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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) พั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ เมโลเดี ย นส าหรั บ
นักเรียนชุมนุมดนตรี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD โดยนักเรียนมี
คะแนนทักษะการปฏิ บัติเฉลี่ยร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
นั ก เรี ย นทั้งหมด และ 2) ศึกษาความพึ งพอใจของนั กเรียนที่ มีต่ อการจัดการเรียนรู้แ บบ
ทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD รูปแบบการวิจัยเป็นการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental
Design) โดยเป็ น การทดลองแบบ One-Shot Case Study กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น นั ก เรี ย น
ชุมนุมดนตรีโรงเรียนบ้านพังซ่อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD จานวน 6 แผน เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติเมโลเดียน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 8 ข้อ
1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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3) แบบประเมิน ความพึงพอใจของนั กเรีย นที่ มีต่อการจัด การเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิค STAD เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การพั ฒ นาทักษะการปฏิบั ติเมโลเดีย นของนั กเรียนชุมนุมดนตรี ที่ เรียนรู้จากการจัดการ
เรีย นรู้แบบทางตรงร่ว มกับ เทคนิ ค STAD ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนนทักษะการ
ปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 79.95 คิดเป็นร้อยละ 79.95 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ร่วมกับเทคนิค STAD พบว่า ภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.39, S.D. = 0.60)
คาสาคัญ : ทักษะปฏิบัติ; การจัดการเรียนรู้แบบทางตรง; เทคนิค STAD

Abstract
The objectives of the present study were 1) to develop melodic practical skills
of grade 4-6 students in the Music Club using Direct Instructional Model together with
STAD Technique so that the students made a mean achievement score of 70% in
practical skills and at least 70% of the group pass the 70% criterion and 2) to study the
students’ satisfaction with the learning management using Direct Instructional Model
together with STAD Technique. The study is a pre-experimental design in which the OneShot Case Study procedure was applied. The target group consisted of 20 grade 4-6
students in Ban Pangson School, under Udonthani Primary Education Office Service Area
3, during the second semester of the 2019 academic year. Research instruments
consisted of 6 lesson plans basing on Direct Instructional Model together with STAD
Technique and took 12 instructional periods to complete, 2) an 8-item melodic practical
skill assessment form with a 5-level rating scale, and 3) a 15-item assessment form with
5-level rating scale for assessing the students’ satisfaction with the learning management
using Direct Instructional Model together with STAD Technique. The collected data were
analyzed by applying basic statistics of arithmetic mean, percentage and standard
deviation. The findings are 1) The students made a mean score of 79.95 or79.95% of the
full marks on their development in melodic practical skills through Direct Instructional
Model together with STAD Technique, and 16 students or 80% of the group passed the
prescribed passing criterion of 70%; 2) On the aspect of students’ satisfaction with the
learning management using the Direct Instructional Model and STAD Technique, as a
whole, was at the “high” level ( = 4.39, S.D. = 0.60).
Keywords: Practical Skills; Direct Instruction; STAD Technique.

