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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75     

2) ศกึษาผลการทดลองใชชุ้ดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขั้น โดยการเปรียบเทียบความรู้และทักษะการตกีลองชุดขั้นพื้นฐานของนักเรียนท่ี

เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ กับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

ด้วยชุดฝึกทักษะการตกีลองชุดขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ชุด แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน แบบประเมินทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และค่าร้อยละ 

 ผลการวจิัยพบวา่ 

  1. ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นมปีระสิทธิภาพเท่ากับ 88.87/84.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 75/75 

  2. โดยรวมนักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้ วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเท่ากับ

ร้อยละ 80.17 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 

  3. โดยรวมนักเรียนมทัีกษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 89.00 ซึ่งผ่าน

เกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48  

  4. โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 

(X  = 4.44, S.D. = 0.33)  

 

 

 

ค าส าคัญ : ชุดฝึก  ทักษะการตีกลองชุด  กลองชุด 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were; 1) to develop and investigate efficiency of the training packages for 

basic drumming skills on a drum kit for Prathom Suksa 6 students at Vithidham school Sakon Nakhon Rajabhat 

university to meet the criteria of 75/75, 2) to study the experimental results using the developed training 

packages by comparison the knowledge and drumming skills on a drum kit of students who studying with the 

training packages with the criteria set at 75 percent of the full score, and 3) to study the satisfaction of students 

with learning through the training packages. The target group were 21 Prathom Suksa 6 students who were 

studying in the second semester of 2019 academic year at the Dhamma School of Sakon Nakhon Rajabhat 

University. The research instruments included 4 packages of the training packages for basic drumming skills on a 

drum kit, a test for measurement the knowledge about basic drumming skills on a drum kit, a form for 

assessment the basic drumming skills on a drum kit, and a questionnaire for measurement the satisfaction with 

learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and percentage. 

 From the research we found out that: 

  1. The developed training packages for basic drumming skills on a drum kit contained their efficiency of 

88.87/84.27, which was higher than the set criteria of 75/75. 

  2. Overall, after studying with the developed training packages, the students had the knowledge about 

basic drumming skills on a drum kit equal to 80.17 percent, which passed the set criteria at 75 percent of the full 

score, with the number of 15 qualified students accounting for 71.42 percent. 

  3. Overall, after studying with the developed training packages, the students had basic drumming skills on 

a drum kit equal to 89.00 percent, which passed the set criteria at 75 percent of the full score, with the number 

of 19 qualified students accounting for 90.48 percent. 

  4. Overall, the students were satisfied with their learning through the training packages for basic 

drumming skills on a drum kit at a high level ( X  = 4.44, S.D. = 0.33). 

 

Keywords : Training Packages,  Drumming skills on a drum kit,  Drum kit  

ภูมิหลัง  

 ในปัจจุบันสภาพปัญหาความเป็นอยู่ของคนไทย ได้รับ

อิทธิทธิพลมาจากต่างประเทศ โดยจะเห็นว่าเมื่อความเจริญ

ทางวัตถุต่าง ๆ ท่ีเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบาย ท าให้

วิธีการด าเนินชีวิตของผู้คนด าเนินไปด้วยความเร่งรีบมากขึ้น 

ส่งผลให้ผู้คนด าเนินชีวิตโดยขาดความอ่อนโยน ผ่อนคลาย 

และขาดสุนทรียภาพในการด าเนินชีวติ ปัจจัยเหล่านี้ยังส่งผล

ต่อความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วย เพราะความคิดสร้างสรรค์

เป็นสิ ่งที่มีคุณค่าส าหรับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมปัจจุบันที่มี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผลจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 

และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้น 

ท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นผู้ท่ี

สามารถปรับตัวและรู้จักคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ เฉพาะหน้าได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องมีแรง

สนับสนุนจากสุนทรียะด้วย  

 การจัดการศึกษาของไทยนอกจากจะให้ความส าคัญใน

ด้านวิชาการความรู้แล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ

หลายด้าน ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการขับเคลื่อนนโยบายลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุง่ให้บุคคลได้รับการส่งเสริมความสามารถ

