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บทคดัย่อ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือสร้างชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ในรายวิชาดนตรีสากล และ 
วชิาปฏิบติัดนตรีสากล ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) 
ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 และมีค่าดชันีประสิทธิผล .50 ข้ึนไป   2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 
ทกัษะการปฏิบติักีตาร์ จากการสอนโดยใชชุ้ดการสอนการปฏิบติั กีตาร์เบ้ืองตน้ในรายวชิาดนตรีสากล และวิชาปฏิบติั 
ดนตรีสากลท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 75 ข้ึนไป  
 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั ขอนแก่น ฝ่าย
มธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวชิาดนตรีสากล และ วิชาปฏิบติัดนตรีสากล ท่ีเลือก
ลงวิชาเลือกเสรี จาํนวน 32 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชรู้ปแบบการวจิยั เชิง
ทดลอง (One Group Pretest – Posttest Designs) และมีวธีิการ หาประสิทธิภาพของชุดการสอน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงการ
ทดลองคือ การทดลองแบบ 1:1 (รายบุคคล) จาํนวน 3 คน การทดลองแบบ (แบบกลุ่ม) จาํนวน 9 คน และ การทดลอง
แบบ (ภาคสนาม) จาํนวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ 1) ชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ในรายวิชาดนตรี
สากล และวิชาปฏิบติั ดนตรีสากล 2) แผนการจดัการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะ
ปฏิบติักีตาร์ ผลการวจิยัพบวา่         
 1. ชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ในรายวชิาดนตรีสากล และวิชาปฏิบติัดนตรีสากลระดบั มธัยมศึกษา 
ตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ ์ ท่ี
กาํหนด คือ 90.25/80.00 และมีค่าดชันีประสิทธิผล 0.72 2. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะปฏิบติักีตาร์ 
หลงัจากการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดการสอนการ ปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ 
มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.83 คะแนน ดา้นทกัษะการปฏิบติักีตาร์ มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.87 และมี
คะแนนเฉล่ียรวมของ ทั้ง 2 ดา้น คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 
 
 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น                       
** รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were:  1) to construct the Instructional Packages in basic guitar practices 
based on western music and skill course for upper-secondary-school students, Khon Kaen University Demonstration 
School, High-school Department (Faculty of Education), with efficiency formed on criterion (80/80) and 
effectiveness index over 0.5, and 2) to research about learning achievement and guitar performance capability via 
instruction process based on western and skill course by instructional packages in basic guitar practices in which is 
over 75 percent as determined. The samples were 32 secondary students, semester 2/2013, in western music and skill 
course selected as an independently selective subject. Therein, they were specifically selected by Purposive 
Sampling. The experimental research format was One Group Pretest - Posttest Design. The approach in finding out 
the efficiency of this program consisted of three parts:  1) One-By-One Experiment for 3 students, 2) Group 
Experiment for 9 students, and 3) Fieldwork Experiment for 20 students. The instruments used in this research were:  
1) The Instructional Packages in basic guitar practices based on western music and skill course, 2) The Learning 
Management Plan, and  3) The Learning Achievement Test (Pretest and Posttest) constructed by researcher for 
evaluation of educational achievement and guitar performance ability.       
 The research result found that : 
 1. For the instructional packages in basic guitar practices based on western music and skill course for 32 
upper-secondary-school students, Khon Kaen University Demonstration School in High-school Department (Faculty 
of Education), found that their average scores from the end lesson test were 90.25/80.00%, and the effectiveness 
index was at 0.72. 
 2. All the students achieved in both learning and guitar performance ability after the instruction process 
using basic guitar practices with the average score of learning achievement and guitar performance ability as 78.83 
and 80.87, respectively, and the average total score of both sides was at 80.00 percent.   
 
