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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ และ 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 / 8 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู ้ เรื ่อง การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เ ดอร์ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ สถิติใช้ในการวเิคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test พบว่า แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.21 / 90.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 / 80 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน เรื่องการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียน   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คำสำคัญ : ประสิทธิภาพ, แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study 1) The efficiency of the recorder skill practice 

lessons for songs. 2 )  This study focused on comparing Mathayomsuksa 1  students’ pre-test and 
post-test achievement scores after using of onEfficiency of the Recorder Skill PracticeLessonsthe 
skill practice lessons.The sample group consisted of 40 Mathayomsuksa 1 / 8 students studying in 
the second semester of the Academic Year 2 0 1 6 , Satunwitthaya School. The sample group was 
gained bycluster sampling from their classroom number. The tools used in the experiment were 
the lesson plans for recorder practice.Data were statistically analyzed in percentage, arithmetic 
mean, standard devation, and t-test. The finding revealed as follows: The lesson had the efficiency 

 
1 นักศึกษาปริญญาการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
2 รศ.ดร., คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ 10600 
* Corresponding author, E-mail: tongsip7760@hotmail.com 
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score of 82.21 / 90.12 which was higher than the set scale of 80 / 80 and Students’ post-test 
scores on recorder practice werea significantly higher than the pre-test scores at the .01 level. 
Keyword: A Study of an Efficiency, The Recorder Skill Practice, Mathayomsuksa 1 
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1. บทนำ 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล 9 พระราชทานแด่ครูและนักเรียน
โรงเรียนพระราชตำหนักจิตลดารโหฐานความว่า “การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ 
ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล  เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศชาติก็ย่อม
ทำได้สะดวก ราบรื่น ได้ผล ที่แน่นอนรวดเร็ว” ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับ
แก้ไข พุทธศักราช 2545 หมวด 4 มาตรา 22 ที่แสดงว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ การจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพการสอน ผู้สอนจะต้องเน้นทักษะกระบวนการคิดให้แก่ ผู้เรียนและฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นหรือมี คุณลักษณะ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิญญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (กรมสามัญศึกษา, 2546) 

ครูมีบทบาทและมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในฐานะผู้ให้การศึกษาของชาติ ชนชาติใดที่มีครูเป็นคนดี มีความรู้ เป็นคน
เก่ง เสียสละ ตั้งใจทำงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ มีความทัดเทียมกับอารยประเทศ คือ มีความฉับไว ใน
การพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างมีความรับผิดชอบ มีความสุจริต และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลานั้น คือประสิทธิภาพแห่ง
การศึกษาขั้นสูงสุด 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี 
ถ่ายทอดความรู ้สึกทางดนตรีอย่างอิสระ ชื ่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าทางดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลร้อง
เพลงและเล่นดนตรีในรูปแบบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในรายวิชา ศ 20102 
ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรี ตามตัวชี้วัดข้อที่ 1 และข้อที่ 2 การอ่านเขียนร้องโน้ตไทยและสากลเปรียบเทียบเสียงร้องและเสียง
เครื่องดนตรี จึงได้ศึกษาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี รีคอร์เดอร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสตูล
วิทยา เป็นการมุ่งใหผู้้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีโน้ตสากลเบื้องต้น มีทักษะในการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ การวางนิ้วมือซ้าย มือ
ขวา และนำความรู้ที่ได้รับประกอบกับทักษะที่ฝึกฝนไปประยุกต์ใช้ในการเล่นเครื่องดนตรีในพื้นฐานได้ สอดคล้องกับงานวจิับ
ของ ธิติ  ปัญญาอินทร์ (2553) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตรี ในโรงเรียน
มัธยม จังหวัดบุรีรัมย์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรยีนการสอนและปัญหาการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลของ
ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมจังหวัดบุรีรัมย์ ประชากร คือครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนมัธยม จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน50 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนมัธยม จังหวัดบุรีรัมย์ มีระดับการปฏิบตัิ 
ทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับ “ปฏิบัติมาก” เรียงตามลำดับ ดังนี้ด้านการกำหนดจุดประสงค์การเรียนการสอน ด้านการกำหนด
เนื้อหาสาระสำหรับการเรียนการสอน ด้านการดำเนินการสอน ด้านการประเมินความพร้อมก่อนเรียน ด้านการวัดผล
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข โดยสภาพปัญหาทั้ง 5 ด้านนั้น อยู่ในระดับ “แก้ไขได้ทั้งหมด”ปัญหาในการเรียนการสอนวิชา
ทฤษฎีดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตรี ในโรงเรียนมัธยม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ผู้สอนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง มีดังนี้ ความแตกต่าง
ของผู้เรียน,ความรู้และความพร้อมของผู้เรียน, พื้นฐานความรู้ด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตกของผู้เรียน, ความพร้อมของสื่อการสอน
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ดนตรี, สภาพและบรรยากาศของห้องเรียน, การวิเคราะห์ความแตกต่างของผู้เรียน, การเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร, การกำหนด
จุดประสงค์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำไปใช้ 