ของตนท่ีมีอยู่ให้ตรงความศักยภาพและความสนใจ อีกท้ังยัง
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ท าให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้ และส่งผลให้

มีเจตคติท่ีดีต่อตนเอง และผู้อื่นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 

การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542)  

 จากพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาตดิังกล่าว สะทอ้น

ให้เห็นว่าการส่งเสริมความรู้เพียงด้านเดียวยังไม่สามารถ

พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ เพราะสตปัิญญา ร่างกาย 

และจิตใจควรได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน ดั่งท่ี ณธีพัฒน์ 

วชิรชัยเกียรติ (2552, หน้า 1) กล่าวว่ามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ

การท างานของสมองตา่ง ๆ พบค าตอบว่า ดนตรีมีส่วนช่วยให้

ความสามารถในการท างานของสมองเพิ่มสูงขึ้น เมื่อไหร่

ก็ตามที่เราฟังเพลงพร้อม ๆ กัน กับการเคาะจังหวะตาม

แห่งห้วงท านองน้ัน ๆ เสียงท่ีก้องเข้าไปยังสมองจะช่วยให้คลื่น

ความถี่สมองท่ีเปล่งออกมาในระดับท่ีเรียกว่า “คลื่นเอลฟา” 

และ “คลื่นท่ีตา” ซึ่งเป็นช่วงท่ีคลื่นสมองมีประสิทธิภาพ

ในการรับรู้ นอกจากนี ้ดนตรียังมผีลตอ่การพัฒนาความสามารถ

ด้านความจ า สร้างสติปัญญา น าไปสู่ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

ตอ่ไป ดังนัน้ การพัฒนาดนตรีก็เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญตอ่ชีวิต

มนุษย์เช่นเดียวกัน เพราะดนตรีเป็นศิลปะทางวัฒนธรรม

ท่ีสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ดนตรีสามารถกล่อมเกลาอารมณ์

และความคิดของมนุษย์ได้ ท าให้ผู้ท่ีสัมผัสกับดนตรี เกิดความรู้สึก

ชื่นชมท าให้มีความสุขุมเยือกเย็นช่างสังเกต พิจารณาไตร่ตรอง

และเห็นคุณค่าในความงามของดนตรี ความรู้สึกดังกล่าวไม่สามารถ

รับรู้และสัมผัสได้ทุกคน หากแต่ต้องเรียนรู้ สัมผัสและสร้าง

ความเข้าใจ จึงจะส่งผลต่อการพัฒนาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์

มากยิ่งขึ้น ดังนั้นดนตรีจึงถือว่ามีความส าคัญยิ่งต่อมนุษย์  

ซึ่งสามารถสื่อความหมายและถ่ายทอดความนึกคิดให้เข้าถึง

ด้วยเสียง ด้วยทักษะการขับร้อง การเล่นเครื่องดนตรี และการ

เขียนเป็นโน้ตดนตรี (พรวิไล จุลเสวก, 2550, หน้า 1) การศึกษา

ดนตรี สามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความถนัดหรือความสนใจ

หรือเรียนได้จากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

ส่วนการเรียนท่ีให้ผลนัน้ควรเร่ิมเรียนเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเร็วได้ใน

ชีวิตของทุกคน เช่น ควรเริ่มต้นเรียนดนตรีในชั้นอนุบาล 

บางคนเร่ิมเรียนตั้งแต่อายุสองขวบคร่ึง ด้วยวัยขนาดนี้เด็กจะ

ได้รับการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดในการพัฒนาอนาคตของประสาทหู

และพัฒนารสนิยมในดนตรีท่ีดี การท่ีเด็กจะเกิดความเข้าใจ

ในดนตรี มีทักษะทางดนตรีและมีทัศนะที่ดีต่อดนตรีนั ้น 

ครูต้องพยายามจัดประสบการณ์ทางดนตรีให้เด็กได้รับรู้

หลาย ๆ ด้าน ดังนั้นเด็กในวัยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม

อย่างยิ่งกับการฝึกหัดและเสริมสร้างความสามารถพื้นฐาน

ด้านดนตรี เพราะเด็กสามารถตอบสนองดนตรีได้โดยธรรมชาติ

ตั้งแต่เล็ก เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงเพลงท่ีได้ยิน 

แต่เมื่อเด็กโตขึ้นเด็กจะสามารถที่จะได้รับประสบการณ์

ทางดนตรีเพิ่มมากขึ้น วิชาดนตรีจึงถูกบรรจุเข้าในหลักสูตร

การศึกษา ปัจจุบันวิชาดนตรีได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชา

ที่มีเนื้อหาสาระส าคัญเป็นของตัวเอง ดังนั้นวงการศึกษา

จึงมักจัดวิชาดนตรีไว้ในกลุ่มของวิชาศิลปะดนตรีเป็นวิชา

ยอดเยี่ยมในการพัฒนาสติปัญญา รวมไปถึงมีหลักเกณฑ์

ในการคิด ประสบการณ์ต่าง ๆ ในวิชาดนตรีสนับสนุน

การท างานร่วมกันของร่างกายและสมอง สิ่งนี้จึงถือได้วา่เป็น

คุณสมบัติส าคัญส าหรับวิชาท่ีเป็นพื้นฐาน ดังนั้น กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ดนตรีและศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยให้ผู้เรียนมี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มจีินตนาการทางศลิปะ ชื่นชมความ

งามสุนทรียภาพ ซึ่งมีผลตอ่คุณภาพชวีติมนุษย ์ 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาให้น าไปใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคน

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะ

ท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ท้ังนี้ในดา้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะนั้น ครูผู้สอน

จะต้องมีการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  อธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ แล้วให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และ

จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนซ้ า ๆ บ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ

ในขั้นตอนของการสอนให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้นั้น สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การสอนของครูได้ผลดีขึ้นก็คือ 

สื่อการสอนที่ครูสามารถจัดเตรียมไว้ให้ผู้เรียนสนใจ เข้าใจ

ในเนื้อหาการเรียนรู้ได้มากขึน้  
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 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดนตรีและศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมีประสบการณ์เคย

เป็นครูสอน “การตีกลองชุด” ในสถาบันดนตรีเอกชนเป็นเวลา 

3 ปี สังเกตพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนที่มาเรียนบางคน 

ไม่ตั้งใจเรียน เบ่ือหน่าย ไม่ทบทวนแบบฝึกหัด ไม่ท าการบ้าน 

มาเรียนตามค าสั่งของผู้ปกครอง เมื่อบทเรียนมคีวามซับซ้อน

มากขึ้นก็ท้อแท้ ขอบทเรียนง่าย ๆ ไม่มีความอดทน ความเพียร

พยายามลดลง และยังพบว่า ผู้เรียนมีปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ ไม่มีเงินต่อคอร์สเรียน ไม่สามารถซื้อเครื่องดนตรี

เพื่อฝึกซ้อมท่ีบ้านได้ ผู้เรียนอ้างสาเหตุไม่มีเวลาในการฝึกซ้อม 

ต้องท าการบ้านมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีต้องท ามาก จ าบทเรียน

ไม่ได้และดูโน้ตแล้วอ่านไม่รู้เร่ือง จึงเป็นสาเหตุให้การเรียนกลอง

ยังไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หากผู้เรียน

ได้รับแรงจูงใจหรอืมีบทเรียนท่ีน่าสนใจย่อมท าให้พวกเขาตัง้ใจ

เรียนและตั้งใจฝึกซ้อมมากขึ้น เกิดความมั่นใจ มีความพร้อมทาง

สตปัิญญา ร่างกายและจิตใจ การเรียนท่ีจะท าให้ประสบผลส าเร็จ

สูงสุดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความพอใจและแรงจูงใจของผู้เรียน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีและศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มคีวามสนใจ