คาํสําคญั: ชุดการสอน การปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย  
Key Words: Instructional Packages, basic guitar practices, High School  
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บทนํา 
  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกั ราช 
2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให ้เป็นมนุษย์
ท่ีมีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและแป็นพลโลกยึดมัน่ใน การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุข มีความรู้ และ ทกัษะ พ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติ ท่ีจาํเป็นต่อ
การศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา ตลอด ชีวิตโดย
มุ่ง เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั บนพ้ืนฐานความเช่ือ วา่ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพท่ีปรากฏใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 
 การจัดกิจกรรม สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในรายวิชาดนตรีสากล ทางโรงเรียนได้เน้น ให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ และ ศึกษาเก่ียวกบัพ้ืนฐาน การอ่าน เขียน โน้ต
สากลดนตรีสากล ในยคุสมยัต่างๆ อิทธิพลทางวฒัน ธรรมท่ีมี
ต่อดนต รีส ากล  สามารถ เป รียบ เที ยบดนต รี ต่ างๆ  จาก 
หลากหลายวฒันธรรม และ ความสัมพนัธ์ต่อสังคมไทย การ
แสดงความรู้สึกต่อดนตรีท่ี มีความแตกต่างกัน  สามารถ 
นาํเสนอและอภิปราย บรรยายช่ืนชมผลงานเพลงท่ีมีคุณค่า ได ้
ปฎิบัติเคร่ืองดนตรีสากลท่ีสนใจอย่างน้อย 1 ชนิด และ ใน 
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ศ 32213 รายวิชาปฏิบติัดนตรี สากล 
(Music Skill) กล่าวไวว้่าให้ผูเ้รียนศึกษาทฤษฏีดนตรี สากล 
ประเภทของเคร่ืองดนตรีสากล เพลงสากล ประเภท ของเคร่ือง

ดนตรีสากล และสามารถปฏิบติัในขั้นพ้ืนฐานได ้ (หลกัสูตร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัขอนแก่น : ศึกษาศาสตร์, 
2554)    
 จากสภาพปัญหาปัจจุบัน หลักสูตรโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และใน
สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม ศ 32213 รายวิชาปฏิบติัดนตรี สากล 
ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะจดัทาํส่ือการเรียนรู้ ในเร่ืองของการ 
 
ปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ เน่ืองจากพบเจอปัญหาต่างๆ จากการสอน 
ตามโรงเรียนดนตรีเอกชน และโรงเรียนของ รัฐบาลนั้นโดย
ส่วนมาก พบว่าไม่ได้มีการจัดทาํหลักสูตรใน เร่ืองของวิชา
ปฏิบติัดนตรี ตามมาตราฐานหลกัสูตรแกน กลาง การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ ในบางโรงเรียนไม่มีการ จดัการเรียนการสอน ใน

