่ากับ 0.6568 ภาคทฤษฎี เท่ากับ 0.5226 และรวมทั้งภาคปฏิบัติและ 
ภาคทฤษฎี เท่ากับ 0.6101 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อด้านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับ
มาก มีความพึงพอใจต่อด้านความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนในระดับมาก และมีความ 
พึงพอใจต่อด้านการปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง 
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บทนำา
ปัจจุบันดนตรีถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง

ท่ีมีความสำาคัญตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับ
ชาติซึ่งจะเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ในสังคมมักมี
ดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องเสมอและเมื่อดนตรีเป็นเป็น
ศาสตร์ท่ีมีความสำาคัญดังกล่าวจึงทำาให้เกิดการ
ศึกษาและการเรียนการสอนด้านดนตรีเพ่ือตอบ
สนองความต้องการของสังคม ดังนั้นอาจกล่าวได้
ว่าความสำาคัญของการเรียนการสอนดนตรีก็คือ
ประโยชน์ที่เราได้รับจากดนตรีนั่นเอง การเรียนรู้
แนวใหม่ของระบบการศึกษาไทย ได้จัดให้เด็กทุก
คนมีโอกาสที่จะเรียนวิชาดนตรี เพราะดนตรีเป็น
เครื่องมือที่จะเปลี่ยนบรรยากาศของการศึกษา 
ดนตรีจะส่งเสริมให้เด็กไทยมีความเฉลียวฉลาด 
มีความรู้สึกที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความรอบคอบ 
และสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ สิ่งสำาคัญที่
จะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุเป้า

หมายที่วางไว้คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้
ซึง่หมายถงึการเตรยีมตวัล่วงหนา้กอ่นทีจ่ะจดัการ
เรียนรู้ โดยอาจวางโปรแกรมการเรียนรู้ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ที่กำาหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (สุวิทย์ มูลคำา และอรทัย มูลคำา, 
2545) แตเ่นือ่งจากวชิากตีารเ์บือ้งตน้เปน็กจิกรรม
การเรียนในด้านปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ จึงทำาให้เกิด
ปัญหาในด้านการเรียนของผู้เรียน เพราะผู้เรียน
มีความสามารถด้านทักษะแตกต่างกันและปัจจัย
อื่นๆ เช่น ด้านการสอนของผู้สอนที่ไม่สามารถ
ดำาเนินการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและผู้เรียนจนจบตามกำาหนดเวลา ด้าน
แผนการสอนไม่มีการปรับปรุงวิเคราะห์การเรียน
การสอนให้ดีเท่าที่ควร เป็นต้น

การเรียนการสอนวิชากีตาร์เบื้องต้นนั้น 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนการเล่นกีตาร์

Abstact
The purposes of this research were: to 1) efficiency of exercise book to  

complementary teaching guitar. 2) effectiveness to exercise book to complementary teaching 
guitar. 3) Students’ satisfaction with the guitar practical package. were used in this research.  
The research samples were 52 students from Mathayomsuksa 5 at Khamkhuenkaeo 
chanupatham school. Participants used in research for is Mattayomsuksa 5 students to 
study Art-Language Program and Art-Physical Education Program. The research instruments 
consisted of exercise book to complementary teaching guitar, Achievement test and A set 
of questionnaires for students’ satisfaction with the course. Statistics used in data analysis is 
mean, standard deviation of the mean, Finding innovation efficiency, The effectiveness index 
of innovation. The findings revealed as follows. 1) Process efficiency (E1) and the efficiency 
of the result (E2) are 80.12/79.51 2)The effectiveness index of the guitar performing skill is 
0.6568. The theory is 0.5226 and including practices and theories are 0.6101 3) Students 
are satisfaction to the level of teaching activities at a high level. Satisfaction to the knowledge 
and skills gained from teaching at a high level, satisfaction to practices at the medium level.