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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บทนา
การจัดการศึกษานั้นจาเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ในการใช้ชีวิตในปั จ จุ บั น และใช้ ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศั กยภาพ แผนการศึ ก ษา
แห่ งชาติ ปี พุทธศักราช 2560-2579 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2560) กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21”และตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาปีพุทธศักราช 2542 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2553 กล่ าวไว้ว่าการจั ดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น
กาลังของชาติให้เป็น มนุษย์ที่มีความสมดุ ลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะพื้ น ฐาน รวมทั้ งเจตคติ ที่ จาเป็ น ต่ อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญบน
พื้ น ฐานความเชื่ อ ว่ า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สาคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตอยู่ในประเทศและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ต่อไป
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนรายวิ ช าดนตรี ข องโรงเรี ย นบ้ า นพั ง ซ่ อ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้มีการจัดการเรียนการสอนเม
โลเดียนในระดับชั้นประถมศึกษาในรายวิชาศิลปะ โดยผลการประเมินทักษะปฏิบัติเมโลเดียน
ของผู้เรียนค่อนข้างต่า โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 65 ของคะแนนการประเมิน
ทักษะการเป่าเมโลเดียน นอกจากนั้น ในการจัดกิจกรรมเป็นรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนเพียง 1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งในรายวิชาจาเป็นจะต้องเรียนทั้งการอ่าน เขียน ร้องโน้ต ปฏิบัติเพลง ทั้ง
ไทยและสากล ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนภายในระยะเวลาที่จากัดไม่เพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมและเนื้อหามาก ทาให้ตัวผู้เรียนขาดคุณภาพในการเรียนรู้
และการปฏิบัติเครื่องดนตรีในรายวิชาดนตรี โดยเฉพาะในรายวิชาดนตรี ทักษะการปฏิบัติเม
โลเดี ย นซึ่ งน าไปใช้ ส อนในกิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบทางตรง (Direct Instruction
Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศน์ต่างๆ
รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ จนสามารถทาได้ดีและประสบผลสาเร็ จได้ในเวลาที่จากัด
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โดย Joyce and Weil (1992) อ้างว่ามีงานวิจัยจานวนไม่น้อยที่ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียน
การสอนแบบทางตรงมุ่งเน้นให้ความรู้ที่ลึกซึ้ง ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ทา
ให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียน ในการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางตรงจัดสาระและวิธีการให้ผู้เรียนทั้งด้านเนื้อหาความรู้เป็นอย่าง
ดี และเป็นการให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมากที่สุด ผู้เรียนมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เรียนและช่วยให้ผู้ เรียนประสบความสาเร็จในการ
เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นได้แก่ 1. ขั้นนา 2.
ขั้นนาเสนอบทเรียน 3. ขั้นฝึกปฏิบัติตามแบบ 4. ขั้นฝึกปฏิบัติภายใต้การกากับของผู้ชี้แนะ
5. การฝึกปฏิบัติอย่างอิสระ (Joyce and Weil, 1992) โดยการเรียนการสอนแบบนี้ เป็นไป
ตามลาดับขั้นตอนตรงไปตรงมา ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านพุทธพิสัย และทักษะ
พิสัยได้อย่างรวมเร็วในเวลาที่จากัด และไม่สับสน ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามความสามารถของ
ตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดแรงจูงใจในการเรียนและมีความสุขต่อการเรียน (ทิศ
นา แขมมณี, 2556) และจากการศึกษาวิจัยค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
แบบทางตรง ของ อรทั ย ขัน โท (2558), ธนกร มหั ท ธนะกุ ล ชัย (2556), ศศิม า นนทโส
(2554), โสภาวรรณ จันทรฉาย (2555) พบว่า การสอนแบบทางตรง (Direct Instruction
Model) โดยกระบวนการเรี ย นการสอนที่ น ามาใช้ กระตุ้ น ให้ เกิ ด แรงจูงใจในการเรีย นรู้
ผู้เรียนมีการโต้ตอบและปฏิสัมพันธ์ มีโอกาส ตัดสินใจ และได้รับการเสริมแรงจากการได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอนทันที ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง เพราะมีโอกาส
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมด้ ว ยตนเอง ซึ่ งจะเรี ย นได้ จ ากขั้ น ตอนที่ ง่ายไปหายากตามล าดั บ ผู้ เรี ย น
สามารถเรีย นรู้ได้ตามความสนใจ และบทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้าได้ตามที่
ต้องการ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น
เทคนิค STAD (Slavin, 1980) หมายถึง รูปแบบการเรียนรู้แบบเป็นทีม มีหลัก การ
พื้นฐานของรูปแบบการเรียนแบบเป็นทีม ประกอบด้วย 1) การให้รางวัลเป็นทีม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการวางเงื่อนไขให้นักเรียนพึ่งพากัน 2) จัดสภาพการณ์ให้เกิดความรับผิดชอบในส่วน
บุคคลที่จะเรียนรู้ความสาเร็จของทีมหรือกลุ่ม 3) การจัดให้มีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะประสบ
ความสาเร็จ แม้แต่คนที่เรียนอ่อนก็สามารถมีส่วนช่วยทีมได้ด้วยการทาคะแนนให้ดีกว่าครั้ง
ก่อน ๆ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกาเรียนการสอนตามเทคนิค STAD มี 5 ขั้นได้แก่ 1) ขั้นสอน
2) ขั้น ทบทวนความรู้เป็ น กลุ่ ม 3) ขั้น ทดสอบย่อย 4) ขั้นหาคะแนนพั ฒ นาการ 5) ขั้นให้
รางวัลกลุ่ม จากการศึกษางานวิจัยของวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) ทิศนา แขมมณี (2556)
จิราภรณ์ แป้นสุข (2558) เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่า การจัดการ
เรีย นรู้แบบร่ว มมือ สามารถน ามาใช้ได้ กับ การเรียนรู้ทุกรายวิช า และทุ กระดับชั้ นอย่างมี
ประสิทธิผลยิ่ง ช่วยสร้างเสริมประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทางสังคม การสร้างนิสัยความ
รับผิดชอบร่วมกันและความร่วมมือภายในกลุ่ม จูงใจให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนในการ
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เรียนรู้เนื้ อหาที่ครูถ่ายทอด ถ้านักเรียนต้องการให้ ทีมของตนได้รับรางวัล ก็ต้องช่วยเหลื อ
สมาชิ กในที ม เรี ย นรู้ เนื้ อหานั้ น โดยนั ก เรี ย นที่ ได้ รับ การสอนแบบร่ว มมือ เทคนิ ค STAD มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นในการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านทั ก ษะการปฏิ บั ติ เครื่ องดนตรี ข องผู้ เรีย นในกิจ กรรมชุม นุ ม เพื่ อเป็ น การพั ฒ นาและ
ส่งเสริมทักษะผู้เรียนตามความสนใจของตัวผู้เรียนและความต้องการของสถานศึกษา โดยการ
จัดทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนสาหรับนักเรียนชุมนุมดนตรี โรงเรียน
บ้านพังซ่อน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 เพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติเมโลเดียน ของนักเรี ยน
ชุมนุมดนตรี โรงเรียนพังซ่อน จังหวัดอุดรธานี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒ นาทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนส าหรับนักเรียนชุมนุมดนตรี ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD โดยนักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติเฉลี่ย
ร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
2. เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจของนักเรียนโรงเรียนบ้านพังซ่อนที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิจั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ เมโลเดี ย นส าหรับ นั ก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6ชุมนุมดนตรี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD
ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็ นการทดลองขั้น ต้น (Pre-Experimental Design) โดยเป็นการทดลอง
แบบ One-Shot Case Study (มาเรียม นิลพันธ์, 2553)
X

