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  การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง 

ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส .) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                           

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยใชแบบฝก

ทักษะ การปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค  กลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวส. ในภาคเรียนที่ 1-2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 17 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t – test Dependent  ผลการวิจัยพบวา 

จากการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน      

เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตพบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูง

กวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรู

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ทําใหนักศึกษามีการปฏิบัติรวมวงดีขึ้น  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน  
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บทที ่1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วงโยธวาทิต คือ วงดนตรีสําหรับทหาร ในยุคแรกเปนดนตรีสําหรับกองทัพ (Military 

Band) เพื่อใชในการเดินแถวเขาสูสนามรบของทหาร และใชประกอบการสวนสนามเพื่อปลุกใจใน

ยามศึกสงคราม หรือประกอบพิธีตาง ๆ ของทหารโดยเฉพาะ เร่ิมกอต้ังขึ้นคร้ังแรกในประเทศ

เยอรมัน ในป ค.ศ.1618 ตอมาสหรัฐอเมริกาไดเร่ิมกอต้ังวงโยธวาทิต ในป ค.ศ.1775 วงโยธวาทิตได

แตกสาขาออกไปและไดดัดแปลงรูปแบบการจัดรูปวง การบรรเลงของวงโยธวาทิตดวยการน่ัง

บรรเลง เนนความงามและความไพเราะของเสียง มีชื่อเรียกใหมวา วงคอนเสิรตแบนด หรือวงซิมโฟ

นิกแบนด (Concert Band, Symphonic Band) ในป ค.ศ.1917 สหรัฐอเมริกาประกาศเขารวม

สงครามโลกคร้ังที่ 1 ทําใหวงดนตรีเนนหนักไปทางบรรเลงเพลงมารช หลังจากน้ันดนตรีมีบทบาท

ในการแสดงมากขึ้น เน่ืองจากมีการแขงขัน “อเมริกันฟุตบอล” เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา                         

วงโยธวาทิตจึงไดพัฒนารูปแบบเปนการแสดงที่มุงเนนความสนุกสนาน เพื่อฆาเวลาระหวางพักคร่ึง

ของการแขงขันอเมริกันฟุตบอล (สยามดนตรียามาฮา. 2535) 

กิจกรรมประเภทวงโยธวาทิต จัดเปนกิจกรรมของนักเรียน เชนเดียวกับกิจกรรมอ่ืนๆ ที่

โรงเรียนจัดขึ้นไมสามารถควบคุมความสั้น - ยาว และความดัง - เบาของตัวโนต และการใชเทคนิค

เฉพาะของกลุมเคร่ืองดนตรี ปญหาเหลาน้ีเกิดขึ้นจากปจจัยที่แตกตางกันออกไปในแตละวง เชน 

ระยะเวลาในการฝกซอม วิธีการฝกซอม ฯลฯ ซึ่งปญหาเหลาน้ี ควรไดรับการแกไขอยางเรงดวน 

เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวงไดอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลําดับ

อยางไรก็ดี การมีแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ

อาชีวศึกษา ใหนักเรียนไดใชฝกซอม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวง  

ดังน้ันผูวิจัยจึงไดคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการฝกซอมวงโยธวาทิต  ทําใหผูวิจัยพบ

งานวิจัยของ ชุติพงศ กองแกวและสิชฌนเศก ยานเดิม (2560) ไดศึกษาการสรางแบบฝกทักษะ             

การปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองใน

วงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยคัดเลือกบทเพลงคอราลของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค                  

จํานวน 10 บท มาสรางแบบฝกทักษะ สําหรับฝกการใชลิ้นเพื่อทําใหเสียงมีความตอเน่ือง (Legato 



2 

 

tonguing) และเพิ่มเน้ือหาการควบคุมความดัง – เบา (Dynamic) เพื่อใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน กลุมเคร่ืองลมทองเหลืองไดใชฝกซอม เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวง  

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบา

สเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตน้ี มาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ            

การปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยใชแบบฝก

ทักษะ การปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 หลังจากที่เรียน โดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน            

เซบาสเตียน บาค นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย              

พณิชยการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 (จํานวน 2,824 คน ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

กลุมตัวอยาง คือ ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวส. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน ไดมาจากการสุม

แบบเฉพาะเจาะจง 

ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – เดือน มีนาคม 2563 

ขอบเขตพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent V)  คือ แบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราล

ของโยฮัน  เซบาสเตียน บาค 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

วิทยาลัยฯ หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

แบบฝกทักษะ หมายถึง สื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอนที่สําคัญอยางหน่ึงมีไวให

นักเรียนฝกฝน เพื่อเพิ่มทักษะภายหลังที่นักเรียนไดเรียนเน้ือหาจากแบบเรียนปกติแลว แบบฝกจะ

ทําใหผูเรียน มีความเขาใจ มีความรูความสามารถและทักษะในสิ่งที่เรียนมากขึ้น จึงนับวาเปน

เคร่ืองมือสําคัญที่ครูสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูจุดหมายได 

แบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับ

เคร่ืองลมทองเหลือง หมายถึง  สื่อที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคัดเลือกบทเพลงคอราล

ของ โยฮัน เซบาสเตียน บาค  จํานวน 10 บท สําหรับฝกการใชลิ้นเพื่อทําใหเสียงมีความตอเน่ือง 

(Legato tonguing) และเพิ่มเน้ือหาการควบคุมความดัง – เบา (Dynamic) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําให 

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ                      

ดานพุทธิพิสัย ดาน จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค 

2. นักศึกษามีทักษะการปฏิบติัเคร่ืองลมทองเหลือง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable)        ตัวแปรตาม (Dependent variable) 

 แบบฝกทักษะการปฏิบัติ             

รวมวง 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบท

เพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดคนควา

เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีเน้ือหาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยดังตอไปน้ี 

1. บทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลือง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝกทักษะ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    

1. บทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลือง 

โยฮันน เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach) ถือไดวาเปนคีตกวีผูยิ่งใหญที่สุดคน

หน่ึงของวงการดนตรีคลาสสิก เขาเปนผูบุกเบิกดนตรียุคบาร็อค (Baroque) ซึ่งเปนดนตรีที่เรียบงาย 

ฟงสบายๆ ไมดุเดือดเหมือนกับแนวโรแมนติกที่บุกเบิกโดยเบโธเฟนในหลายสิบปใหหลัง  ดวย

ดนตรีของบาคมีอิทธิพลมากที่สุดและยังมีชื่อเสียงเหนือกวาคีตกวีในยุคเดียวกัน ไมวาจะเปนจอรจ 

ฟรีดริก แฮนเดิล , อันโตนีโอ วิวัลดี  หรือ โยฮันน ปาเกลเบล ถามองโดยรวม บาคก็คงจะมีชื่อรอง

เพียงวูลฟกัง อมาเดอุส โมซารท  กับ ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน เทาน้ัน บาคยังถูกจัดวาเปน 1 ใน 3            

Bs หรือผูเปนยักษใหญทางดนตรีของเยอรมันที่มีอักษร บี นําหนาชื่อ นอกเหนือจากเบโธเฟนและ

โยฮันเนส บารมส อีกดวย   ดนตรีของบาคไดรับการยอมรับและถูกนํามาเลนไมวาในรูปแบบเดิม

หรือวาเอามาดัดแปลงเปนดนตรีสาขาอ่ืนเชนแจซ ปอบ ร็อค  นอกจากน้ีเพลงของบาคยังไดรับความ

นิยมในการนํามาเปนเพลงโฆษณา และเพลงประกอบภาพยนตร (ที่ทําไดดีมากคือ The English 

Patient ตอนที่นางเอกเลนเปยโนเพลงของเขาในโบสถรางน้ันดูสงางามและผอนคลายเปนยิ่งนัก) 

หรือแมแตเพลงเรียกเขาของมือถือ ซึ่งทุกคนคุนเคยเปนอยางดี  กระน้ันก็ยังคงมีคนไมนอยทีเดียวที่

ไมรูวาเขาเปนใคร 

บาค เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ป 1685 ที่เมืองไอเซนนัค พื้นที่ซึ่งปจจุบันอยูในประเทศ

เยอรมัน ตระกูลของเขาจัดไดวาเปนตระกูลแหงนักดนตรีเลยทีเดียว บิดาของเขาคือโยฮันน อัมโบ
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รเซียส บาค  นักไวโอลินและนักทรัมเปตผูเปยมดวยพรสวรรค ญาติ ๆ ของบาคเชนโยฮันน ลุดวิก 

บาค,  โยฮันน คริสตอฟ บาค และ โยฮันน ไมเคิล บาค  ก็ลวนแตเปนนักดนตรีชื่อดัง เรียกไดวา

ตระกูลบาคสรางสีสันใหกับดนตรีแกโลกถึงหลายรอยปเลยทีเดียว 

สวนริชารด บาค นักเขียนชาวอเมริกัน ที่เขียนนวนิยายชื่อดังคือ Jonathan Livingston 

Seagull ผมไดยินมา  2  กระแสวา ไมไดเกี่ยวของอะไรดวยเพราะตระกูลบาคไดขาดสายกันไปนาน

แลว กับอีกกระแสอางวานักเขียนทานน้ีเปนญาติหางๆ ของบาค อยางไรก็ตามผมชอบชื่อ   ของบาค

เปนพิเศษเพราะ Bach เปนภาษาเยอรมันแปลวาลําธาร คงคลาย ๆ กับคําวา Brook ในภาษาอังกฤษ 