Keywords: Development of exercise book, teaching guitar
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ด้วยความรู้สึกสนุกกับการเรียนและเล่นไปพร้อม
กัน ผู้เรียนได้เรียนรู้โน๊ตสากลขั้นพื้นฐาน รู้จัก
โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของกีตาร์ เรียนรู้การ
เล่นกีตาร์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเล่นคอร์ด การ
เล่นแบบเกาคอร์ด การเล่นทำานองเพลง การเล่น
จังหวะต่างๆ ในแต่ละเพลง การรู้จักประเภทของ
บทเพลงขั้นพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังทำาให้ 
ผู้เรียนได้รู้ว่า กีตาร์สามารถนำาไปใช้เล่นกับเครื่อง
ดนตรีอื่นได้มากมาย การเรียนการสอนวิชากีตาร์
เบื้องต้นจึงมีความสำาคัญที่ต้องจัดการเรียนการ
สอนใหเ้กดิประสทิธภิาพแกผู่เ้รยีนใหม้ากทีส่ดุ ซึง่
ผู้วิจัยสนใจที่จะนำาแนวคิดของโคดายมาใช้ในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงวิธีการสอน
ของโคดายจะเนน้การรอ้งเพลงเป็นหลัก สอนอย่าง
มีระบบระเบียบเป็นขั้นตอน เริ่มต้นจากง่าย และ
ไม่ซับซ้อนไปสู่ยาก และซับซ้อนมากขึ้น เรียนจาก 
ส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่ สนับสนุนให้ใช้เพลง 
พื้นเมืองประเทศนั้น (ธวัชชัย นาควงษ์, 2541) 

จากประสบการณ์ของผู้สอนพบว่าเกิด
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของการ
ปฏิบัติกีตาร์ เช่น ไม่ได้มีการจัดทำารายละเอียด
ในเรื่องของวิชาปฏิบัติกีตาร์ การเรียนการสอนใน
รายวิชากีตาร์ยังขาดตำาราหรือเอกสารประกอบ
การเรียนรู้กีตาร์เมื่อเทียบกับวิชาอื่นๆ การพัฒนา
ในทกัษะดา้นการปฏบัิติกตีาร์ต้องใช้เวลาในการฝกึ
ปฏบัิติมากเป็นพเิศษ จากปญัหาทีก่ลา่วมาขา้งตน้
ผู้วิจัยได้ตระหนักและค้นหาวิธีการแก้ปัญหา โดย
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่พบแนวคิดที่
นา่สนใจเกีย่วกบัการเรียนการสอนกตีาร์ กลา่วคอื  
โคดายได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีสอนดนตรีโดยจะ
เน้นการร้องเพลงและใช้สัญญาณมือแทนตัวโน๊ต
เป็นหลัก สอนอย่างมีระบบระเบียบเป็นข้ันตอน 
เริ่มต้นจากง่าย และไม่ซับซ้อนไปสู่ยาก และ 
ซับซ้อนมากข้ึน เรียนจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่  
สนับสนุน ให้ ใ ช้ เพลง พ้ืน เมื องประ เทศ น้ัน  

(ธวัชชัย นาควงษ์, 2541) และปัจจุบันได้มีการ
จัดการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ เช่น การ
ประกวดวงดนตรีสตริง วงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งกีตาร์
เป็นเครื่องดนตรีที่สำาคัญกับวงดนตรี จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจจัดทำาชุดการสอน
การปฏิบัติกีตาร์ที่จะแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ด้วยการจัดทำาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการ
สอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ซึ่งผลจากการวิจัย
จะทำาใหน้กัเรยีนมทีกัษะการปฏบิตักิตีาร์สงูขึน้ จน
ทำาให้สามารถบรรเลงเป็นวงตลอดจนร่วมแข่งขัน
กับกิจกรรมดนตรีต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
นำาไปประกอบอาชีพทางด้านดนตรีได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ชุดฝึกทักษะ

ประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคำาเข่ือนแก้ว 
ชนปูถมัภ ์จ.ยโสธร โดยกำาหนดเกณฑก์ารประเมนิ
ไว้ที่ 80/80

2. เพื่อศึกษาประสิทธิผล ชุดฝึกทักษะ
ประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคำาเข่ือนแก้ว 
ชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร 

3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มตีอ่ชดุฝกึทกัษะประกอบการเรยีนการสอนกตีาร ์
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
คำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร 

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย  คื อ  นั ก เ รี ยนชั้ น

มธัยมศึกษาปทีี ่5 ทีเ่รยีนโปรแกรมศลิป-์ภาษาและ
ศิลป์-พละ โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จำานวน 
52 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชากีตาร์ และความพึงพอใจต่อชุด
ฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ 

ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนแบบโคดาย 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชากีตาร์