ท่ีจะสร้างชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน

วิชาดนตรีและศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

เพื่อพัฒนาทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานของนักเรียน 

อันเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงามสุนทรียภาพ ซึ่งมีผล

ตอ่พัฒนาการด้านอ่ืน ๆ ของผู้เรียนต่อไป  

วัตถุประสงคข์องการวจิัย 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ไวด้ังนี้ 

  1. ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 

75/75 

  2. ผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวิถีธรรม

แห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ในประเด็นย่อย ตอ่ไปนี ้

            2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน

ของนักเรียน หลังเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ต้ังไว้ท่ีร้อยละ 75  

     2.2 ทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานของนักเรียน 

หลังเรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ต้ังไว้ท่ีร้อยละ 75  

   3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน มคีวามพงึพอใจต่อการเรียน  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                                                                                           ตัวแปรตาม      ตัวแปรตาม 

             ตัวแปรอิสระ  

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด 

ขั้นพื้นฐาน 

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด 

ขั้นพื้นฐาน 

2. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการตกีลองชุดขั้นพื้นฐาน 

3. ทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

4. ความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยชุดฝึกทักษะ 

การตกีลองชุดขั้นพื้นฐาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  1. ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 4 ชุด คือ 1) ชุดท่ี 1 ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับกลองชุด 2) ชุดท่ี 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

โน้ตสากล 3) ชุดที่ 3 เทคนิคหรือทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน และชุดที่  4 จังหวะพื้นฐานการตีกลองชุด 

โดยองค์ประกอบของแต่ละชุด  ประกอบด้วย 1) ชื่อชุด        

2) ค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน    

3) จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) ขอบข่ายเนื้อหา 5) ระยะเวลา

ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 6) กิจกรรมและขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู้ 7) สื่อ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ 8) การวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ และ 9) ภาคผนวก 

  2. แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะ

การตกีลองชุดขั้นพื้นฐาน 

  3. แบบทดสอบความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.94 

  4. แบบประเมินทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน เกณฑ์

การให้คะแนนเป็นแบบ Rubrics 

  5. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึก

ทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 

5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การทดลองใชรู้ปแบบการทดลองกลุ่มเดียว และมีการ

วัดหลังการทดลอง 1 ครั้ง (One Group Only Posttest Design) 

โดยท่ีผู้วจิัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

   1. ปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน

เกี่ยวกับโครงการสอน รวมท้ังสร้างกตกิาการเรียน และอื่น ๆ 

   2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรายละเอียด

ท่ีระบุไว้ในชุดฝึกทักษะ ชุดที่ 1 รวมทั้งมีการเก็บคะแนน

จากการท าแบบฝึกหัดตา่ง ๆ ประจ าชุด  

   3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่อไปเร่ือย ๆ 

ในท านองเดียวกันกับท่ีระบุไวใ้นข้อ 2 จนเสร็จสิ้นชุดฝึกทักษะ

ท่ี 4 

   4. หลังการทดลอง มกีารทดสอบ ดังนี้ 

    4.1 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตกีลองชุด

ขั้นพื้นฐาน (ภาคความรู้) โดยใช้แบบทดสอบท่ีสร้าง ใช้เวลา 1 

ชั่วโมง 

    4.2 ทดสอบทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

(ภาคปฏิบัติ) เป็นรายบุคคล โดยการสังเกตและประเมินโดย

ใช้แบบประเมินทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน (เวลายืดหยุ่น

ตามความเหมาะสม) 

    4.3 สอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนด้วย

ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้วิจัยด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

   1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะ

การตกีลองชุดขั้นพื้นฐาน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยท่ี 

    75 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ท้ังหมดท่ีนักเรียนได้จากการท าแบบฝึกหัดท้ายชุดแต่ละชุด 

ท้ังภาคความรู้ และภาคปฏิบัติ  

    75 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

ของนักเรียนได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน “ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน” และการทดสอบ

ภาคปฏบัิตกิารตกีลองชุดตามบทเพลงท่ีก าหนดให้ 

   2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การตกีลองชุดขั้นพื้นฐานหลังเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ท่ีต้ัง

ไวท่ี้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

   3. วเิคราะห์เปรียบเทียบทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

(หลังเรียน) ของนักเรียน กับเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ที่ร้อยละ 75 