กระมัง ชางดูโรแมนติกไมตางอะไรกับดนตรีของเขาที่นุมนวล และออนโยน เปยมดวยความงดงาม

ดุจดังโลกแหงแบบของเปลโต 

โศกนาฏกรรมในชีวิตของบาคก็คือการเสียชีวิตไลเลี่ยกันของบิดา และมารดา เขาจึง

กลายเปนเด็กกําพราเมื่ออายุเพียง 10 ขวบ และไดรับการอุปถัมภจากญาติผูพี่คือโยฮันน คริสตอฟ 

บาค ซึ่งเปนนักเลนออรแกนอยูที่เมืองออรดรุฟ  ณ ที่น้ันเขาก็ไดรับการศึกษาดานเคร่ืองดนตรีอยาง

มากมายหลายชิ้นไมวาจะเปนไวโอลิน เปยโน โอโบ รวมไปถึงออรแกนซึ่งจะมีอิทธิพลตอดนตรี

ของเขามาก ผูมีอิทธิพลทางดนตรีนอกจากจากพี่ชายเขาแลวยังมีนักดนตรีเยอรมันเชนโยฮันน ปา

เคลเบล (เจาของเพลง Canon in D อันโดงดัง) ซึ่งรูจักกับพอของบาคเปนอยางดี แตที่ขาดเสียไมได

คือ นักเลนออรแกนนามวาดิเตอริช บูซเตฮูด ที่บาคลงทุนเดินเทาเปลาเปนระยะทางถึง 200 ไมลเพื่อ

มาพบและชมการแสดง 

มีเร่ืองเลาวาเด็กชายบาคเคยพยายามจะเลนเปยโน แตพี่ชายล็อคเปยโนไวไมใหเลน ตอมา

เขาก็พยายามลอกโนตดนตรีจากสมุดของพี่ชาย แตก็ถูกหาม ชะรอยวาพี่ชายอาจจะหวงความรูหรือ

โนตดนตรีในยุคน้ันจะมีคามากมายหรือเห็นวายากเกินสติปญญาของบาค ก็สุดจะเขาใจ อยางไรก็

ตามสมัยน้ันไมมีไฟฟา การลอกหรือการเขียนโนตดนตรีในยามค่ําคืนตองพึ่งแตแสงเทียน จึงใช

สายตาเพงมากอันมีผลตอสายตาของบาคในวัยไมใกลฝง  

เมื่ออายุได 14 ป  บาค ก็ไดรับทุนไปเรียนดนตรี ที่โรงเรียนเซนตไมเคิล โรงเรียนชื่อดังที่

เมืองลูนเบิรก ไปพรอมๆ กับการทํางานเปนเด็กรองเพลงประสานเสียง เขากับเพื่อนคนหน่ึงซึ่งได

ทุนเหมือนกันตองเดินทางไปเมืองลูนเบิรกโดยเทาเปลามากกวาน่ังรถมา อาจเพราะฐานะไมสูดี 

ในชวงเวลาที่เรียนน้ีถือไดวาเปนการเพาะบมความเปนยอดคีตกวีของบาคก็วาไดเพราะนอกจาก

ดนตรีแลวยังรวมถึงการซึมซับเอาวัฒนธรรมตาง ๆ ของยุโรป รวมไปถึงศาสตรอ่ืน ๆ นอกจาก

ดนตรี 
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แตแลวเสียงของเขาแตกพราเกินกวาจะเปนนักรอง โชคดีอาจารยใหญอนุญาตใหเขาอยูที่

โรงเรียนตอ มีเร่ืองราววาตอนอายุ 16 ป บาคเดินทางไปชมดนตรีของนักเลนออรแกนชื่อดังอีกคน

หน่ึงชื่อไรเคนซึ่งเขาชื่นชอบมาก ตอนขากลับ พบวาตัวเองหิวจัดและไมมีสตางคสักแดงเดียว แต

กอนจะอดตายปรากฏวามีคนโยนหัวปลาทิ้งไว ขณะที่บาคกินหัวปลาอยูน้ันก็พบวามีเหรียญทองอยู

ขางในน้ันดวยเลยโชคดีไป ตรงน้ีอาจจะเปนตัวตอกย้ําความเชื่อในเร่ืองของพระเจาของบาคซึ่งมี

อิทธิพลตอเพลงของตัวเองในเวลาตอมาก็ได 

บาคเรียนจบในป 1703 แลวก็ไปเปนนักดนตรีประจําสํานัก ของดุกโยฮันน เอินสท แหง

ไวนมาร ตอมาในป 1717 นึกอยากจะเปลี่ยนงานโดยยายไปอังกฤษ แตทานดุกปฏิเสธ เมื่อ          

บาคโวยวายถึงความอยุติธรรมในสํานักก็ถูกทานดุกจับเขาคุกเสียเลย อันน้ีทานดุกเองอาจจะมี

เหตุผลเพราะบาคมีชื่อเสียงในเร่ืองอารมณราย หัวด้ือ จนบรรดานักดนตรีที่รวมงานดวยตองกลัวกัน

หัวหด 

    ดวยจิตวิญญาณแหงศิลปน ในชวงที่ถูกคุมขังน้ัน บาคก็แตงเพลงไปดวย หลังจากโดน

ปลอยตัวออกมา เขาก็ไปทํางานใหกับเจาชายลีโอโพลดแหงอันฮัลท โคเธน และไดรับความโปรด

ปรานจากเจาชายนักดนตรีพระองคน้ีมาก แตตอมาเมื่อเจาชายทรงอภิเษกสมรส และเจาหญิงกลับไม

สนพระทัยในดนตรี บาคก็ตองกราบบังคมทูลลาไปเปนอาจารยและผูฝกสอนที่โบสถเซนตโทมัส 

ในเมืองใหญดังเชนไลปซิก เมืองที่เขาจะอยูตอไปจนชั่วอายุขัย 

ในชวงชีวิตของบาค เขาเปลี่ยนงานบอย มีชีวิตขึ้น ๆลงๆ ทั้งสําเร็จและลมเหลว เชน คร้ัง

หน่ึงเขาไดรับเชิญใหไปแขงขันดนตรีกับนักดนตรีชื่อดังตอหนาพระพักตรของกษัตริยโปแลนด แต

คูแขงถอดใจไมมา บาคก็เลยเลนดนตรีใหคนในราชสํานักตกตะลึงไปตามกัน จนไดรางวัลเปน

เหรียญทองคํา 100 เหรียญที่ใสมากับถวยทองคํา แต บาคก็เคยถูกไลออกจากที่ทํางานเพราะพยายาม

เลนดนตรีแบบใหมเกินไปจนคนรับไมได และยังถูกกรรมการของโบสถปฏิเสธเพลงคันทาทา 

(เสียงรองที่มีเพลงประกอบ) ดวยเหตุผลวาเปนการดูหมิ่นพระเจา ทั้งที่บาคเปยมดวยความศรัทธา

ตอพระองคอยางแรงกลา 

เดือนตุลาคม ป 1707 บาคแตงงานกับมาเรีย บาบารา ซึ่งก็เปนหลานสาวของคริสตอฟ                

(ซึ่งก็ไมนาประหลาดใจเพราะญาติผูพี่ทานน้ีอายุมากกวาบาคถึง 42 ป) เธอมีลูกใหเขาถึง 7 คน ซึ่ง 2 

ในน้ันคือ วิลเฮลม ฟริดเดอมันน บาค และคารล ฟลิปป เอมมานูเอล บาค  ซึ่งเปนคีตกวีคนสําคัญแม

จะไมเทาบิดาแตก็โดงดังมากในยุคน้ันเหมือนกัน  เร่ืองแสนเศราก็เกิดขึ้นกับบาคอีกแลวเมื่อ บาบา

ราไดเสียชีวิตลง แตอีก 1 ปตอมา เขาก็ไปแตงงานใหมกับหญิงสาวนามวาแอนนา แมคดาเลนา วิลเก 

ลูกสาวของนักเลนทรัมเปต และมีลูกอีก 13 คน ! ซึ่งหน่ึงในน้ันนามวาโยฮันน คริสเตียน บาค ผูจะมี

มาอิทธิพลตอดนตรีของอัจฉริยะกุมาร (child prodigy) อยางโมซารท ในภายหลัง 
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ป 1740 นัยนตาของบาคเร่ิมพรามัว การผาตัดตาถึงสองคร้ังกลับทําใหเขาตาบอด และ

สงผลรายตอสุขภาพของเขาอยางมาก บาคถึงแกกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม ป 1750 ดวยโรคหัวใจ

วาย ศพของเขาถูกฝงไวในสุสานเซนตจอหน เมืองไลปซิก สิริรวมอายุได 65 ป ฝร่ังถือกันวาการ

ตายของเขาเปนการสิ้นสุดของดนตรียุคบาร็อค สวนดนตรีของเขาถูกลืมอยางรวดเร็ว แตแลวในป 

1829 คีตกวีเชื้อสายยิวนามวาเฟลิกซ บารโธดี เมนเดลโซหน ก็ไดปดฝุนงานของเขาเชนโอราโตริโอ 

ชื่อ St. Matthew Passion บาคจึงกลับมาดังอีกคร้ังหน่ึงจนถึงปจจุบัน 

ตอไปน้ีเปนผลงานบางสวนของโยฮันน เซบาสเตียน บาคที่ไดรับความนิยมอยางยิ่ง โดยมี 

BWV หรือ Bach-Werke- Verzeichnis (หมายเลขงานของบาค) เปนหลัก 

1.Cantata (เสียงรองที่มีเพลงมาประกอบ) BWV 1-224  ที่ดังสุด ๆ คือ หมายเลข 147 ชื่อวา 