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการ
สอนกีตาร์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กีตาร์ตามแบบพื้นฐาน จำานวน 8 แผน ผ่านการ
ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือด้านความตรงเชิงเน้ือหา 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในช่วง 0.67– 
1.00 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาคทฤษฎี เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จำานวน 30 ข้อ 30 คะแนน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎีเป็นข้อสอบที่ออกเอง
โดยผู้วจัิยโดยผ่านการตรวจคุณภาพเครือ่งมอืด้าน
ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

3. แบบประเมินทักษะดีดกีตาร์ภาค
ปฏิบัติ ใช้เทคนิคการให้คะแนนแบบรูบริค แบ่ง
คะแนนออกเป็น 3 ระดับ รวมทัง้หมด 70 คะแนน 
โดยการนำาแบบประเมินท่ีผ่านการตรวจคุณภาพ
เครื่องมือจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียน เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
1 ฉบับ จำานวน 15 ข้อ 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน เป็นลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 15 ข้อ 
แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่

4.1 ความพึงพอใจต่อด้านชุดกิจกรรม
การเรียนการสอน จำานวน 5 ข้อ มีค่าอำานาจ
จำาแนก อยู่ในช่วง 0.764 – 0.885 และค่าความ

เที่ยงเท่ากับ 0.887 

4.2 ความพึงพอใจต่อด้านความรู้ และ
ทักษะที่ได้จากการเรียนการสอน จำานวน 5 ข้อ  
มีค่าอำานาจจำาแนก อยู่ในช่วง 0.644-8.823 และ
ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.853 

4.3 ความพงึพอใจตอ่ดา้นการปฏบิตัจิรงิ  
จำานวน 5 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก อยู่ในช่วง 
0.358-0.926 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.829 

ขั้นตอนก�รวิจัย

1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 26 คน 

2. ทดสอบความรู้ก่อนเรียน (pre-test) 
ของนักเรียนเกี่ยวกับกีตาร์ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ 

3. ลงมอืปฏบิตักิารสอนดว้ยชดุฝกึทกัษะ
ประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ ซึ่งประกอบด้วย 
8 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการจัดการเรียนการ
สอนแผนการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 16 
ชั่วโมง

3.1 แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง องค์
ประกอบของกีตาร์

3.2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง 
เทคนิคการเล่นกีตาร์เบื้องต้น

3.3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โน๊ต 
บนกีตาร์

3.4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง 
คอร์ดกีตาร์

3.5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การ
ดีดจังหวะของกีตาร์ (Rythm)

3.6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การ
เล่นแบบ Picking ของกีตาร์

3.7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การ
โซโล่ (Solo)
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3.8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง 
บรรเลงเพลงลาวดวงเดือน

4. ทดสอบความรู้หลังเรียน (post-test) 
เกี่ยวกับกีตาร์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรยีนของนักเรยีนดว้ยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียน 

ขั้นตอนก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1 .  วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการ (E

1
) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

(E
2
) ของชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน

กีตาร์ โดยนำามาเทียบกับเกณฑ์การพิจารณา 
80/80

2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลชุดฝึก
ทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ โดยแยก

พิจารณาดัชนีประสิทธิผลทั้งในภาคทฤษฎี ภาค
ปฏิบัติ และรวมทั้งภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ

3. วเิคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนที่
มตีอ่ชดุฝกึทกัษะประกอบการเรยีนการสอนกตีาร์
หลังการเรียนการสอนด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุด

ฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์พบว่า 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
) มีค่าเท่ากับ 

89.12 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) มีค่า

เท่ากับ 79.51 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 80/80 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์

คะแนนรวม
ของนักเรียนทั้งหมด

คะแนนเต็ม
ของก�รทดสอบ

ประสิทธิภ�พ

ผลการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน (E
1
) 3,333 80 80.12

ผลการทดสอบหลังเรียน (E
2
) 4,134.47 100 79.51

2. คะแนนความก้าวหน้าในการเรียน
ของนักเรยีนภาคปฏบิตั ิพบวา่ค่าดชันปีระสทิธผิล 
(E.I.) เท่ากับ 0.6568 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.6568 คิดเป็นร้อยละ 65.68 คะแนน
ความกา้วหน้าในการเรยีนของนกัเรยีนภาคทฤษฎ ี
พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.5226 

แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5226 คิดเป็น 
ร้อยละ 52.26 และคะแนนความก้าวหน้าในการ
เรียนของนักเรียนโดยรวมทั้งภาคปฏิบัติและภาค
ทฤษฎี พบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 
0.6101 แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ 0.6101 
คิดเป็นร้อยละ 61.01 ดังตาราง 2



Journal of Education, Mahasarakham University 297 Volume 12 Number 2 April-June 2018 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
ฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อด้านชุดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.308) มีความพึงพอใจต่อด้านความ

รู้และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.877) และ
มีความพึงพอใจต่อด้านการปฏิบัติจริงภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.285)  
ดังตาราง 3

ต�ร�ง 2 ประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ 

ก�รทดสอบ
คะแนนก่อนเรียน

ของนักเรียนทั้งหมด
คะแนนหลังเรียน

ของนักเรียนทั้งหมด
ค่�ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.)

ภาคปฏิบัติ (70 คะแนน) 1,857.92 3,028.47 0.6568

ภาคทฤษฎี (30 คะแนน) 609.00 1,106.00 0.5226

โดยรวม (100 คะแนน) 2,466.92 4,134.47 0.6101

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดับความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ
ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์

องค์ประกอบของคว�มพึงพอใจในก�รเรียน ค่�เฉลี่ย S.D. แปลผล

ด้านชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาพรวม 4.308 0.383 มาก

ด้านความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอนภาพรวม 3.877 0.132 มาก
ด้านการปฏิบัติจริงภาพรวม 3.285 0.581 ปานกลาง

อภิปรายผล
ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ชุดฝึกทักษะ

ประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูป
ถัมภ์ มีประสิทธิภาพ 80.12/79.51 โดยใช้เกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมที่ 80/80 
และยอมรบัไดใ้นระดบัทีไ่มต่่ำากวา่ 77.50/77.50 
แสดงว่า ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการ
สอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การประเมินที่ 80/80

จากการที่ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน
การสอนกตีาร ์สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 
โรงเรยีนคำาเขือ่นแกว้ชนปูถัมภ ์จ.ยโสธร ทีส่รา้งขึน้ 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้นั้น  
มีสาเหตุทั้งนี้เนื่องจาก

1. ในการสร้างชุดฝึกทักษะประกอบการ
เรียนการสอนกีตาร์นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการสร้าง
ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์
อย่างมีระบบ ศึกษาเนื้อหาที่ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
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เนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสม จากนำาชุดฝึก
ทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนคำาเขือ่นแกว้ 
ชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ที่ได้ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนำามา
ปรับปรุงแผนการสอน แล้วนำาไปทดลองใช้ แล้ว
พบปัญหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุ่งแก้ไขอีกครั้ง 
ก่อนนำาไปใชก้บักลุม่ประชากรตัวอย่าง จงึทำาใหชุ้ด
ฝกึทักษะประกอบการเรยีนการสอนกตีาร ์สำาหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนคำาเขือ่นแกว้
ชนปูถมัภ ์จ.ยโสธร มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตามเกณ์ที่ตั้งไว้ ชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน
การสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร  
ไดผ้า่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 
ทา่นและอาจารยท์ีป่รกึษา โดยพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสร้างเนื้อหา ความครอบคลุม
เน้ือหา ความถูกต้องเหมาะสมนำาข้อเสนอแนะ
ตา่งๆ มาปรบัปรงุแกไ้ข แล้วชุดฝกึทกัษะการเรยีน
การสอนกีตารท์ีป่รบัปรงุแกไ้ขใหอ้าจารยท์ีป่รกึษา
ตรวจสอบก่อนนำาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน
การสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ไปใช้
สอนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ อ.คำาเขื่อนแก้ว 
จ.ยโสธร จำานวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 52 
คน จากการตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะการเรียนรู้กีตาร์ตามแนวคิดของโคดาย
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยกำาหนด
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมไว้
ที่ 80/80 ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะ
ประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กำาหนด ซึ่งหมายความว่าชุดฝึกทักษะ
การเรียนรู้กีตาร์ตามแนวคิดของโคดายที่สร้างขึ้น
สามารถนำาไปใช้เพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับกีตาร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียน

มีคะแนนความก้าวหน้าทั้งภาคปฏิบัติและภาค
ทฤษฎีสูงขึ้น อันเป็นตัวบ่งช้ีถึงประสิทธิผลของ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ 
แนวคิดของโคดาย ที่กล่าวว่าการศึกษาดนตรี
ควรจะเริ่มด้วยความรู้ที่ง่ายๆ จากเพลงง่ายๆ 
และพัฒนาข้ึนไปสู่ดนตรีที่ซับซ้อนหรือบทเพลงที่ 
ยากขึ้น ซึ่งโคดายได้วางแผนการศึกษาที่เป็นขั้นๆ 
ต่อเนื่องกันโดยมีโครงสร้างเริ่มจากสิ่งท่ีง่ายที่สุด
แล้วสอนเพิ่มเติมไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดแผนการ
ศึกษาของโคดายได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูง 
นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของเสกสรร 
พรมไชยา (2548) ที่ได้ทำาการเปรียบเทียบทักษะ
ทางดนตรีและผลสัมฤทธิ์วิชาดนตรีของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียน
การสอนดนตรีตามแบบของโซลตาน โคดาย และ
คาร์ล ออร์ฟ กับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
พื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรยีนการสอนตามแบบของโซลตาน โคดาย  
และคาร์ล ออร์ฟ มีคะแนนทักษะทางด้านดนตรี 
และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาดนตรีสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
พื้นฐาน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
และเดชาชัย สุจริตจันทร์ (2549) ได้ทำาการ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีเรื่อง
การอา่นโนต๊สากลเบ้ืองตน้ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนตามวิธีสอนของโคดายกับวิธี
สอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนตาม
วิธีสอนของโคดายมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นกัเรยีนทีเ่รยีนตามวธิสีอนของโคดายมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธี
ปกติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ประสิทธิผลชุดฝึกทักษะประกอบ
การเรียนการสอนกีตาร์ ผู้สอนได้ดำาเนินตามแผน 
การสอนโดยใช้หลักการสอนตามทฤษฎีการเรียน
การสอนของโคดายเป็นหลัก โดยคัดเลือกเพลง
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แบบเจาะจงจากเพลงไทยเดิม จำานวน 1 เพลง คือ 
เพลงลาวดวงเดือน โดยจะเน้นการจัดกิจกรรมท่ี
เนน้ การฟงั การปฏิบัติกตีารต์ามโน๊ตและสญัญาณ
มือ การอ่านโน๊ตใช้สัญญาณมือแทนระดับเสียง
ของโน๊ตและกลุ่มคอร์ดในบทเพลง และหลังจาก
ใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง
จากนักเรียน 52 คนโดยได้แยกคะแนนตามแบบ
ทดสอบ เป็น 3 ส่วน จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากคะแนนของแบบทดสอบทั้งหมด ปรากฏว่า
มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากคะแนนก่อนเรียน และมีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.61 แสดงว่านักเรียน
มีความรู้เพิ่มขึ้นในภาพรวมเท่ากับ 0.61 คิดเป็น 
ร้อยละ 61 ซ่ึงสรุปว่าชุดฝึกทักษะประกอบการ
เรยีนการสอนกตีาร ์สำาหรับนักเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปีที ่5 โรงเรยีนคำาเขือ่นแกว้ชนปูถมัภ ์จ.ยโสธร เปน็
แนวการจัดการเรียนการสอนที่ดีเหมาะสำาหรับ 
นำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับ
มัธยมศกึษาปทีี ่5 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัและ
ยงัสมัพนัธกั์นกับงานวจิยัของวรรณวฒิุ วรรณารณุ 
(2553) ที่ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรี
ตามแนวคดิของโคดายทีม่ตีอ่ทกัษะทางตนตรขีอง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โรงเรียนวดัทรงธรรม 
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผล
การวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น
หลงัจากไดร้บัการใช้กจิกรรมดนตรตีามแนวคิดของ
โคดาย อยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
นักเรียนที่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิด
ของโคดายมีทักษะทางดนตรีเพ่ิมข้ึนมากกว่า
นักเรียนที่ได้รับการให้ข้อสนเทศอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
ฝกึทักษะประกอบการเรยีนการสอนกตีาร ์สำาหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคำาเขื่อน
แก้วชนูปถัมภ์ จ.ยโสธร ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งการวัด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนกีตาร์
ออกเป็น 3 ด้าน โดยคำานึงถึงบริบทของวิชาที่