ของคะแนนเต็ม 

   4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

(หลังเรียน) โดยเทียบกับเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 

 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวจิัยคร้ังนีผู้้วิจัยใชส้ถิตใินการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

   1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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   2. สถิตติรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวิจัย 

    2.1 ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง IOC 

    2.2 ค่าความยากรายข้อของข้อสอบ (p) และค่า

อ านาจจ าแนกรายข้อของขอ้สอบ (r)  

    2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร 

KR-20  

   3. สถิตทิี่ใช้ตรวจสอบสมมติฐาน 

    3.1 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2  
    3.2 เปรียบเทียบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐานหลังเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 75 

ของคะแนนเต็ม โดยใชค้่าเฉลี่ย และค่ารอ้ยละ 

    3.3 เปรียบเทียบทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

หลังเรียนของนักเรียน กับเกณฑ์ท่ีต้ังไวท่ี้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่ารอ้ยละ 

    3.4 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน 

ท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

โดยใชค้่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาสรุปผลได้ดังนี้ 

  1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาเท่ากับ 88.87/84.27 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 75/75   

  2. โดยภาพรวมนักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้น

เท่ากับร้อยละ 80.17 ซึ ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั ้งไว้ที่ร้อยละ 75 

ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบวา่ มนีักเรียน

ท่ีมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์

ท่ีก าหนดจ านวนร้อยละ 71.42 ของนักเรียนท้ังหมด  

  3. โดยภาพรวมนักเรียนมทัีกษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน 

หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 89.00 

ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณา

เป็นรายบุคคล พบว่า มีนักเรียนที่มีทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื ้นฐาน ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวนร้อยละ 90.48 

ของนักเรียนท้ังหมด  

  4. โดยรวมความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน

ด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก 

(X  = 4.44, S.D. = 0.33) 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองชุด

ขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา สามารถ

อภิปรายผลได้ ดังนี้  

  1. ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ี 75/75 ท้ังนี้

อาจเป็นเพราะชุดฝึกทักษะท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นได้  ผ่านขั้นตอน

การสร้างอย่างเป็นระบบโดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต ารา

ท่ีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์หลักสูตรเนื้อหาสาระการเรียนรู้ก่อน

การสร้างชุดฝึกทักษะ ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์และตรวจสอบ

จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาจุดบกพร่องแล้ว

น ามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประภาพร 

ถิ่นอ่อง (2553, หน้า 33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของชุดฝึกทักษะ

ท่ีดีต้องมีจุดหมายท่ีแน่นอนจะท าการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้

ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก

ให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียนมีเนื้อหาตรง 

จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียน และนิตยา ฤทธ์ิโยธี (2550, หน้า 18) 

ท่ีกลา่วถึงลักษณะของชุดฝึกทักษะท่ีดไีวว้า่ แบบฝึกทักษะตอ้ง

เกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีเรียนมาแล้ว เหมาะสมกับระดับ วัยและ

ความสามารถของเด็ก มีค าชี้แจงสั้น ๆ ท่ีท าให้เด็กเข้าใจง่าย 

ใช้เวลาเหมาะสม และเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจท้าทายให้แสดง

ความสามารถ ไม่มีลักษณะเหมือนข้อสอบท่ัว ๆ ไปท่ีมุ่งเน้น

วัดความรู้ความเข้าใจอย่างเดียว และปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, 

หนา้ 32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของชุดฝึกทักษะท่ีดตี้องสร้างให้

เกี่ยวข้องกับบทเรียน เป็นชุดฝึกส าหรับเด็กเก่ง และใชซ้่อมเสริม

เด็กอ่อนได้มีความหลากหลายในชุดหนึ่ง ๆ มีค าสั่งท่ีชัดเจน 

เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้าทายความสามารถมีความเหมาะสม

กับวัย ใช้เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถน าประโยชน์จากการท า