สรุปได้ว่า งานการจัดการเรียนการสอนเป็นงานที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอนที่จะลงถึงตัวนักเรียนโดยตรง ซึ่งการ
บริหารหลักสูตรในด้านการจัดการเรียนการสอนนี้จะเกี่ยวกับการจัดครูเข้าสอน จัดตารางสอน การจัดให้มีและใช้สื่อการเรียน
การสอน ตลอดจนการสอนซ่อมเสริม สอนทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วย 

คาร์ล  ออร์ฟ (Carl Orff) นักการศึกษาดนตรีชาวเยอรมันผู้ให้แนวคิดและเทคนิคการสอนมาทำการทดลองใช้จนเปน็
ที่ยอมรับกันแพร่หลายทั่วโลกโดยใช้ชื ่อว่า คาร์ล  ออร์ฟ Approach คือการสอนดนตรีพัฒนาความสามารถ ในการคิด
สร้างสรรค์และเน้นการเล่นดนตรีโดยเฉพาะรีคอร์เดอร์กับเครื่องจังหวะกล่าวคือ การสอนดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ เป็นการ
สอนให้นักเรียนเล่นเครื่องดนตรีที่สามารถทำทำนองได้จากจังหวะพ้ืนฐาน โดยจากการจำเพื่อนำไปฝึกซ้อม  

ปัจจุบันรีคอร์เดอร์มีบทบาทมาก โดยเฉพาะวงการศึกษาวิชาดนตรี เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี  
ด้วยเหตุที่เป็นเครื่องดนตรีที่เรียนรู้ง่าย วิธีการเล่นไม่ซับซ้อน สามารถบรรเลงเดี่ยวและรวมวงได้ พกพาสะดวก ราคาไม่แพง 
จากหลักสูตรในหลายสถาบัน ในการเข้าเรียนดนตรี ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรีคอร์เดอร์เบื้องต้นมาก่อนจึง
จะเข้าศึกษาต่อด้านดนตรีได้ ซึ่งตรงกับหลักสูตรโรงเรียนสตูลวิทยา ในคำอธิบายรายวิชา  ศ 20102 ศิลปะ มุ่งเน้นทักษะ 
การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ได้เห็นความสำคัญในการศึกษาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ เช่น การหายใจ การวางปาก 
ท่าทางและวิธีการวางนิ้วจับรีคอร์เดอร์ หลังจากน้ันจึงค่อยเรียนรู้ศิลปะในข้ันสูงขึ้น 

วีระ  เสาวโค (2544, น.2) กล่าวว่า การที่จะฝึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความชำนาญ ในการแสดงกลองยาว จำเป็นต้อง
ฝึกกระทำบ่อย ๆ โดยการใช้แบบฝึกที่ดี และมีกระบวนการฝึกที่ดีสอดคล้องกับเฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี (2543 , น.25) ได้กล่าวว่า 
ความซ้ำซาก จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความคุ้นเคย  อันเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะพาไปสู่รสชาติอันดื่มด่ำแห่งศลิปะ
ดนตรี ซึ่งในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกนั้น พรทิพย์  เสาวโค (2543 , น.5) กล่าวไว้ว่า “การที่ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะไม่ว่าด้านใดก็ตามโดยวิธีการกระทำซ้ำ และบ่อย ๆ ไปพร้อมกับการใช้หลักการเรียนรู้ทางจิตวิทยาการเรียนรู้จะทำให้
นักเรียนมีความสามารถในการประพันธ์” 