Jesus Joy of men’s desiring เหมาะสําหรับเพลงในชวง คริสตมาสอยางมาก 

2. Passion (เพลงเลาเร่ืองตอนที่พระเยซูกําลังจะถูกตรึงกางเขน) ที่โดง ดังคือ BWV 244 St. 

Matthew Passion และ BWV 245 St. John Passion 

3.Chorales (เพลงสวดในโบสถ) BWV 250-438 

4. Preludes and Fugues, Toccatas and Fugues, and Fantasies for organ BWV 531–591 

5.Well-Tempered Clavier BWV 846-893 

6. Goldberg Variation BWV 988 

7. Violin Concerto BWV 1041-1045 

8. Brandenburg Concerto BWV 1046-10451 

9. Air on a G string จาก Orchestra suite no.3 BWV 1069 –เพลงน้ีไพเราะมาก คอนขาง

ชาๆ เนิบๆ กลายเปนภาพประกอบโฆษณามามากตอมากแลว 

10. Note book for Anna Magdalena Bach Minuet in G (BWV ahn 114) ซึ่งตอมาวง The 

Toys เอามาทําเปนเพลงปอบไดรับความนิยมเปนอันดับสองในอเมริกาเมื่อป 1965 คือเพลง A 

Lover’s Concerto ที่ชาวไทยชื่นชอบกันนักเพราะหนังเกาหลี ฯลฯ 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับแบบฝกทักษะ 

             ความหมายของแบบฝกทักษะ 

 ราชบัณฑิตสถาน  (2525:483) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะ และชุดที่ฝกทักษะมี

ความหมายใกลเคียงกัน โดยชุดฝกทักษะใหความหมายแบบฝกหัดที่ใชตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่

ต้ังขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ 
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 วรรณ  แกวแพรก  (2526: 86) ไดกลาวถึง แบบฝกหัดเสริมทักษะวาเปนแบบฝกหัดที่ครูจัด

ขึ้นใหแกนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะเพิ่มขึ้น โดยทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึงดวย ความ

สนใจและพอใจ หลังจากที่นักเรียนเรียนรูน้ันมาบางแลว 

 อนงค  วิชาสัย  (2535 -27) ไดกลาวถึงความสําคัญของแบฝกหัดวาเปนวิธีสอนที่สนุกอีกวิธี

หน่ึง คือการใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดมาก ๆ เพราะแบบฝกหัดจะชวยใหนักเรียนมีโอกาสนํา

ความรูที่เรียนมาแลวฝกใหเกิดความเขาใจกวางขวาง ยิ่งขึ้น 

 ประพนธ  จายเจริญ (2537: 89-90) ไดกลาววา การหารสั้นเหมาะสําหรับการหารที่ตัวหาร

เปนเลขหลักเดียว การหารยาวเหมาะสําหรับการหารที่ตัวหารมีสองหลักขึ้นไป 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวา  แบบฝกทักษะหมายถึง แบบฝกหัดหรือวิธีสอนอีกวิธีหน่ึงที่ครู

สรางขึ้น  เพื่อดึงดูดใหนักเรียนสนใจทําแบบฝกหัด  เพราะในแบบฝกทักษะ มีทั้งคําถามและแบบ

และเฉลยในชุดเดียวกัน จึงเปนการเสริมแรงใหนักเรียนยากเรียนมากขึ้น 
 

ความสําคัญของแบบฝก 

            เชาวนี   เกิดเพทางค  (2524 : 23)  ไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไววา  “แบบฝกเปน

เคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู   ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ   และชวยใหครูทราบผลการเรียน

ของนักเรียนอยางใกลชิด”  สวนไดกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกสรุปไดวา แบบฝกเปนเคร่ืองมือ

ที่ชวยใหเกิดการเรียนรูที่เกิดจากการกระทําจริง  เปนประสบการณตรงที่ผูเรียนมีจุดมุงหมายที่

แนนอน   ทําใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียน  สามารถเรียนรู  และจดจําสิ่งที่เรียนไดดีและ

นําไปใชในสถานการณเชนเดียวกันได       

            แบบฝกเปนสวนเพิ่มหรือเสริมจากหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนที่

ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่ทําขึ้นอยางเปนระเบียบ ระบบ  ชวยใหนักเรียน

ฝกทักษะการใชภาษาดีขึ้น และชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน นอกจากน้ีแบบฝกยังใชเปน

เคร่ืองมือวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแตละคร้ัง 

             แบบฝกเปนสื่อการเรียนชนิดหน่ึงที่ทําขึ้นอยางเปนระบบสามารถพัฒนาการเรียนของ

นักเรียนได  เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน  คือ เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการเรียนรู

เปนเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการเรียน  ชวยใหครูทราบความกาวหนาหรือขอบกพรองของ

นักเรียน  และชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน 

 ประโยชนของแบบฝก 

1. ใชเสริมหนังสือแบบเรียนในการเรียนทักษะ 

2. เปนสื่อการสอนที่ชวยแบงเบาภาระของครู 
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3. เปนเคร่ืองมือที่ชวยฝกฝนและสงเสริมทักษะการใชภาษาใหดีขึ้น  แตจะตองไดรับการ

ดูแลและเอาใจใสจากครูดวย 

4. แบบฝกที่สรางขึ้นโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลจะเปนการชวยใหเด็ก

ประสบความสําเร็จตามระดับความสามารถของเด็ก 

5. จะชวยเสริมทักษะใหคงอยูไดนาน 

6. เปนเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจบบทเรียนแตละคร้ัง 

7. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลมจะอํานวยความสะดวกแกนักเรียนในการเก็บรักษาไวเพื่อ

ทบทวนดวยตนเองได 

8. ชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรองในการสอน   ตลอดจนทราบปญหาและ

ขอบกพรองและจุดออนของนักเรียน   ชวยใหครูสามารถแกปญหาไดทันทวงที 

9. ชวยใหเด็กมีโอกาสฝกทักษะไดอยางเต็มที่ 

10. แบบฝกทักษะที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลวจะชวยครูประหยัดเวลา  และแรงงานในการ

สอนการเตรียมการสอน การสรางแบบฝกทักษะและชวยใหนักเรียนประหยัดเวลาในการลอกโจทย

แบบฝกหัด 

              จากความสําคัญของแบบฝกดังกลาว สรุปไดวา  แบบฝกนอกจากจะชวยใหนักเรียนไดมี

โอกาสฝกฝนทักษะ   และทบทวนไดดวยตนเองแลว   ยังชวยใหครูมองเห็นปญหาและขอบกพรอง

ในการสอน  ทราบปญหา และขอบกพรอง  จุดออนของนักเรียน    เพื่อครูจะไดแกไขได

ทันทวงที   นอกจากน้ียังชวยประหยัดเวลา  แรงงาน   ในการเตรียมการสอนของครู   ตลอดจนชวย

ประหยัดเวลาในการลอกโจทยแบบฝกหัดของนักเรียนดวย 

 

 หลักการสรางแบบฝกทักษะ 

 รัชนี  ศรีไพรวรรณ ( 2517-412- 413) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกหัดดังน้ี 

1. สอดคลองกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และลําดับขั้นตอนการเรียนรูของเด็ก เด็กมี

ประสบการณนอย แบบฝกหัดจึงตองจูงใจเด็ก และเปนไปตามขั้นตอนของความยากงายเพื่อใหเด็ก

มีกําลังใจทํา 

2. เมื่อมีจุดมุงหมาย มุงจะฝกในดานใดก็วัดเน้ือหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไวโดยครู

ตองจัดทําไวลวงหนาเสมอ 

3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็กไดตามความสามารถและจัดทําแบบฝกหัด   เพื่อ

สงเสริมเด็กแตละกลุมไดก็ยิ่งดี 

4. ในแบบฝกหัดตองมีคําชีแจงงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ 
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5. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูจะตองตรวจพิจารณาดูใหดี ดวยอยางใหมีขอผิดพลาด

ได 

6. การใหแบบฝกหัดหลาย ๆ  แบบ เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูไดกวางขวางและทั้งสงเสริม 

ใหเด็กเกิดความคิด 

7. การทําแบบฝกหัดแตละคร้ังตองใหเหมาะกับเวลาความสนใจ 

8. กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกหัดตองเหนียวทนทานพอสมควร 

ฉวีวรรณ  กีรติกร (2537: 11 - 12) ไดกลาวถึงหลักการสรางแบบฝกหัดไวดังน้ี 

1. แบบฝกหัดที่สรางขึ้นตองสอดคลองกับจิตวิทยาการ และลําดับขั้นตอนการเรียนรูของ

ผูเรียน เด็กที่มีประสบการณนอยจะตองสรางแบบฝกหัดที่นาสนใจแกผูเรียน ดวยการ เร่ิมจากขอที่

งายไปหาขอที่ยาก เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําแบบฝกหัด 

2. ใหแบบฝกหัดตรงกับจุดประสงคที่ตองการฝกและตองมีเวลาเตรียมการไวลวงหนา

เสมอ 

3. แบบฝกหัดควรมุงสงเสริมนักเรียนแตละกลุมตามความสามารถที่แตกตางกัน ของ

ผูเรียน 

4. แบบฝกหัดแตละชุดควรมีคําชี้แจงงาย ๆ สั้นๆ เพื่อใหผูเรียนเขาใจหรือมีตัวอยางแสดง

วิธีทําจะชวยใหเขาใจไดดีขึ้น 

5. แบบฝกหัดจะตองถูกตอง ครูตองพิจารณาใหดีอยามีขอผิดพลาดได 

6. แบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อใหผูเรียนมีแนวคิดที่กวางไกล 

หลักการสรางแบบฝกที่กลาวมา จะตองสอดคลองกับหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก             

มีจุดมุงหมายในการทําแบบฝกหัดที่ชัดเจน มีคําอธิบาย คําชี้แจง การทําแบบฝกหัดแตละคร้ังจะตอง