ชุดฝึกทักษะไปประยุกตป์รับเปลี่ยนน ามาใชใ้นวิตประจ าวันได้  

  2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้น

ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ภาคความรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
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ได้มีสว่นร่วมในทุกกจิกรรมของแตล่ะขั้นตอนท่ีระบุไวอ้ยา่งชัดเจน

ในแต่ละชุด อันได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นสอนบทเรียน 

3) ขั้นสรุปบทเรียน และ 4) ขั้นประยุกต์ใชค้วามรู้ ซึ่งก่อนการเรียน

การสอนนแต่ละคร้ังนักเรียนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์

การเรียนรู้ ท าให้ รู้ว่าหลังจบการเรียนคร้ังนั้น  ๆ พวกเขา

จะตอ้งรู้อะไรบ้าง ในระหวา่งการเรียนรู้เนือ้หาตา่ง ๆ นักเรียน

ได้เรียนรู้ทั้งจากของจริงและจากใบความรู้ที่ถูกสร้างขึ้น

อย่างเหมาะสม มีการเรียงล าดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ใช้ภาษา

ท่ีเข้าใจง่าย อกีท้ังมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ท าเพื่อตรวจสอบ

ความรู้ความเข้าใจท่ีได้เรียนไปแล้ว โดยครูผู้สอนได้ท าการตรวจ

แบบฝึกหัดและให้ข้อมูลย้อนกลับพร้อมแนะน าและอธิบาย

ส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการเหล่านี้

จึงมีผลท าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

การตีกลองชุดขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึ้น

ผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังไวท่ี้ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับ

แนวคิดของ สมพร ตอยยีบี (2554, หน้า 32) ท่ีได้กล่าวว่า 

ชุดฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู ้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความช านาญ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับ 

นิตยาภรณ์ อินอ่อน (2549, หน้า 20) ท่ีได้กล่าวถึงชุดฝึกทักษะ 

ว่าเป็นสื ่อการเรียนการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วย

ความสนใจ สนุกสนาน ซึ่งชว่ยให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะ

เพิ่มมากขึน้   

  3. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการตีกลองชุดขั้น

พื้นฐาน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะท่ีพัฒนาขึน้ผ่านเกณฑ์ท่ีตั้ง

ไว้ท่ีร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ชุดฝึก

ทักษะท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

มีการอธิบายและค าแนะน าการใช้ชุดฝึกทักษะอย่างชัดเจน 

มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง

เป็นรายบุคคลโดยแตล่ะชุดมีการจัดเรียงล าดับเนื้อหา และทักษะ

พื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างเหมาะสม นักเรียนได้รับฝึกในแต่ละ

ทักษะพื้นฐานย่อย ๆ ทีละทักษะจนเกิดความช านาญจึงจะได้รับ

การฝึกทักษะต่อ ๆ ไป อย่างต่อเนื่อง โดยล าดับขั้นและแนวทาง 

การจัดการเรียนรู้เพื ่อฝึกทักษะผู้วิจัย ได้ประยุกต์รูปแบบ

การสอนทักษะตามวิธีด าเนินการของ Dave (อ้างถึงใน ทิศนา 

แขมมณี, 2553, หน้า 245) ดังนี้ 1) ขั้นท่ี 1 ขั้นการเลียนแบบ 

เป็นขั้นให้ผู้เรียนสังเกตการกระท าท่ีต้องการให้ผู้เรียนท าได้ 

ซึ่งผู้เรียนย่อมจะรับรู้หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่

ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขั้นตอน

หลักของการกระท านั้น ๆ มีอะไรบ้าง 2) ขั้นท่ี 2 ขั้นการลงมือ

กระท าตามค าสั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอกขั้นตอน

ของการกระท าที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู ้เรียนลงมือท าโดย

ไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือท าตามค าสั่งของ

ผู้สอน หรือท าตามค าสั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้  การ

ลงมือปฏิบัติตามค าสั่งนี้  แม้ผู้เรียนจะยังไม่สามารถท าได้

อย่างสมบูรณ ์แตอ่ย่างนอ้ยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลง

มือท าและค้นพบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และ

ปรับการกระท าให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ ้น 3) ขั้นท่ี 3 ขั้นการ

กระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์  ขั้นนี้ เป็นขั้นท่ีผู้ เรียนจะต้อง

ฝึกฝนจนสามารถท าสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่

จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท า การ

กระท าที่ถ ูกต้อง แม่น ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งท่ี

ผู้ เรียนจะต้องสามารถท าได้ ในขั้นนี้  4) ขั้น ท่ี  4 ขั้นการ

แสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น 

จนกระท่ังสามารถกระท าสิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่าง

คล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบร่ืน และด้วยความมั่นใจ และขั้นท่ี 5 

ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นท่ีผู้เรียนสามารถ

กระท าสิ่งนั้น ๆ อย่างสบาย ๆ เป็นไปอย่างอัตโนมัติโดยไม่

รู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการ

ปฏิบัติบ่อย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย นอกจากนั้น 

นักเรียนยังได้รับการเสริมทักษะโดยการฝึกนอกเวลาเรียน 

เนื่องจากการฝึกทักษะปฏิบัตนิั้นต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นประจ า

จึงท าให้เกิดความช านาญ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรวิทย์ 

ชุม่เชย (2548, หน้า 14) ท่ีได้กล่าวว่า ทักษะปฏิบัติต่าง ๆ  จะเกิดขึ้น

ก็ต่อเมื่อได้ท าซ้ า ๆ จนเกิดความช านาญ 

  4. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพงึพอใจต่อการเรยีน

ด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก 

ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชั้นพื้นฐานค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (X  = 4.44, S.D. = 0.33) หมายความว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจมาก ท้ังนี้เนื่องจากนักเรียนได้ใช้

ชุดฝึกทักษะที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นแล้วนักเรียนมีความเห็นว่า

ชุดฝึกทักษะท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประโยชน์ และช่วยให้นักเรียน

มีพัฒนาการด้านทักษะการตีกลองชุดได้ดีขึ้น  นอกจากนี้
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ยังมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชา การเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก

ได้อยา่งเหมาะสม ท าให้นักเรียนเข้าใจในวธีิการฝึกฝนได้งา่ยขึน้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  1. ก่อนการน าชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน

ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู ้สอนควรศึกษา

แนวทางการใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอน

การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และวางแผนการ

จัดการเรียนรู้ลว่งหน้าในการฝึกปฏบัิติ 

  2. ครูควรเตรียมสื่อและอุปกรณ์การสอนให้พร้อม 

และเพยีงพอกับจ านวนของผู้เรียน 

  3. ครูต้องสาธิตทักษะและเทคนิคอื่น ๆ ครูควรเข้าใจ

ขั้นตอนการปฏบัิติ และเอาใจใส่นักเรียนอยา่งใกล้ชิด 

 

 

  4. ในการจัดกิจกรรมครูควรมีการประเมินผล และ

ให้ขอ้มูลยอ้นกลับท้ังรายบุคคลและรายกลุม่ 

  5. การก าหนดเวลาในการใชชุ้ดฝึกทักษะต้องค านึงถึง

อยา่งมากท่ีจะต้องฝึกฝนอยา่งต่อเนื่อง ดังนัน้จะตอ้งก าหนดเวลา

ให้เหมาะสมกับกจิกรรม 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  1. ควรมกีารท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการตกีลองชุด 

ส าหรับนักเรียนท่ีได้ผ่านการฝึกทักษะพื้นฐานมาแล้ว ให้มทัีกษะ

การตกีลองชุดท่ีซับซ้อนขึน้ 

  2. ควรมกีารท าวจิัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวชิาเกี่ยวกับ 

“การตีกลองชุด” โดยอาจแบ่งเป็นรายวิชาย่อย ๆ ตามล าดับ

ความซับซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีสนใจได้เลอืกเรียน    

  3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะในเคร่ือง

ดนตรีประเภทอื่น ท้ังดนตรีสากล ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน 

ตามความเหมาะสม ความสนใจ ของผู้เรียนในแต่ละวัย และ

ในแต่ละท้องถิ่น 
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