จากเหตุผลคิดดังกล่าว ผู้วิจัย จึงได้สนใจที่จะสร้างการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย
กระบวนการจัดกิจกรรม สื่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ วิธีวัดและประเมินผล ผู้วิจัยใช้กระบวนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ที่สร้างขึ้น ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  และการ
เสริมแรงเข้ามา ทำให้แบบฝึกมีประสิทธิภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ในขั้นพื้นฐานให้กับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมไว้ใช้ในโอกาสต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80 / 80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตูลวิทยา 

จังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีตามลำดับหัวข้อรายละเอียด ดังน้ี  
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ 
แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนการสอน ให้บรรลุตามจุดประสงค์ของหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาการ

ประพันธ์เพลงเบื้องต้น หากได้มีการฝึกปฏิบัติให้ถูกวิธีก็จะทำให้การเรียนการสอน บรรลุตามวัตถุประสงค์ การสร้างแบบฝึก
ทักษะที่ดี จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยาและหลักการต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

3.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
สมพร  ตอยยีบี (2554, น.32) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ประภาพร  ถิ่นอ่อง (2553, น.29) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรยีน

ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยที่กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนไป
แล้ว ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้น เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย 

ปราณี  จิณฤทธิ์ (2552, น.32) ได้กล่าวว่า แบบฝึก หมายถึง งานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำด้วยตนเองภายหลัง
จากได้เรียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทักษะในเรื่องที่เรียนผ่านมาแล้ว 

อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2548, น.35) กล่าวถึง  แบบฝึกทักษะทางภาษาไว้ว่า  แบบฝึกทักษะทางภาษา หมายถึง สิ่งที่เรา
สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจทางภาษาตามแนวหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและเสริมเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนที่จะ
ช่วยให้นักเรียนนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง   

3.2 ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ  
ประภาพร  ถิ่นอ่อง (2553, น.33) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีจุดหมายที่แน่นอนจะทำการฝึกทักษะ

ด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลาดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน 
มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 

ปราณี  จิณฤทธิ์ (2552, น.32) ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องสร้างให้เกี่ยวข้องกับบทเรียนเป็นแบบฝึก
สำหรับเด็กเก่งและใช้ซ่อมเสริมเด็กอ่อนได้มีความหลากหลายในแบบฝึกชุดหนึ่ง ๆ มีคาสั่งที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกได้คิดท้า
ทายความสามารถมีความเหมาะสมกับวัย ใช้เวลาฝึกไม่นาน ผู้ฝึกสามารถนำประโยชน์จากก ารทำแบบฝึกไปประยุกต์
ปรับเปลี่ยนนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

สุวิทย์  มูลคำ และสุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2550, น.53) ได้สรุปความสำคัญของแบบฝึกทักษะว่าแบบฝึกทักษะมี
ความสำคัญต่อผู้เรียนไม่น้อย ในการที่จะช่วยส่งเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้น 
กว้างขวางขึ้นทำให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล (2548, น.1) กล่าวถึง ความสำคัญของแบบฝึกทักษะ ไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือ
สำคัญของครูที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ 

3.3 หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
การสร้างแบบฝึกทักษะเป็นสิ่งจำเป็นในการสอนเพราะการฝึกฝนบ่อย ๆ และหลาย ๆ ครั้ง ย่อมทำให้เกิดความ

ชำนาญคล่องแคล่ว มีวิธีในการสร้างแบบฝึกทักษะดังนี้ 
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ประภาพร  ถิ่นอ่อง (2553, น.35) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึกทักษะควรคำนึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรู้
โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเริ่มจากง่ายไปหายาก มีหลายแบบ มีตัวอย่างประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถ
ศึกษาได้ด้วยตนเอง 