คํานึงความเหมาะสมในเร่ืองเวลา และแบบฝกหัดมีหลายรูปแบบเพื่อใหเด็กเกิดความสนใจดวย 

นิภา  ชวนะพานิช  (2517: 14-15) ไดกลาวถึงหลักการใชแบบฝกหัดแกนักเรียนไววา               

ครูควรมีหลักการในการใหแบบฝกหัด เพื่อใหเกิดประโยชนแกนักเรียนดังน้ี 

1. แบบฝกหัดจะตองแจมแจงและแนนนอน ครูจะตองอธิบายวิธีทําใหชัดเจน ใหนักเรียน

เขาใจไดถูกตองและกําหนดขอบเขตใหแนนนอนไมกวางขวางเกินไป 

2. ใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะกับวัยและพื้นฐานความรูของนักเรียน 

3. แบบฝกหัดควรเปนเร่ืองที่นักเรียนไดเรียนมาแลว เพราะความรูหรือประสบการณเดิม 

ยอมเปนรากฐานของความรูหรือประสบการณใหม ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายและสะดวกขึ้น 

4. ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความสําคัญ ของแบบฝก เพื่อใหนักเรียนมองเห็นคุณคาอันเปน

เคร่ืองเราใจใหนักเรียนทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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5. ครูตองเราความสนใจของนักเรียนใหมีตอแบบฝกหัดน้ัน 

6. ครูควรเปนผูต้ังปญหาขึ้นและปญหาน้ันไมควรยากเกินความสามารถและความสนใจ

ของนักเรียน แตความอยากรูอยากเห็นจะยั่วยุใหเด็กอยากแกปญหาน้ัน 

7. การใหนักเรียนไดเรียนรูเคาโครงยอของเร่ืองที่จะเรียนลวงหนาเสียกอน จะเปนเคร่ือง

เราใจให ทําตอไปใหสําเร็จ 

8. เน่ืองจากนักเรียนมีความแตตางกัน แบบฝกหัดที่กําหนดใหนักเรียนเกง นักเรียนเรียน

ปานกลาง และนักเรียนที่เรียนออน ความยากงายตางกัน ถาใหนักเรียนอยางเดียวกันก็ควรพิจารณา

ดานคุณภาพใหแตกตางกัน หรือใหเด็กที่เรียนออนมีเวลาทํามากกวา 

9. การยั่วยุใหเด็กทําเพื่อผลงานมากกวาหวังรางวัล หรือเกรงกลัวการลงโทษ การเขาใจใน

คุณคาของคําถาม ยั่วยุใหเกิดความสนใจและต้ังใจทําจริง ๆ 

10. ควรคํานึงถึงวัยของเด็ก สําหรับเด็กเล็กควรใหเด็กเกิดความรูความชํานาญ สําหรับเด็ก

โตนอกจากใหรูจักใชความคิดแลวควรใหงานที่สงเสริมใหเด็กใชความคิดมากขึ้น 

11. การทําแบบฝกหัดควรจัดใหมีความเหมาะสมกับเวลาที่เด็กมี  ไมควรมากเกินไป จน

นักเรียนไมสามารถทําใหเสร็จได และไมควรใหนอยจนมีเวลามากเกินไป ควรใหนักเรียนไดใช

เวลาทําแบบฝกหัดจนเกินความรูและมีทักษะจริง 

12. แบบฝกหัดที่ใชควรมีลักษณะแตกตางและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพื่อมิใหซ้ําจนเกิดความ

เบื่อหนาย 

วรนาถ  พวงสุวรรณ ( 2518: -34 -37 )  กลาวถึงหลักในการสรางและวางแผนการสราง

แบบฝกหัด ซึ่งสรุปไวดังน้ี 

1. ต้ังวัตถุประสงค 

2. ศึกษาเกี่ยวกับเน้ือหา 

3. ขั้นตาง ๆ ในการสรางแบบฝกหัด 

1.1 ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 

1.2 ศึกษาจิตวิทยาวัยรุนและจิตวิทยาการเรียนการสอน 

1.3 ศึกษาเน้ือหาวิชา 

1.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝกหัด 

1.5 วางโครงเร่ืองและกําหนดรูปแบบของแบบฝกหัดใหสัมพันธกับโครงเร่ือง 

1.6 เลือกเน้ือหาตางๆที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกหัดใหครบถวนตามที่กําหนด 
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     ลักษณะของแบบฝกทักษะท่ีดี 

                ในการสรางแบบฝกหัดสําหรับเด็กมีองคประกอบหลายประการซึ่งนักการศึกษาหลาย

ทานไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะแบบฝกหัดที่ดีไวดังน้ี 

  วลี สุมมิพันธ (2530: 189–190) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกหัดที่ดีไววา แบบฝกที่ดี 

ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังน้ี 

1) เกี่ยวของกับบทเรียนมาแลว 

2)  เหมาะสมกับระดับวัยและระดับความสามารถของเด็ก 

3)  มีคําชี้แจงสั้นๆที่จะทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย ๆ คําชี้แจงหรือคําสั่งตอง

กะทัดรัด 

4)  ใชเวลาเหมาะสมคือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

5)  เปนที่นาสนใจและทายทายใหแสดงความสามารถ 

                ศศิธร วิสุทธิแพทย (2518:72)ไดศึกษาพบวาแบบฝกหัดที่นักเรียนสนใจและกระตือรือรนที่

จะทําเปนแบบฝกหัดมีลักษณะดังน้ี 

    1) ใชหลักจิตวิทยา 

  2)  สํานวนภาษางาย ๆ 

   3)  ใหความหมายตอชีวิต 

   4)  คิดใหเร็วและสนุก 

   5)  ปลุกความสนใจ 

   6)  เหมาะกับวัยและความสามารถ 

   7)  อาจศึกษาดวยตนเองได 

                 วิชัย  เพ็ชรเร่ือง  (2531:73) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของแบบฝกหัดไววา 

                    1) แบบฝกหัดแตละแบบฝกหัดใชจิตวิทยาเขามาชวย เชน มีการสรางแรงจูงใจให   

กับเด็กใหเกิดความอยากรูอยากเห็น และกระตือรือรน ที่อยากจะทํากิจกรรมน้ัน ๆ และเมื่อจบ    

การฝกแตละคร้ัง มีการเสริมแรงใหเด็กทุกคร้ัง เพื่อใหเด็ก จะไดอยากทํากิจกรรมตอ ๆ ไปเมื่อ

ตนเองประสบผลสําเร็จ 

                      2)  การสรางแบบฝกแตละคร้ัง ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวย เพื่อเด็กจะไดเกิด

ความรูสึกภูมิใจที่เปนเจาของกิจกรรมเต็มใจที่จะกระทํากิจกรรมน้ัน ใหบรรลุเปาหมาย 

     3) สํานวนภาษาไมควรใชคําอยากเกินไป เพราะเด็กจะเกิดความทอถอย และไมงาย

จนเกิดความเบื่อหนาย 
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     4) แบบฝกควรฝกในสิ่งที่เกี่ยวของใกลชิดกับตัวเด็กมีความหมายตอผูฝก เพื่อเด็ก   

จะนําไปใชในชีวิตประจําวันได และเด็กสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของเด็กไดงายขึ้น 

     5) คําสั่งหรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทําใหเด็กเขาใจยาก ทั้งน้ันนักเรียน

จะไดศึกษา ดวยตนเองไดตามตองการ 

                   นิตยา  ฤทธิ์โยธี (2520:1) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังน้ี 

1)   เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 

2)   เหมาะสมกับระดับวัยและระดับความสามารถของเด็ก 

3)   มีคําชี้แจงสั้น ๆ  ที่จะทําใหเด็กเขาใจวิธีทําไดงาย ๆ 

4)   ใชเวลาเหมาะสมคือไมใชเวลานานหรือเร็วเกินไป 

5)   เปนที่นาสนใจและทายทายใหแสดงความสามารถ 
 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ( Leaning achievement ) เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการจัด

การศึกษา นักศึกษาไดใหความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเน่ืองจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเปนดัชนีประการหน่ึงที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ กูด ( Good 1973: 17, อางถึงใน 

ทรัญญา นามแกว 2538 : 49 ) กลาวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรุปไดวา หมายถึงความรูหรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาจาก 

คะแนนสอบที่กําหนด ใหคะแนนที่ไดจากงานที่ครมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง ซึ่งสอดคลองกับ 

ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89 ) ที่ใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือการสอบ  จึงเปนการตรวจสอบระดับ

ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบทดสอบตาง ๆ

เชน ใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ  เปนตน  จากความหมายขางตนสรุปไดวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเน้ือหา

สาระที่ เรียนมาแลววาเกิดการเรียนรูเทาใดมีความสามารถชนิดใด  โดยสามารถวัดไดจาก

แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ในลักษณะตาง ๆ และการวัดผลตามสภาพจริง  เพื่อบอกถึงคุณภาพ

การศึกษา 

สุรชัย ขวัญเมือง ( 2522 : 232 ) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง                     

การตรวจสอบดูวาผูเรียนไดบรรลุถึงจุดมุงหมายทางการศึกษาตามที่หลักสูตรกําหนดไวแลวเพียงใด
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ทั้งน้ี ยกเวนในทางดานอารมณ สังคมและการปรับตัว นอกจากน้ีแลวยังหมายรวมไปถึง                      

การประเมินผลความสําเร็จตาง ๆ ทั้งที่เปนการวัดโดยใชแบบทดสอบ แบบใหปฏิบัติการ และแบบ

ที่ไมใชแบบทดสอบดวย 

เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ และ เอนกกุล กรีแสง (2522 : 22 ) ใหความหมายการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวา เปนกระบวนการวัดปริมาณของผลการศึกษาเลาเรียนวาเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด

คํานึงถึงเฉพาะการทดสอบเทาน้ัน 

ไพศาล หวังพานิช ( 2526 : 89 ) กลาวไววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

คุณลักษณะ และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ หวียถามสัมฤทธิ์ผลของบุคคลวาเรียนแลว