T2

กาหนดให้
X แทน การจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD
T2 แทน 1) ทักษะการปฏิบัติเมโลเดียน
และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ร่วมกับเทคนิค STAD
โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนของการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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1. ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่เลือกเข้ากิจกรรมชุมนุม
ดนตรีโรงเรียนบ้านพังซ่อน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposing
Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านพังซ่อน
พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศั กราช 2551 หลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ทักษะ
ดนตรี ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาจานวน 6 เนื้อหา เวลา 12 ชั่วโมง ได้แก่ 1) ทฤษฏีดนตรี
เบื้องต้น 2) การอ่านโน้ตไทยและโน้ตสากล 3) เพลงประจาชาติ 4) เพลงกีฬา 5) เพลงพิธีการ
6) เพลงจากต่างประเทศ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แบบทางตรงร่ว มกั บ เทคนิ ค STAD ชื่ อ หน่ ว ยการ
เรียนรู้เรื่องทักษะดนตรี จานวน 1 หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ทางตรงร่วมกับ
เทคนิค STAD จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีผลการประเมินความ
เหมาะสมของแผนการเรียนรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.35)
2. แบบประเมินทักษะปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชุมนุมดนตรีโรงเรียนบ้านพัง
ซ่อน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 8 ข้อ และกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ Scoring Rubric มีผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่า
ดัชนี ความสอดคล้องอยู่ที่ระหว่าง 0.67-1.00
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ร่วมกับเทคนิค STAD เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ มีผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาได้ค่าดัชนี ความสอดคล้องอยู่ที่ระหว่าง 0.67-1.00
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 4-6
ชุมนุ มดนตรี น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลั งการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบทางตรง น ามาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน คื อ ค่ าเฉลี่ ย ( ) ร้ อ ยละ
(Percentage) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด คือนักเรีย นมี
คะแนนทักษะการปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของนั กเรียนทั้งหมด โดยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้ วนาเสนอ
แบบความเรียงและพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ชุมนุ มดนตรี นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้แบบทางตรง นามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ
(Percentage) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด คือนักเรียนมี
คะแนนทักษะการปฏิบัติสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
70 ของนักเรียนทั้งหมด ดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชุมนุมดนตรี
รายการประเมิน
ผลการประเมินทักษะ
การปฏิบัตเิ มโลเดียน

คะแนน คะแนน
เต็ม
เฉลี่ย
100

ร้อย
ละ

79.95 79.95

จานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์
คน
ร้อยละ
16
80.00

จานวนนักเรียนที
ไม่ผ่านเกณฑ์
คน ร้อยละ
4
20.00

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติเมโลเดีย นของนักเรียนชุมนุมดนตรี
ที่เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมี
คะแนนทักษะการปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 79.95 คิดเป็นร้อยละ 79.95 และมีจานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ความพึ งพอใจของนั ก เรีย นที่ มี ต่ อ การจัด การเรีย นรู้แ บบ
ทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD นาผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชุมนุม
ดนตรีมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ (Percentage) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสรุปผลการประเมิน ดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

รายการประเมิน
ด้านครูผสู้ อน
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านสื่อการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล
ภาพรวม