ปราณี  จิณฤทธิ์ (2552, น.32) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึกผู้สร้างต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
แบบฝึกที่สร้างต้องมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายาก มีความถูกต้อง ในการสร้างแบบฝึกมีการสอดแทรกทักษะวิชา
อื่นเข้าไปด้วย ควรจัดทำแบบฝึกไว้ล่วงหน้า เพราะแบบฝึกควรทำหลังจากผู้เรียนได้เรียนบทเรียนในเรื่องนั้น ๆ จบลงทันที 

3.4 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 
ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2556, น.17-19) ได้กล่าวถึงการกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะด้วยตนเองนิยม

ตั้งไว้ 90 / 90 สำหรับเนื้อหาที่เป็นความรู้ความจำ และไม่ต่ำกว่า 80 / 80 สำหรับเนื้อหาที่เป็นทักษะหรือเจตคติเพราะการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่สามารถเปลี่ยนหรือวัดทันทีที่เรียนเสร็จ 

90 หรือ 80 ตัวแรก หมายถึง จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมด 

90 หรือ 80 ตัวหลัง หมายถึง จำนวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบจากแบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึก
ทักษะในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งหมด 

การทดสอบหาประสิทธิภาพอาศัยการทดลองโดยดำเนินการซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
1) แบบ (1 : 1) นำแบบฝึกทักษะไปทดลองกับผู้เรียน 1 - 2 คน ซึ่งมีระดับความรู้ต่างกัน 

นำมาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ แล้วปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
2) แบบกลุ่ม (1 : 10) นำแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียน 6 -10 คน 

ที่มีความรู้คละกัน นำผลมาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขดีขึ้น 
3) แบบภาคสนาม (1 : 100) นำแบบฝึกทักษะที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับผู้เรียน 30 

- 100 คน นำมาคำนวณหาค่าประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดขีึ้น หากการทดลองภาคสนามให้ค่า E1 และ E2 ไม่ถึงเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ จะต้องปรับปรุงแบบฝึกทักษะด้วยตนเองและทำการหาประสิทธิภาพซ้ำอีก 

ในกรณีที่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะที่สร้างขึ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพ
ห้องเรียน ความพร้อมของผู้เรียน บทบาทและความชำนาญในการใช้แบบฝึกทักษะของผู้สอน อาจอนุโลมให้มีระดับความ
ผิดพลาดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ประมาณ 2.5 - 5 เปอร์เซ็นต์ เกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้น กำหนดไว้ 
3 ระดับคือ 

1) สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกิน 2.5% 
2) เท่ากับเกณฑ์เมื่อประสทิธิภาพของแบบฝกึทักษะเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ไม่เกิน 2.5% 
3) ต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้แต่ไม่ต่ำกว่า  2.5% 

ถือว่ายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนเอกสารงานวิจยัที่เกีย่วข้อง ผู้วิจัยได้นำมาสรา้งเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดังรูปที่ 1 
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ตัวแปรอิสระ                                                                    ตัวแปรตาม 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง 1  / 8 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ได้จากการเลือกโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการวิจัยแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 5 แผนซึ่งผลการ

ประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายการ 
4.2.2 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 5 ชุดผลการประเมินของ

ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทุกรายการและและในการทดลองใน
ขั้นที่ 1 ทดลองหนึ่งต่อหนึ่งพบว่า แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00 / 81.67 และขั้นที่ 2 ทดลองกับกลุ่มเล็กพบว่า 
แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.85 / 86.11 

4.2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อซึ่งผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-1.00 ทุกรายการและได้ค่าความยากตั้งแต่ 0.33 - 0.70 
และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27 - 0.67 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR - 20 ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน 
(Kuder  Richardson) เท่ากับ 0.077 

4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรือ่ง การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 20 ข้อ 
4.3.2 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรยีนรู้ 5 แผน โดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้จดัทำขึ้น 
4.3.3 เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรูค้รบทกุแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรยีน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีน 
4.3.4 นำผลทีไ่ด้จากการทดลองในข้อ 1 - 3 ไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4.4 สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