เทาใด 

สรุปไดวา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง กระบวนการวัดผลการศึกษาเลาเรียน

วา ผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใดหลังจากเรียนในเร่ืองน้ัน ๆ 

 

 ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว  

ดังน้ี 

สุรชัย ขวัญเมือง (2527 : 233 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองตาง ๆ ที่เด็กไดรับจากประสบการณ 

ทั้งปวงจากทางโรงเรียนและจากทางบาน ยกเวนการวัดทางรางกาย ความถนัดและทางบุคคล สังคม

ไดแก ยารมณและการปรับตัว เปนตน 

ภัทรา นิคมานนท ( 2534 : 23 ) ไดกลาวไววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หมายถึง แบบทดสอบที่ใชวัดปริมาณความรู ความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับดานวิชาการที่เด็กได

เรียนรูมาในอดีต วารับรูไดมากนอยเพียงใด โดยทั่วไปแลวมักใชหลังจากทํากิจกรรมเรียบรอยแลว

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวาไดผลเพียงใด 

ลวน สายยศ และยังคณา สายยศ ( 2538 : 218 ) และพวงรัตน ทวีรัตน ( 2543 : 96 ) ได

กลาวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทํานองเดียวกันวา หมายถึง แบบทดสอบที่วัด

ความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ

กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง  จากความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กลาว
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มาแลวสรุปไดวา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่วัดความรู

ความสามารถทางการเรียนดานเน้ือหา ดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของวิชาตาง ๆ 

 

หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เยาวดี วิบูลยศรี ( 25 28 : 82 )

และรัญญาวิศาลาภรณ ( 2522 : 11) กลาวถึงหลักเกณฑไวสอดคลองกัน ดังน้ี 

1. เน้ือหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบน้ัน จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถวัด

ผลสัมฤทธิ์ได 

 2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดน้ัน ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตองให

ทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เหลาน้ันไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน 

 3.  วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจะวัด

ตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน และจะตองมั่นใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดได 

 4.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียนการ

เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว ดังน้ัน ครูควรจะทราบวากอนเรียน

นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดยการ

ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน 

 5.  การวัดผลเปนการวัดผลทางออม เปนการยากที่จะใชขอสอบแบบเขียนตอบวัด

พฤติกรรมตรง ๆ ของบุคคลได สิ่งที่วัดได คือ การตอบสนองตอขอสอบ ดังน้ัน การเปลี่ยน

วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบ จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง | 

 6.  การวัดการเรียนรู เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลาจํากัดสิ่งที่วัด

ไดเปนเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทาน้ัน ดังน้ัน ตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดน้ันเปนตัวแทน

แทจริงได 

 7.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเคร่ืองชวยพัฒนาการสยนของตรู และเปน

เคร่ืองชวยในการเรียนของเด็ก 

 8.  ในการศึกษาที่สมบูรณน้ัน สิ่งสําคัญไมไดอยูที่การทดสอบแตเพียงอยางเดียวการ

ทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง 

 9.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนในการวัดความสามารถในการใชความรูให

เปนประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหมๆ 

 10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงคที่วัด 
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 11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงายพอเหมาะมี

เวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอเสอบ 

 12. หากเปนแบบตัวเลือกควรมีตัวเลือก 4-5 ขอสอบแบบเลือกตอบน้ี ถาเขียนตัวเลือก

เพียง 2 ตัว ก็กลายเปนขอสอบแบบถูก-ผิด และเพื่อปองกันไมใหเดาไดงายๆ จึงควรมีตัวเลือกมาก ๆ 

ตัว ที่นิยมใชหากสอบระดับประถมศึกษาปที่ 1-2 ควรใช 3 ตัวเลือก ระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 ควร

ใช 4 ตัวเลือก และต้ังแตมัธยมศึกษาขึ้นไปควรใช 5 ตัวเลือก 

 13. อยาแนะคําตอบ ซึ่งการแนะคําตอบมีหลายกรณี ดังน้ี 

  -  คําถามขอหลังๆ แนะคําตอบขอแรกๆ 

  -  ถามเร่ืองที่ผูเรียนคลองปากอยูแลว โดยเฉพาะตาถามประเภทคําพังเพย สุภาษิต 

คติพจนหรือตาเตือนใจ 

  - ใชขอความของคาตอบถูกชากับคําถามหรือเกี่ยวของกันอยางเห็นไดชัดเพราะ

นักเรียนที่ไมมีความรูก็อาจจะเดาไดถูก 

  - ขอความของตัวถูกบางสวนเปนสวนหน่ึงของทุกตัวเลือก 

  - เขียนตัวถูกหรือตัวลวงถูกหรือผิดเตนชัดเกินไปหรือคําตอบไมกระจาย 

 จากที่กลาวขางตน สรุปไดวา  ในการสรางแบบทดสอนใหมีคุณภาพ วิธีการสราง

แบบทดสอบที่เปนคําถาม เพื่อวัดเน้ือหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลวตองต้ังคําถามที่สามารถวัด

พฤติกรรมการเรียนการสอนไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู 

 

   ประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 นักการศึกษาหลายทานไดแบงชนิดของแบบทดสอบ ไวดังน้ี 

 ชวาล แพรัตกุล ( 2516 : 112 - 115 ) แบงแบบทดสอบออกเปน 2 ชนิด ใหญ ๆ คือ  

1. แบบทดสอบที่ผูสอนสรางขึ้นเอง ( teacher – made test ) เปนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์

ในวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือภาษา เปนตน โดยแบงไดเปน 2 แบบคือ แบบให

ตอบเสรีและแบบจํากัดคําตอบ ซึ่งคุณประโยชนของแบบทดสอบชนิดน้ีอยูที่สามารถพลิกแพลงให

เหมาะกับสภาพและเหตุการณได 

 2.   แบบทดสอบมาตรฐาน ( standardized test ) แบบทดสอบมาตรฐานเปนตัวอยางของ

การกระทําหรือความรูของบุคคลแตละคนของกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งรับมาภายใตสภาพการณที่

กําหนด  การใหคะแนนเปนไปตามกฎเกณฑและการตีความหมายก็เปนไปตามตารางเกณฑปกติ

แบบทดสอบมาตรฐานผูสอนใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายหอง

ไดอยางมั่นใจและประหยัดถูกตองตามหลักวิชามากกวาการวัดดวยวิธีอ่ืน ๆ ใชสําหรับวัดพิสัย
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ความรูของผูเรียนของแตละชั้นและแตละกลุมวามีระดับความรูทัดเทียมกัน หรือแตกตางกันเพื่อจะ

ไดปรับปรุงการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการณน้ัน ๆ ได ใชสําหรับแยกประเภทผูเรียนออกเปน

กลุมยอย ๆ ตามความสามารถของเขา เพื่อจะไดเรียนอยางมีความสุข ใชในการวินิจฉัยสมรรถภาพ

วาแตละคนเกง - ออน ในวิชาใดบาง  มากนอยเพียงใดและเพราะสาเหตุใดใชสําหรับเปรียบเทียบ

ความงอกงามของผูเรียนแตละคนแตละทองวา มีพัฒนาการขึ้นจากเดิมในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ มาก

นอยเพียงใด ใชตรวจประสิทธิภาพของการเรียน ใชพยากรณความสําเร็จในการศึกษาวามีโอกาสจะ

ประสบความสําเร็จในทางใดระดับใด ใชในการแนะแนวโดยพิจารณาผลสอบจากแบบทดสอบ

มาตรฐานหลายฉบับวา เขามีสมรรถภาพทางสมองหรือหัวโนมเอียงหรือมีความถนัดในดานใด           

เพื่อจะไดแนะแนวอาชีพที่เหมาะสมใชในการประเมินการศึกษา ใชในการวิจัยในฐานะที่เปน

แบบทดสอบมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการวัดสูงมาก การสํารวจคนควาและการวิจัยตาง ๆ จึง

ตองอาศัยแบบทดสอบชนิดน้ีเปนเคร่ืองมือสําคัญ) สําหรับการเก็บขอมูลในการทดลอง และ

เปรียบเทียบความสามารถ 

 อํานวย เลิศชยันตี 2533 : 88 - 91 )  แบงแบบทดสอบออกเปน 18 ชนิด ดังน้ี 

 1.  แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ ( multiple choice แบบทดสอบชนิดน้ีมีลักษณะ

ประกอบดวยคําถาม 1 คําถาม มีตัวเลือก 4 - 5 ตัวเลือก ถาเปนระดับประถมศึกษาคารมี 4 ตัวเลือก

ระดับ ป. เทวรสรางใหมี 3 ตัวเลือก และควรมีรูปภาพประกอบมาก ๆ ระดับมัธยมศึกษาจึงควรใช               

5 ตัวเลือก 

  2.  แบบทดสอบถูก ผิด ( true - false ) แบบทดสอบชนิดน้ีจัดวา เปนแบบเลือกตอบอีก

อยางหน่ึง แตมีเพียงถูกหรือผิด หรือมีสองตัวเลือก 

 3.  แบบทดสอบแบบจับคู ( matching ) ลักษณะของแบบทดสอบจัดวาเปนแบบเลือกตอบ

อีกชนิดหน่ึง แตมีตัวเลียกจํานวนคงที่และภายหลังการคัดเลือกตัวเลือกที่ถูกไปแลวจํานวนตัวเลือก