4.63
4.33
4.35
4.31
4.33
4.39

S.D.
0.49
0.62
0.66
0.61
0.62
0.60

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( =4.39,S.D.=0.60)
พิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.63,S.D.=0.49)
2) ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.35,S.D.=0.66) 3) ด้านการ
วัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.33,S.D.=0.62) 4) ด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.33,S.D.=0.62) และ 5) ด้านสื่อการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( =4.31,S.D.=0.61) ตามลาดับ

อภิปรายผล
การวิจัยการพัฒนาทักษะปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชุมนุมดนตรี ด้วยการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบทางตรงร่ ว มกั บ เทคนิ ค STAD จากสรุ ป ผลการวิ จั ย ในครั้ งนี้ สามารถน ามา
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒ นาทักษะการปฏิบัติ เมโลเดียนของนักเรียนชุมนุมดนตรี ที่เรียนรู้จาก
การจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD ในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคะแนน
ทักษะการปฏิบั ติเฉลี่ย เท่ากับ 79.95 คิดเป็น ร้อยละ 79.95 และมีจานวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านของทักษะการปฏิบัติเมโลเดียนของนักเรียนชุมนุมดนตรี พบว่าด้านที่มีคะแนนสูงสุด
คือ ด้านที่ 2 การปฏิบัติเครื่องดนตรี ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 36.15 คิดเป็นร้อยละ 80.33 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 การอ่าน
โน้ต ในภาพรวมนักเรียนมีความสามารถในการอ่านโน้ต มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 36.00 คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 3 อารมณ์ พบว่า ในภาพรวม
นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกด้านอารมณ์เพลง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.80 คิด
เป็นร้อยละ 78.00
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงมุ่งช่วยให้ได้เรียนรู้ ทั้งเนื้อหาสาระ
และมโนทัศน์ต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ จนสามารถทาได้ดีและประสพผลสาเร็จ
ได้ในเวลาที่จากัด (Joyce and Weil,1992) เช่นเดียวกับทิศนา แขมมณี (2556) ที่กล่าวว่า
การจัดการเรีย นการสอนแบบทางตรง เป็ น รูปแบบที่ มีห ลั กการ มุ่งให้ ผู้ เรียนได้เรีย นรู้ทั้ ง
เนื้ อหาสาระและมโนทัศน์ ต่างๆรวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติทักษะ จนสามารถทาได้ดีและประสบ
ผลสาเร็จได้ในเวลาจากัด ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นลาดับขั้นตอน อย่างตรงไปตรงมา
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านพุทธพิสัยและทักษะพิสัยได้เร็วและได้มากในเวลาที่
จากัด ผนวกกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียน
ได้ ร่ ว มกั น เรี ย นรู้ เป็ น กลุ่ ม มี ก ารช่ ว ยเหลื อ พึ่ งพาอาศั ย กั น และกั น จูงใจนั ก เรีย นให้ รู้จั กให้
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กาลังใจและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้เนื้อหาที่ครูถ่ายทอด และมีคนเรียนเก่งจะช่วยคน
เรียนอ่อน ในด้านการวัดผลประเมินผล มีความเหมาะสมกับนักเรียน จึงทาให้ มีผลสัมฤทธิ์ที่
สู งขึ้น (สุ ภ าพร ชาบุ ญ มี ,2554) ซึ่งการศึ กษาดนตรีในระดั บประถมศึกษานั้น ทั กษะการ
บรรเลงเครื่องดนตรี ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความชานาญ แต่เป็นการให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรรเลงเครื่องดนตรีบางประเภทและสร้างความเข้าใจทางดนตรี
ให้มากขึ้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2534) โดยผู้วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ้านพังซ่อนพุทธศักราช 2553 ตามแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เพื่อนามาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด หน่วย
การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ แนวทางการวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้และ
แหล่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลในการนามาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับ
เทคนิค STAD ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นนา ขั้นที่ 2 ขั้น
นาเสนอบทเรียน ขั้นที่ 3 ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มตามตัวอย่าง ขั้นที่ 4 ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ภายใต้การกากับของผู้ชี้แนะ และขั้นที่ 5 ขั้นฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มอย่างอิสระ ดูพัฒนาการและ
เสริมแรง ที่ผู้วิจัยได้ผนวกรูปแบบการสอนแบบทางตรง และเทคนิค STAD เข้าด้วยกัน แล้ว
จึงประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ภาพรวมของ
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ค วามเหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( = 4.17, S.D. = 0.35)
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนกร มหัทธนะกุลชัย (2556) ได้ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นและทั กษะการปฏิ บั ติ วิช าดนตรี ของนั ก เรีย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้
รูปแบบการสอนทางตรง พบว่า การจัดการเรียนการสอนได้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ช่วยพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีสูงขึ้น และนักเรียนมีคะแนนทักษะการ