การจัดการเรยีนโดยการใช้แบบฝกึทักษะการ
ปฏิบัติรีคอร์เดอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

–  ประสิทธิภาพของแบบฝึก 
     ทักษะการปฏิบัตริีคอรเ์ดอร ์
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
–  ผลสมัฤทธ์ิของการเรียนของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้แบบฝกึ 
ทักษะการปฏิบัตริีคอรเ์ดอร ์
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4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมลู 
4.4.1.1 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
4.4.1.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยการทดสอบที  (T - 

test dependent) 
4.4.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.4.2.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
4.4.2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)   
4.4.2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
4.4.2.4 การทดสอบที (T - test dependent) 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
ตอนที ่1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัตริีคอร์เดอร์ ตามเกณฑ์ 80 / 80 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิรีคอร์เดอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

n  
คะแนนแบบทดสอบ 

ชุดที่ 1-5 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังการใช้แบบฝึกทักษะ 21/EE  

 คะแนน 
X  S.D.  ร้อยละ คะแนน 

X  S.D.  ร้อยละ  
40 60 49.33 1.35 82.21 20 18.02 1.23 90.12 82.21/90.12 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง 1/8  มคีะแนนเฉลีย่ของคะแนนของแบบทดสอบชุดที่ 
1 - 5 เทา่กับ 49.33 คะแนน จากคะแนนเตม็ของแบบทดสอบทั้ง 5 ชุด คือ  60  คะแนนคดิเป็นร้อยละ 82.21  และมีคะแนนเฉลีย่ของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะเท่ากับ 18.02 คะแนน จากคะแนนเต็มของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการใช้แบบฝึกทักษะคือ 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.12 ทำให้ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 82.21/90.12 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานที่กำหนด 80/80  แสดงวา่แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรคีอรเ์ดอรข์องนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทีส่รา้งขึ้นมี
ประสทิธิภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได้ 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการปฏิบัติรคีอร์เดอร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม 
X  S.D.  t  Sig.  

ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ 20 6.55 2.01  
31.13** 

 
.000 หลังการใช้แบบฝึกทักษะ 20 18.02 1.23 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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สรุปผล 
1) แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนสตูลวิทยามี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21 / 90.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80 / 80 นั่นแสดงว่า แบบฝกึทักษะการปฏิบัตริีคอร์
เดอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลจากการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนสตูลวิทยา มีดังนี้ 
1) ผลจากการวิจัยพบว่าแบบฝึกทักษะ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.21 / 90.12 ซึ่งสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด แสดงว่า แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
และสามารถนำไปใช้ใน การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรารัตน์  ทิพย์บำรุง (2551, 
บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอนโดย ใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานเครื่องดนตรีไทยพร้อมวดีี
ทัศน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าแบบฝึกทักษะพื้นฐานเครื่องดนตรีไทยพร้อมวีดีทัศน์ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47 / 83.12 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวัสดิ์  คะรุรัมย์ (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง การพัฒนา
แผนกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงเครื ่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.62 / 87.95 อีกทั้งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปราโมทย์  สุวรรณจุณีย์ 
(2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านกาหลอข้ันพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านกาหลอขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.53 / 86.40 ทั้งนี้เนื่องจากแบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นได้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา
หลายขั้นตอน ดำเนินการผ่านกระบวนการขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู ้แบบ
ฝึกทักษะไม่ยากหรือง่ายเกินไป และมีการเรียงเนื้อหาตามลำดับ แบบฝึกทักษะแยกเป็นเรื่องสั้น ๆ และได้ผ่านการตรวจสอบ
จากเชี ่ยวชาญเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ได้แบบฝึกทักษะที่สมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีของ ประภาพร  ถิ่นอ่อง (2553, น.33) 
ได้กล่าวว่า ลักษณะของแบบฝึกที่ดีต้องมีจุดหมายที่แน่นอนจะทำการฝึกทักษะด้านใด ควรใช้ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ 
เรียงลำดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน มีเนื้อหาตรง จัดกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อดึงดูด
ความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน 

2) ผลจากการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบฝึกทักษะ การปฏิบัติรีคอร์เดอร์ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิรารัตน์  ทิพย์บำรุง (2551, บทคัดย่อ) 
ได้ทำการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดย ใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานเครื่องดนตรีไทย พร้อมวีดีทัศน์ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวัสดิ์  คะรุรัมย์ (2551 , บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาแผนกิจกรรม
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การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี) ศ 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ปราโมทย์  สุวรรณจุณีย์ (2553, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านกาหลอขั้น
พื้นฐาน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก 
แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีการนำเสนอเนื้อหาของแบบฝึกทักษะตามลำดับจากง่ายไปหายาก แบบฝึกทักษะแยกเป็นเรื่อง
สั้น ๆ เมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาในเรื่องย่อยเสร็จแล้ว นักเรียนก็ทำแบบฝึกทักษะในเรื่องนั้น ๆ ทันที เมื่อนักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะทุกครั ้งที ่เรียนจบเนื้อหาก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ ้นซึ ่งสอดคล้องกับกฎการเรียนรู ้ของ ธอร์นไดค์ 
(Thorndike, อ้างถึงใน ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์, 2552, น.18-19) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อได้ฝึกฝนหรือกระทำ
ซ้ำหรือมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดี ถ้าผู้เรียนได้ฝึกฝน ได้ทำแบบฝึกทักษะก็จะช่วยให้มีทักษะดีขึ้นเท่านั้น อีกทั้ง
สอดคล้องกับความหมายของแบบฝึกทักษะของสมพร  ตอยยีบี (2554, น.32) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชำนาญ และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
และสอดคล้องกับความหมายของแบบฝึกทักษะของประภาพร  ถิ่นอ่อง (2553, น.29) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง  
สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น โดยที่กิจกรรมที่ได้
ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว ทำให้นักเรียนมีความรู้และทักษะมากขึ้น เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะ
ที่หลากหลาย 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัต ิ

1) ครูผู้สอนควรนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอื่น ๆ 

2) ครูผู้สอนควรใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาดนตรีในเรื่องอื่นและ
ระดับชั้นอื่น 

3) ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู ้สอนพัฒนาแบบฝึกทักษะที ่มีประสิทธิภาพอย่าง
แพร่หลาย 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการจัดทำแบบฝึกทักษะให้มีความหลากหลายรูปแบบ โดยนำสื่ออื่นมาประสมเพื่อ

กระตุ้นการเรียนรู้และสร้างเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียน 
2) ควรศึกษาผลที่เกิดจากการใช้แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้วิชาดนตรีในด้าน

ความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
วิทยานิพนธ์นี ้ประสบความสำเร็จลงด้วยดี  โดยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ  

รองศาสตราจารย์มนัส  วัฒนไชยยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง  ชลวิโรจน์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส  ขวัญประดับ  
อาจารย์กำจร  กาญจนถาวร และอาจารย์อนุรักษ์  บุญแจะ ที่ให้คำแนะนำ ตรวจแก้ไขอย่างละเอียด จึงขอกราบขอบพระคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ขอขอบคุณอาจารย์พิมเดือน  สังข์ทอง อาจารย์ปริยากร  กุณโรจร อาจารย์วิไล  หนูคงแก้ว อาจารย์จินดาวรรณ บุญเตี่ยว 
อาจารย์วิไลลักษณ์  ทองช่วย อาจารย์จินัฐดา  ชูช่วย อาจารย์สากล  สืบวงศ์ อาจารย์นฤดล  ดาวดวง ที่ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง และช่วยสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลวิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี 

ขอขอบพระคุณครอบครัวทองสิพพัญญู คุณพ่อ คุณแม่ พี ่ เพื ่อน ๆ และเพื่อนร่วมรุ ่นดนตรีศึกษา หลักสูตร  
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ที่ให้กำลังใจช่วยเหลือในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มาตลอดจนสำเร็จ 

คุณความดีหรือประโยชน์อันใดที่ได้รับจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา แด่ บิดา มารดา 
บูรพาจารย์ ท่ีเคยอบรมสั่งสอน และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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