น้ีจะลดนอยลงไปเร่ือย ๆ 

 4.  แบบทดสอบใหเขียนตอบ ( free response ) แบบทดสอบชนิดน้ีมีหลายลักษณะ  เชน 

ใหเปนแบบเดิมคา หรือเติมขอความสั้น ๆ หรือใหเขียนบรรยายแสดงความคิดเห็น 

 5.  แบบทดสอบความเร็วในการคิด ( speed test ) ลักษณะของแบบทดสอบความเร็วจะ

ประกอบดวยขอคําถามงาย ๆ แตมีขอคําเผามานวนมาก ๆ ใหเวลาในการทําขอสอบนอยมาก

คะแนนที่ไดจะเปนตัวเลข ที่ชี้ใหเห็นถึงความเร็วในการคิด การทําขอสอบ 

 6.  แบบทดสอบแบบไมจํากัดเวลา ( power test ) แบบทดสอบชนิดน้ีประกอบดวยขอ

คําถามที่คอนขางยาก ตองใชเวลาในการติดทําขอสอบเปนเวลานาน ดังน้ัน จะไมจํากัดเวลาในการ

ทําขอสอบ ใหผูสอบคิดจนกวาจะสําเร็จ 
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 7.  แบบทดสอบที่วัดความสามารถขั้นสูงสุด ( maximum  performance )  แบบทดสอบ

ลักษณะน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อวัดความสามารถขั้นสูงสุดของผูสอน ผูสอนตองพยายามคิดทําขอสอบ

ใหไดคะแนนมากที่สุด คะแนนจะเปนตัวชี้ถึงความสามารถขั้นสูงสุด เชน การสอบวัดทางดาน

สติปญญา หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 8.  แบบทดสอบที่วัดคุณลักษณะเฉพาะอยาง ( typical performance ) แบบทดสอบ

ลักษณะน้ี มีจุดหมายวัดความสามารถบางอยางบางประการ หรือคุณลักษณะที่ตองการวัดเพียงบาง 

ลักษณะเทาน้ัน เชน แบบทดสอบวัดความสนใจในวิชาชีพ หรือแบบวัดบุคลิกภาพ เปนตน 

 9.  แบบทดสอบแบบปรนัย ( objective tests ) แบบทดสอบแบบปรนัยเปนแบบทดสอบที่

ประกอบดวยคุณลักษณะสามประการ คือ 

 

  ก. คําถามที่ใชถาม เปนคําถามที่ชัดเจน ถามตรงจุด อานแลวรูวาถามอะไร 

  ข. เกณฑการตรวจใหคะแนน ไดกําหนดไวชัดเจน ใคร ๆ ตรวจก็ใหคะแนน

ตรงกันเทากัน 

  ค. การแปลผล ทุกคนที่แปลผลยอมแปลไดตรงกัน เชน ใครทาขอสอบได คือ คน

เกง ใครทําขอสอบไมได คือ คนเรียนออน 

 10.  แบบทดสอบแบบอัตนัย ( subjective ) แบบทดสอบแบบอัตนัย เนนที่คนแยกขอสอบ

เปนคนตรวจและใหคะแนน การใหคนตรวจก็ยอมมีขอยุงยากหลาย ๆ ประการเกี่ยวกับกิเลสใน

ตัวตน 

 11.  การทดสอบที่ใชการเขียน – ตอบ (paper - pencil test ) การทดสอบลักษณะน้ีอาจใช

เปนแบบลักษณะของแบบทดสอบในขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ดังที่กลาวมา เรียกวา 

แบบทดสอบที่เปนการทดสอบที่ใชเขียนตอบ 

 12.  การทดสอบที่ไมใชการเขียน ( performance ) การทดสอบลักษณะน้ีไมใชการเขียน

ตอบ แตเปนแบบสังเกตพฤติกรรมจากการกระทําโดยตรง เชน การทดสอบพลศึกษา การทดสอบ

ดานการปฏิบัติในวิชาชางประเภทตาง ๆ 

 13. การทดสอบที่ใชนักเรียนเปนกลุม ( group tests ) การทดสอบที่ใชลักษณะนักเรียน

ทดสอบเปนกลุม สวนมากมักใช power pencil test เพราะสามารถสอบนักเรียนไดพรอม ๆ กัน

ถึงแมนักเรียน จะมีจํานวนมาก 

 14.  แบบทดสอบที่ตองสอบคร้ังละ 1 คน ( individual tests ) การทดสอบที่สอบกับ

นักเรียนเพียง 1 คน มักเปนแบบการสอบเพื่อตรวจสอบขอบกพรองทางดานการเรียน หรือเปนการ

ชอบความพรอมทางดานการเรียน ความพรอมดานการฟง ความพรอมดานการอาน และโดยเฉพาะ
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การสอบคานการปฏิบัติงาน ฯลฯ ซึ่งตองดูพฤติกรรม อากัปกิริยาของผูเขาสอบดวยการสอบเปน

กลุมทําใหไมสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยตรงได  

 15.  แบบทดสอบที่ใชภาษา ( language ) แบบทดสอบที่ใชภาษาเนนที่การใชภาษาเปน

การสื่อความหมาย เหมาะสําหรับนักเรียนที่สามารถอานหนังสือไดเร็ว แบบทดสอบที่ใชภาษาจึง

เหมาะสําหรับนักเรียนที่อานคลอง เชน ระดับชั้น ป.4 ป.5 ป. 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป 

 16.  แบบทดสอบที่ไมใชภาษา ( non - language ) แบบทดสอบชุดน้ีจะเหมาะกับ 

เด็กเล็ก ๆ และเหมาะกับเด็กที่ไมสามารถสื่อความหมายดวยการพูดหรือเขียนได 

 17.  แบบทดสอบที่ตองการเฉพาะกระบวนการคิดตอบ ( process )  แบบทดสอบ                

ลักษณะน้ี ผูสอบไมสนใจวาใครคิดไดหรือไม แตมีความสนใจที่ผูเขาสอบติดอยางไร 

 18.  แบบทดสอบแบบการสรางจินตภาพ ( projective ) ลักษณะแบบทดสอบการสราง

จินตภาพ เปนการเนนใหผูเขาสอบแสดงความรู ความติดตอสิ่งเราตาง ๆ  ที่ตนไดพบเห็น ผูเขาสอบ

จะแสดงอาการตอบสนองออกมาเปนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติตาง ๆ ตอสิ่งเราที่ปรากฏอยู                     

ตัวแบบทดสอบที่ใชเปนสิ่งเรา จะมีลักษณะไมชัดเจน เพราะตองการเปนตัวการที่จะใหผูสอบแสดง

พฤติกรรม ความรูสึกในตนตอบสนองออกมาเทาน้ันเมื่อไรที่ตัวแบบทดสอบมีความชัดเจน ไมถือ

วาเปนการสอบเพื่อวัดการสรางขึ้นภาพ การสอบลักษณะน้ีจึงเหมาะกับบุคคลที่มีจิตไมสมประกอบ 

คนเหลาน้ีเมียพบเห็นภาพสลัว ๆ ไมชัดเจน ก็จะระบายความรูสึกนึกคิดที่เปนปญหาออกมา ผู

วัดผลกจะแปลพฤติกรรมที่แสดงออกมาน้ันใหเขารูวาเปนคนอยางไร มีปญหาหรือไมเห็นไดวา

ชนิดของแบบทดสอบมีหลายชนิดดวยกัน ไมวาจะเปนแบบทดสอบปรนัย อัตนัย  แบบเลือกตอบ 

แบบจํากัดเวลา ที่ผูสอนสรางขึ้นเอง หรือแบบทดสอบมาตรฐาน อยางไรก็ตาม การสราง

แบบทดสอบชนิดตาง ๆ น้ัน ผูสรางจะตองสรางใหเหมาะสมกับเน้ือหาและสอดคลองกับ

จุดประสงคที่กําหนดไว และเลือกใชใหเหมาะสมกับผูสอบดวย 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 29) ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา หมายถึง

คุณลักษณะรวมถึงความรู ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือคือมวล 

 1.  ขอสอบแบบความเรียงหรืออัตนัย (Subject or Easy) เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม 

แลวใหนักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรู และขอคิดเห็นของแตละคน 

 2.  ขอสอบแบบกาถูก-ผิด (True-False Test) เปนขอสอบแบบเลือกตอบที่ 2  ตัวเลือก แต

ละตัวเลือกดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม เชน ถูก - ผิด ใช ไมใชจริง -ไมจริง 

เหมือนกัน - ตางกัน เปนตน 
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 3.  ขอสอบแบบเติมคํา (Completion) เปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยคหรือขอความที่

ยังไมเสมบูรณแลวใหผูตอบเติมคําหรือประโยค หรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ันเพื่อใหมี

ใจความสมบูรณและถูกตอง 

 4. แบบทดสอบแบบตอบสั้นๆ (Short Answer Test) ขอสอบประเภทน้ีคลายกับขอสอบ

แบบเติมคํา แตแตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆ เขียนเปนประโยคคําถามที่สมบูรณ  แลวให

ผูตอบเขียนคําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความสมบูรณ ไมใชเปนการบรรยายแบบ

ขอสอบความเรียงหรืออัตนัย 

 5. ขอสอบแบบจับคู (Matching) เปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีคําหรือ

ขอความแยกออกจากกันเปน 2 ชุด แลวใหผูตอบเลือกจับคูวา แตละขอความในชุดหน่ึง (ตัวยืน)              

จะจับคูคํา หรือขอความใดในอีกชุดหน่ึง (ตัวเลือก) ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผู

ออกขอสอบกําหนดไว 

 6. ขอสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ลักษณะทั่วไป คําถามแบบเลือกตอบ

โดยทั่วไปจะประกอบดวย 2 ตอน คือ ตอนนําหรือคําถาม (Stem) กับตัวเลือก (Choice) ในตอน

เลือกน้ีจะประกอบดวยตัวเลือกที่ถูกและตัวเลือกที่เปนตัวลวง ปกติจะมีคําถามที่กําหนดใหนักเรียน

พิจารณา แลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดจากตัวลวงอ่ืน ๆ และคําตอบแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช

ตัวเลือกที่ใกลเคียงกัน ดูเผิน ๆ จะเห็นวาทุกตัวเลือกถูกหมดแตความจริงมีนํ้าหนักถูกมากนอย

ตางกัน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2537, 55-84) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูสรางขึ้นเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

 1.  แบบทดสอบรายบุคคล และสอบเปนกลุม ( individual turned group tests ) เปน

แบบทดสอบที่ใหนักเรียนตอบคร้ังละคน เชน ตองการใหนักเรียนตอบปากเปลา ผูสอบถามตาม

แบบทดสอบ เมื่อนักเรียนตอบก็ใหคะแนนทีละขอคําถามทันที การสอบเปนรายบุคคลน้ีโดยทั่ว ๆ

ไปผูเสอบตองไดรับการฝกหัดและมีประสบการณมาก แบบทดสอบเปนกลุมโดยทั่ว ๆ ไป ครูทุก

คนเคยมีประสบการณมาแลวในชั้นเรียน ผูกํากับการสอนไดรับการฝกหัดเพียงเล็กนอยก็ดําเนินการ

สอบได อยางไรก็ตามการดําเนินการสอบตองมีทักษะและความรูในการดําเนินการสอบมากดวย 

 2.  แบบทดสอบปรนัย และอัตนัย ( objective and subjective tests ) ขอสอบปรนัยเปน

ขอสอบที่ไมตองใชความคิดเห็นของผูตรวจ แตใหตามแบบหรือกุญแจที่ผูออกขอสอบกําหนดไว

คะแนนของแบบทดสอบปรนัยมีประโยชนและจําเปนมากในการวัดผลการศึกษา ขอทดสอบที่มี

โอกาสเปนปรนัยไดดี คือ ขอทดสอบเลือกตอบถูก - ผิดและจับคู เพราะการใหคะแนนเปนไปตาม

กุญแจที่ไดพิจารณาไวกอนแลว แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบที่ใหตอบยาว ๆ หรือแบบ
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ความเรียง ยากที่จะใหคะแนนไดชัดเจน เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ผูตรวจมีอิสระในการใหคะแนน

อยางไรก็ตามการใหคะแนนโดยวิธีจัดอันดับคุณภาพ จะชวยใหการใหคะแนนมีความเที่ยงธรรมดี

ขึ้นไดในเน้ือหาวิชาจดหมาย เรียงความ แตงความ เปนตน 

 3.  แบบทดสอบไมจากัดเวลา และจากัดเวลา ( power and speed tests )  แบบทดสอบไม

จํากัดเวลา ใหเวลาทําขอสอบมาก เพื่อวานักเรียนสวนมากจะสามารถทําไดหมดทุกขอ ซึ่งคอนขาง

ยาก หรือมีความยาวมาก นักเรียนทําไปจนหมดแรงแลวก็หยุดทําเอง ในทางตรงกันขาม

แบบทดสอบจํากัดเวลา กําหนดเวลาใหนอย แตขอสอบคอนขางงายนักเรียนสวนนอยจะทําผิดและ

เด็กเกง ๆ เทาน้ันที่จะทําไดทันตามเวลาที่กําหนด แบบทดสอบไมจํากัดเวลาตองการทราบวา

นักเรียนแตละคนมีความรูมากนอยเพียงใด แบบทดสอบจํากัดเวลาตองการทราบวา นักเรียน

สามารถทําไดรวดเร็วเพียงใดในเวลาที่กําหนดใหนอย ๆ เชนแบบทดสอบวัดการเปนเสมียน จึงเนน

ถึงความสามารถในการทํางานไดรวดเร็วเพียงใด เชนการเขียนหนังสือ หรือพิมพดีด 

 4.  แบบทดสอบตัวหนังสือ ไมเปนตัวหนังสือ และไมใชภาษา ( verbal, nonverbal, and 

nonlanguage tests ) แบบทดสอบตัวหนังสือ เนนการอาน การเขียน ใชกันโดยทั่ว ๆ ไปเปน

สวนมาก แบบทดสอบไมเปนตัวหนังสือ เนนบทบาทของภาษาโดยใชภาพ ภาพราง หรือสัญลักษณ 

ของสิ่งตาง ๆ เชน ใหนักเรียนเลือกภาพรางหลาย ๆ ภาพที่เหมือนกับตัวอยาง หรือใหนักเรียน

คํานวณการบวกจํานวนจากภาพ โดยทั่ว ๆ ไปแบบทดสอบน้ีใชกับผูอ่ืนที่อานหนังสือไมไดหรือ

เด็กอนุบาล แบบทดสอบน้ีอาจใชวัตปญญาของเด็กได เชน ใหนักเรียนบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ

จากภาพ เชน ภาพนกบิน ภาพนกหลับ นกคุยกัน ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวตอบการกระทําของนก 

เปนตน แบบทดสอบที่ไมเปนตัวหนังสือ ครูจะตองอานคําชี้แจงใหนักเรียนฟงทีละขอเมื่อนักเรียน 

ทําเสร็จหมดทุกตน จึงอานคําชี้แจงขอตอไป คําชี้แจงควรเขียนไวในแบบทดสอบทุกตอนหรือทุก 

ขอ เพื่อวาผูกํากับการสอบจะสามารถใหขอความแกนักเรียนไดตรงกันในกรณีที่สอบหลาย ๆ 

หองหรีอหลาย ๆ โรงเรียน โดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันแบบทดสอบไมใชภาษา ผูกํากับการ

สอบจะไมสื่อความหมายกับผูสอบโดยใชการเขียน การอาน หรือการพูดใด ๆทั้งสิ้น แตจะใชการ

เคลื่อนไหวของรางกายและภาษาใหเปนการบอกใหทราบนักเรียนตอบโดยการเหรียญทําดวยมือ 

ขอสอบจะเปนวัตถุทรงเหลี่ยมรูปภาพ หรีอการเคลื่อนไหวที่เปนปริศนา ขอเสอบน้ีใชกับคนใบ               

หูหนวก หรือไมอาจสื่อดวยภาษาธรรมดาได 

 5. แบบทดสอบการปฏิบัติจริงและขอเขียน (performance and pencil - napper Test) 

แบบทดสอบแบบปฏิบัติจริง เปนการสอบที่ผูสอบทํางานแทนการตอบคําถาม ยากจะเสอบที่ละคน 

หรือเปนกลุมก็ได เชน การเสอบปฏิบัติรองเพลง เลนดนตรี พงศึกษา อาจสอบทีละคน สอบเขียน

ภาพ ทางานหัตถะ อาจสอบเปนกลุมก็ได เปนตน ผูตรวจจะนับจานวนที่ทําผิด หรีอพิจารณาดู
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คุณภาพทั้งหมดเปนสวนรวม แลวนํามาจัดอันดับคุณภาพและสามารถวัดเวลาที่ผูสอบใชในการ

ปฏิบัติงานจนเสร็จแบบทดสอบการปฏิบัติจริงมีหลายชนิดหลายแบบ เน้ือหาวิชาแผนที่อาจ

ชี้ใหเห็นตําแหนงของเมือง แหลงทรัพยากร ใครจะชี้ไดถูกและรวดเร็ว วิชาประวัติศาสตรอาจให

เรียงภาพผูนําของประเทศตามลําพังกอนหลัง ใหสวนที่หายไปในภาพ ใหเขียนเรียงความจดหมาย 

เปนตน ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบปฏิบัติจริง เปนการเนนความสามารถในเน้ือหาวิชาให

สามารถปฏิบัติไดจริง ๆ มากกวาตอบคําถามแบบทดสอบขอเขียน สวนมากจะถามเน้ือหาวิชา ให

นักเรียนตอบในกระดาษสามารถตอบไดคร้ังละหลาย ๆ คน ขอสอบจะเปนตัวหนังสือ หรือรูปภาพ 

สัญลักษณก็ได 

 6.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นเอง และแบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น

เองใชสําหรับทดสอบนักเรียนที่ครูสอนเอง แบบทดสอบจะดีหรือไมขึ้นอยูกับครูมีความรูในการ

สรางขอทดสอบหรือไม และมีทักษะเพียงใด แบบทดสอบมาตรฐานสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญในการ

ทดสอบรวมกับผูชํานาญการหลักสูตรและครู แบบทดสอบน้ี จะตองมีมาตรฐานในการดําเนินการ

สอบ คะแนนเปนมาตรฐาน เปนการทดสอบที่มีแบบแผนและสามารถนําแบบทดสอบน้ีไปใชกับ

นักเรียนตางหองตางโรงเรียนได 

 ดังน้ัน การที่ผูสอนจะเลือกออกขอสอบประเภทใดน้ันตองพิจารณาขอดี ขอจํากัด ความ 

เหมาะสมของแบบทดสอบกับเน้ือหา หรือจุดประสงคในการเรียนรูในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ๕ 

ศึกษาคนควาเลือกใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 

 พวงรัตน ทวีรัตน (2530: 30-3) กลาววาเปนการตรวจสอบความสามารถของสมรรถภาพ

ทางสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด มากนอยเทาใด เชน 

พฤติกรรมดานความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา

มากนอยอยูในระดับใด น่ันคือ การวัดผลสัมฤทธิ์เปนการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนในดาน

พุทธิพิสัย ที่เปนการวัด 2 องคประกอบตามจุดมุงหมายลักษณะของวิชาที่เรียน ดังน้ี  

 1.  การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติโดยให

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมา สามารถทําการสังเกตและวัดได เชน 

วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ีจึงตองวัดโดยใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” 

(Performance Test) ซึ่งเปนการประเมินผลพิจารณาที่วิธีปฏิบัติ (Procedure) และผลงานที่ปฏิบัติ 