ปฏิบัติทางดนตรีเฉลี่ยสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับ กนกภรณ์ ทอง
ระย้า (2557) ได้ทาวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
กลุ่ ม ร่ ว มมื อ STAD ผลการวิจั ย พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรีย นรายวิช าคอมพิ ว เตอร์ของ
นักเรียนสูงขึ้น โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิมา นนทโส (2554) ได้ทาวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนด้วยรูปแบบการสอนแบบทางตรง ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดริเริ่ม และ
ความคิดเห็นของนักเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรมไมโครซอฟต์
พับบลิชเชอร์ 2003 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(มอดินแดง) ผลการวิจัยพบกว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ และมีค ะแนนความคิดริเริ่มสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดเช่นกัน และจากการสอนของผู้วิจัย
พบว่า การจั ดการเรี ย นรู้แ บบทางตรงร่ ว มกั บเทคนิ ค STAD มีผ ลการประเมิ น ทัก ษะการ
ปฏิบัติเมโลเดียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ร่วมกับเทคนิค STAD พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =
4.39,S.D.= 0.60) พิจารณารายด้านพบว่า ด้านครูผู้สอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.63,S.D.=0.49) ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.35,S.D. =
0.66) ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.33,S.D.= 0.62) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( =4.33,S.D.=0.62) และด้านสื่อการเรียนรู้มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.31,S.D.=0.61) ตามลาดับ
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากครูผู้ ส อนมีบ ทบาทส าคัญ ในการกระตุ้น ให้ ผู้ เรียนได้แสดงความ
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและแนะนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทางานของตนเอง
ซึ่งความพึงพอใจผู้เรียนเป็นระดับของความพึงพอใจที่ เป็นผลมาจากความสนใจในสิ่งต่า งๆ
และทัศนคติที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีต่อสิ่งนั้น Good (1973) ครูผู้สอนมีส่วนสาคัญในการ
ออกแบบการเรีย นรู้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู้แบบทางตรง มุ่งช่วยให้ ผู้ เรียนเรียนรู้ ทั้ ง
เนื้ อ หาสาระและมโนทั ศ น์ ต่ างๆรวมทั้ งการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ าเป็ น ที่ ค รูผู้ ส อนจะต้ อ งวางแผน
ออกแบบการเรียนรู้และมีส่วนสาคัญในการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง จนทาให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ตนเองมีบทบาทในการเรียน และทาให้ผู้เรียนมีความตั้งใจและสามารถประสบความสาเร็จใน
การเรียนทุกครั้ง (Joyce and Weil,1996) สอดคล้องกับงานวิจั ยของศศิมา นนทโส (2554)
ได้ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิจ กรรมการเรีย นการสอนด้ ว ยรูป แบบ
ทางตรง พบว่าภาพรวม อยู่ในระดับมาก เนื่ องมาจากนักเรียนมีความสุขในการเรียนและ
กระตือรือร้น ในการทากิจ กรรมร่วมกัน กล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ฝึ ก
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดความชานาญ ด้วยบรรยากาศทางการเรียนที่ยืดหยุ่น ไม่เครียด
และมีการเสริมแรงผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวรี ภูบาลชื่น
(2560) ได้ท าวิจั ย เรื่อง การพั ฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีส อนแบบทางตรง
ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจ วิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการจัดการเรี ยนรู้
ที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ทุกคนมีบทบาทและหน้าที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผล
ชนะของทีมทาให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและจากการศึกษาพบว่าผู้เรียนเมื่อ
เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบทางตรงร่วมกับเทคนิค STAD มีระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
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องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสามารถนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ร่วมกับเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้น ไปใช้ในพัฒ นาทัก ษะในสาระอื่น หรือกิจกรรมตาม
ความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากแผนการจัดการเรีย นรู้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความ
เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และบูรณาการให้เข้ากับบริบท
ของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมีเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้แบบทางตรง
ร่ ว มกั บ เทคนิ ค STAD สามารถน าไปใช้ จั ด การเรี ย นการสอนกั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาได้ เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึ งความรู้และ
ทักษะได้เป็นอย่างดี และสามารถพัฒ นาผู้เรียนได้ในระยะเวลาสั้น ในการพัฒ นาทักษะการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรี ควรมีการเพิ่มเวลาเรียนเป็น 2 ภาคเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอน
ได้พัฒนาทักษะการการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างต่อเนื่อง
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