สอน และลักษณะการสอน ได้แก่ 1) ด้านชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นความรู้สึกในเชิง
บวกของผู้เรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกีตาร์ ทำาให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
เตม็ไปดว้ยบรรยากาศในการเรยีนรู ้2) ดา้นความรู ้ 
และทักษะที่ได้จากการเรียนการสอน เป็นความ 
พึงพอใจที่มีต่อความรู้ และทักษะที่ได้จากการ
เรียนการสอนกีตาร์ ทำาให้เกิดความกระตือรือร้น 
และมุง่มัน่ในการเรยีนรู ้และ 3) ดา้นการปฏบิตัจิรงิ 
เปน็ความพงึพอใจตอ่การเรยีนกตีารท์ีส่ามารถนำา
ไปปฏบิติัไดจ้รงิ เมือ่เรยีนจบตามหลกัสตูรสามารถ
เล่นกีตาร์ให้เป็นบทเพลงได้ ทำาให้เกิดความภาค
ภูมิใจ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาการในลำาดับต่อ
ไป ซ่ึงผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อด้านกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมาก  
มคีวามพงึพอใจตอ่ดา้นความรู ้และทกัษะทีไ่ดจ้าก
การเรียนการสอนในระดับมาก มีความพึงพอใจ
ต่อด้านการปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง และใน
ภาพรวมทั้งหมดนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนการสอนตามวิธีของโคดาย ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้องกับเสกสรร พรมไชยา (2548: 80 - 
81) ได้ทำาการเปรียบเทียบทักษะทางดนตรีและ
ผลสมัฤทธิว์ชิาดนตรีของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่4 ระหวา่งการจดัการเรยีนการสอนดนตรตีาม
แบบของโซลตาน โคดาย และคาร์ล ออร์ฟกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบพื้นฐาน ผลการวิจัย 
พบวา่นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจตอ่การจัดการเรยีน
การสอนดนตรีตามแบบของโซลตาน โคดาย และ
คารล์ ออรฟ์ ในระดบัมากโดยมคีา่เฉลีย่ 4.05 และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเดชาชัย สุจริตจันทร์  
(2549: 49-55) ไดท้ำาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนดนตรี เรื่องการอ่านโน๊ตสากล 
เบือ้งตน้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 ท่ีเรยีน
ตามวิธีสอนของโคดายกับวิธีสอนปกติ และศึกษา
เจตคติของนักเรียนต่อการเรียนการสอนของโค
ดายกับวิธีสอนปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่
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เรียนตามวิธีสอนของโคดายมีเจตคติต่อการเรียน
วิชาดนตรีสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จ�กนำ�ชุดก�รสอนท่ี

สร้�งขึ้นม�ทดลองใช้ มีดังนี้

1. ควรให้นักเรียนปฏิบัติตามแผนการ
สอนอย่างเคร่งครัด เนื่องจากแผนการสอนได้ระบุ
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีน่กัเรยีนตอ้งปฏิบตัใิน
แต่ละครั้ง

2. ควรมอีปุกรณด์นตรีเครือ่งกตีารท์ีเ่พียง
พอกับนักเรียน ในการนำาชุดฝึกทักษะประกอบ
การเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคำาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
จ.ยโสธร ไปใช้ 

3. นอกจากกิจกรรมการปฏิบัติกีตาร์ที่มี

ในชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอนกีตาร์ 
สำาหรบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โรงเรยีนคำาเขือ่นแกว้
ชนูปถัมภ์ จ.ยโสธรแล้ว ควรมีแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สื่อของชุดฝึกทักษะประกอบการเรียนการสอน
กีตาร์ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า
ของด้วยตนเองของนักเรียนต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา วิจัย ชุดฝึกทักษะ
ประกอบการเรียนการสอนดนตรี กับเครื่องดนตรี
ประเภทอื่น

2. ควรมีการนำาจุดเด่นของแนวคิดต่างๆ 
ของนักทฤษฎีดนตรีมาผสมผสานและประยุกต์
ทดลองใช้ แล้วศึกษาว่าจุดเด่นของแนวคิดใด ช่วย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีที่พัฒนาขึ้น

3. ควรมีการศึกษากับผู้เรียนในระดับ
อ่ืนๆ เช่น นักเรียนระดับประถม นักเรียนระดับ
มัธยมตอนต้น นักเรียนมัธยมตอนปลาย และ
นักเรียนระดับอุดมศึกษา เป็นต้น
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