 2.  การวัดคานเน้ือหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา

(Content) รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอนมีวิธีการ

สอบวัดได 2 ลักษณะ ดังน้ี 
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 -  การสอบปากเปลา (Oral Test) การสอบแบบน้ีมักกระทําเปนรายบุคคลซึ่งเปนการสอบ

ที่ตองการดูผลเฉพาะอยาง เชน การสอบอานฟงเสียง การสอบสัมภาษณที่ตองการดูการใชถอยคํา

ในการตอบคําถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและบุคลิกภาพตาง ๆ เชน การสอบปริญญานิพนธ ที่

ตองการวัดความรูความเขาใจในเร่ืองที่ทา ตลอดจนแงมุมตาง ๆ การสอบปากเปลาสามารถวัดได

ละเอียดลึกซึ้ง และคําถามก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรีอเพิ่มเติมไดตามความตองการ 

 -  การสอบแบบใหเขียนความ (Paper-Pencil Test or Written Test ) เปนการสอบวัดที่ให

ผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือตอบ ที่มีรูปแบบการตอบอยู 2 แบบ คือ 

  1.  แบบไมจากัดคําตอบ (Free Response Type) ไดแก การสอบวัดที่ใชขอสอบ

แบบอัตนัย หรือความเรียง (Essay Test) 

  2.  แบบจํากัดคําถาม (Fixed Response Type) เปนการสอบที่กําหนดขอบเขตของ

คําถามที่จะใหตอบ หรือกําหนดคําตอบมาใหเลือกซึ่งมีรูปแบบของคําถาม คําตอบ 4 รูปแบบ คือ 

แบบเลือกทางใดทางหน่ึง (Alternative) แบบจับคู ( Matching) แบบเติมคํา 

(Completion) และแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ชุติพงศ กองแกวและสิชฌนเศก ยานเดิม (2560) ไดศึกษาการสรางแบบฝกทักษะ             

การปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองใน

วงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อ

สรางแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน โดยใชบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาส และเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติเคร่ือง

ลมทองเหลือง เร่ืองการใชลิ้นเพื่อทําใหเสียงมีความตอเน่ือง (Legato tonguing) และการควบคุม

ความดัง – เบา (Dynamic) ใหแกนักเรียนวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลุมตัวอยาง คือ

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็กและโรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม จํานวน 20 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี มี 2 ชนิด คือ แบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง และแบบสังเกต 

การปฏิบัติรวมวง สถิติที่ใชในการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและ

หลังเรียนใชสถิติ t-test และคารอยละ ผลการวิจัย พบวา 

การสรางแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวงสําหรับเคร่ืองลมทองเหลือง ประกอบดวย                 

การคัดเลือกบทเพลงคอราลใหเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยคัดเลือกจากบท

เพลงในบันไดเสียงเมเจอรและไมเนอรไมเกิน 3 ชารป และ 3 แฟลต มีการกําหนดชวงเสียง (Range) 
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ใหเหมาะสมกับเคร่ืองลมทองเหลือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮนดริคสัน (Clarence V. 

Hendrickson: 95) พรอมทั้งหาคุณภาพของแบบฝกทักษะโดยผูเชี่ยวชาญ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการใชลิ้นเพื่อทํา

ใหเสียงมีความตอเน่ือง (Legato tonguing) และการควบคุมความดัง – เบา (Dynamic) โดยใชแบบ

ฝกทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้น พบวา คะแนนเฉลี่ยของการปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลคะแนนทักษะการปฏิบัติหลัง

เรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 88.8 เปนไปตามเกณฑที่คาดหวังคือ ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะการปฏิบัติมี

คาเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 80 

สโมสร ทองสิพพัญู และโกวิทย ขันธศิริ (2550) ไดศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝก

ทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล            

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร และ 2) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอร

เดอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 1 / 8 

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน ไดจากการสุมแบบ

แบงกลุม (Cluster Sampling) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การ

ปฏิบัติรีคอรเดอร แบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การปฏิบัติรีคอรเดอร สถิติใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t-test พบวา แบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.21 / 90.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 / 80 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เร่ืองการปฏิบัติรีคอรเดอร โดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียน 

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวม

วง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัย

ไดดําเนินการตามลําดับขั้นดังน้ี 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 (จํานวน 2,824 คน ขอมูลจากสํานัก

ทะเบียนและวัดผล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

กลุมตัวอยาง คือ ที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดแก นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย

พาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวส. ในภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน ไดมาโดยวิธีการ

สุมแบบเฉพาะเจาะจง 

ระยะเวลาในการทําวิจัย ระหวางเดือน มิถุนายน 2562 – เดือน มีนาคม 2563 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียน 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 1. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบ และการเขียนขอสอบ 

 2. วิเคราะหเน้ือหา และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของ เร่ือง รําวงมาตรฐาน 

 3. ทําตารางวิเคราะหขอสอบโดยยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อกําหนดขอสอบ

ของแตละจุดประสงค และกําหนดขั้นของการวัดผล  
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 4. การสรางแบบทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางการวิเคราะหขอสอบรําวงมาตรฐาน 

จํานวน 40 ขอ 

5. นําขอสอบที่สรางเสร็จแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองกับเน้ือหาและ

วัตถุประสงค โดยใชแบบประเมิน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 

พิจารณาคาดัชนีความสอดคลองระหวางตัวเลือกกับพฤติกรรมที่วัด (IOC) ที่มีคา 0.5 ขึ้นไป แลว

นํามาปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมเปาหมาย 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ  

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราล

ของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 

4. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

5. นําขอมูลที่ไดมาตรวจทานความสมบูรณของขอมูล แลววิเคราะหขอมูลเปนลําดับตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังจากที่เรียน

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ือง

ลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต กับคะแนนกอนเรียน โดยใชสถิติในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย              

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา t-test แบบ Dependent  ทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

 

สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน      

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ือง

ลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ในปการศึกษา 2562 ดังน้ี 
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1. คาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนของนักศึกษา 

โดยใชสูตร  

 

  เมื่อ   =     คะแนนเฉลี่ย 

    =     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                   N =     จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   โดยใชสูตร 

 

 เมื่อ     S.D. = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      X = คาคะแนน 

     n = จํานวนคะแนนในแตละกลุม  

    ∑ = ผลรวม 

3. การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคาที่ไดจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่ไมเปน

อิสระจากกันกลุมตัวอยางขนาดเล็ก ( n  <  30 ) ทดสอบโดย t- test 
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บทที ่4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวย

บทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดใช

แบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกกลุมตัวอยาง จํานวน 17 คน และในการนําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.1  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉลี่ย 

                      คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบท 

        เพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 

 

คะแนน 

 

N X� SD T-Test Sig 

คะแนนกอนเรียน  17 10.70 0.79 
34.11** .000 

คะแนนหลังเรียน  17 18.83 0.83 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน      

เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตพบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูง

กวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรู

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ทําใหนักศึกษามีการปฏิบัติรวมวงดีขึ้น  โดยคะแนนหลังเรียน 

(x�= 18.83, SD = 0.83) สูงกวาคะแนนกอนเรียน (x� = 10.70, SD = 0.79) 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัย เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวย

บทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                           

มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการปฏิบัติเคร่ืองลมทองเหลือง ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยใชแบบฝก

ทักษะ การปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค  กลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ ทั้งระดับชั้น ปวส. ในภาคเรียนที่  1-2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 17 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คา t – test Dependent สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 

สรุปผล 

จากการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน      

เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตพบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูง

กวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรู

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ทําใหนักศึกษามีการปฏิบัติรวมวงดีขึ้น  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน  

 

อภิปรายผล 

 จากการจัดการเรียนรูดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดวยบทเพลงคอราลของโยฮัน      

เซบาสเตียน บาค สําหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตพบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูง

กวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา จากการจัดการเรียนรู

ดวยแบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวง ทําใหนักศึกษามีการปฏิบัติรวมวงดีขึ้น  โดยคะแนนหลังเรียน 

สูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สโมสร ทองสิพพัญู และโกวิทย ขันธศิริ 

(2550) ไดศึกษาการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอรของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

ประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนและหลังเรียนโดยใชแบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 หอง 1 / 8 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล           

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 40 คน ไดจากการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การปฏิบัติรีคอรเดอร แบบฝกทักษะ

การปฏิบัติรีคอรเดอร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง 

การปฏิบัติรีคอรเดอร สถิติใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และ คา t-test พบวา แบบฝกทักษะการปฏิบัติรีคอรเดอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี

ประสิทธิภาพ 82.21 / 90.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 / 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน เร่ืองการปฏิบัติรีคอรเดอร โดยใชแบบฝกทักษะหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนตองศึกษาคูมือของแบบฝกทักษะ สวนประกอบของชุดแบบฝกทักษะ ใหเขาใจ

กอนนําไปใชจึงจะทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และระหวางการใชแบบฝก

ทักษะ ครูผูสอนตองควบคุมและใหคําแนะนําอยางใกลชิด เนนย้ําใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน

ของแบบฝกทักษะอยางเครงครัด 

2. แบบฝกทักษะการปฏิบัติรวมวงชุดน้ี เมื่อใชไปไดระยะหน่ึงอาจเกิดความลาสมัย ดังน้ัน

ควรปรับปรุงเน้ือหารูปแบบ ใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 
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ภาคผนวก  ก 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
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T-Test 
 
 

Paired Samples Statistics 
 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 af 18.83 30 .834 .152 

be 10.70 30 .794 .145 
 
 

Paired Samples Correlations 
 

 N Correlation Sig. 
Pair 1 af & be 30 -.286 .125 

 
 

Paired Samples Test 
 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 
Pair 

1 
af - 
be 8.133 1.306 .238 7.646 8.621 34.109 29 .000 
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