เร่ืองของการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี ชนิดกีตาร์เลยเน่ืองจาก
ขาดซ่ึงส่ือในการเรียนรู้ และในบางโรงเรียนใช้ชุดการ
สอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ท่ีไม่ไดม้าตรฐานและไม่เป็น
ท่ียอมรับ จึงส่งผลใหผู้เ้รียน เกิดการเรียนรู้ และ การพฒันา
ในทกัษะดา้นการปฏิบติั ดนตรีท่ีไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดผล
การเรียนรู้ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ทั้ งน้ีเน่ืองจากผูว้ิจัยจบ
การศึกษาระดับปริญ ญาตรีด้านดนตรี เคร่ืองเอกปฏิบัติ
กีตาร์ และมีประสบ การณ์การสอนกีตาร์ตามโรงเรียน
ดนตรีเอกชน ทาํใหรู้้ ถึงปัญหาต่างๆ ในวชิาดนตรี 
 กีตาร์ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีพกพาสะดวกราคามี ใน
ระดับถูกจนถึงแพงตามแต่ผู ้สนใจช่วยทําให้สามารถ 
พัฒนากล้ามเน้ือมือได้เป็นอย่างดี และ ช่วยการฝึกการ 
บงัคบัน้ิวไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเสียงของโนต้ท่ีเกิดจาก กีตาร์
เป็นเสียงท่ีตายตัว จึงทําให้ง่ายต่อการจดจําเสียงโน้ตท่ี
แน่นอน การเรียนกีตาร์นั้น ตอ้งอาศยัประสาท สัมผสัต่างๆ
ประสานกนั เช่น ตามองโนต้ หูฟังเสียง และ ตอ้งบงัคบัมือ
ทั้ งสองขา้งให้เล่นตามตวัโน้ตให้ถูกตอ้ง ดังนั้นจึงควรมี
การฝึกทกัษะต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 
ทกัษะการปฏิบติั การฟัง การอ่าน โนต้การสร้างสรรคแ์ละ
การร้อง (พงษล์ดา,  2537)  
 ชุดการสอนมีหน้าท่ีสําคัญ ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียน 
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ดงัท่ีผูส้อนตั้งใจไว ้ซ่ึงชุดการสอนท่ี ผลิต
ข้ึนมาอยา่งมีระบบมีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ ในตวั เองโดย
มีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาประสบ การณ์ท่ี
สามารถนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (วรกิตวดั, 2540) ดงันั้นการนาํเอา
ส่ือการสอนหลายๆ อยา่งมาสัมพนัธ์กนัอยา่งมีระบบ เพ่ือ
ถ่ายทอดเน้ือหาสาระใน ลกัษณะท่ีส่ือแต่ละชนิดส่งเสริม
สนับสนุนซ่ึงกัน  และ  กัน  และบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ี
ก ําหนดไว้ (วาสนา , 2540) เกิด เป็น ส่ือแนวใหม่ ท่ี มุ่ ง
สนับสนุน การปฏิรูปการศึกษาไทย และ การพฒันาชุด
กิจกรรม การเรียนรู้สําหรับผูส้อนเป็นคู่มือ เพ่ือให้ครูใช้
เป็ น แน ว  ท างในการดํา เนิ น ก ารจัด กิ จกรรม  และ 
ป ระสบก าร ณ์  ก าร เรี ยน รู้ ให้ แ ก่ ผู ้ เรี ยน ได้อ ย่ าง มี
ประสิทธิภาพ (สุนีย,์ 2543) จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยั
จึง ไดส้นใจจดัทาํชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ เพ่ือ
ใชใ้นการพฒันาทกัษะ และความรู้ดา้นการปฏิบติักีตาร์ท่ีมี 
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ท่ีในตวัผูส้อน รวม
ทั้งตวัผูเ้รียนสามารถศึกษาหาความรู้ได ้จากชุดการสอน การ
ปฏิบัติกีตาร์ในรูปแบบส่ือผสม น่าจะเป็นการส่งเสริม การ
เรียนรู้ และการฝึกทกัษะดว้ยตนเอง 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดการสอน การปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ใน
รายวิชาดนตรีสากล และปฏิบติัดนตรีสากล ระดบัมธัยม ศึกษา
ตอนปลาย  โรงเรียนสาธิตมหาวิท ยาลัยขอนแก่น  ฝ่ าย 
มธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
และ มีค่าดชันีประสิทธิผลตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 
 2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ทกัษะ การ
ปฏิบติักีตาร์จากการสอน โดยใชชุ้ดการสอน การปฏิบติั กีตาร์
เบ้ืองตน้ในรายวิชาดนตรีสากลและปฏิบติัดนตรีสากล ท่ีผ่าน
เกณฑร้์อยละ 75 ข้ึนไป 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. ชุดการสอน  การปฏิบัติกีตาร์เบ้ืองต้น  หมายถึง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ในรูป แบบ 
เอกสาร และวีดิทัศน์  ซ่ึงประกอบไปด้วยคําช้ีแจงราย วิชา
จุดมุ่งหมายของผูเ้รียน กิจกรรม สําหรับ ผูเ้รียน การวดั และ
ประเมินผลของผูเ้รียน ก่อน - หลงัเรียน โดยพฒันา ผูเ้รียนใน
ดา้นทกัษะ และ ความรู้ทาง ดา้นการปฏิบติักีตาร์ 
 2. การปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ หมายถึง ทกัษะดา้น การ
บรรเลงเคร่ืองดนตรี ท่ีจะตอ้งอาศยัการเคล่ือนไหวของ ร่างกาย 
ทักษะการปฏิบัติ การฟัง การอ่านโน้ต การสร้าง สรรค์ และ 
การร้อง โดยการประเมินจากแบบทดสอบวดั ทกัษะการปฏิบติั
กีตาร์เบ้ืองตน้ 
 3. การหาประสิทธิภาพ ของชุดการสอน หมายถึง 
คุณภาพของชุดการสอน ท่ีทาํให้นกัเรียนเกิดความรู้ และทกัษะ
ในการปฏิบัติกีตาร์รวมทั้ งผลจาก การทําแบบ  ทดสอบวดั 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑ ์80/80 ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ 80 ตวั 
หลงัหมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียประเมินหลงัเรียน ของ
นกัเรียน  

4. ผ ล ก าร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก าร เรี ย น รู้  ห ม าย ถึ ง 

ความสามารถท่ีไดจ้าก การวดัดว้ยแบบทดสอบโดยใช ้ชุด
การสอน และ แบบทดสอบวดัทักษะการปฏิบัติ กีตาร์
เบ้ืองตน้สาํหรับ ผูเ้รียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงประเมิน
ไดจ้ากการทาํ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ี
ผูว้จิยัพฒันาข้ึน 
 5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกณฑร้์อยละ 75 ข้ึน
ไป หมายถึง ค่าคะแนนสอบหลงัเรียนท่ีมีค่าคะแนน เฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ 75 ข้ึนไป ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 
วธีิการดําเนินงานวจิัย 
 กลุjมเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่าย 
มธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 
ในรายวิชาดนตรีสากล และ ปฏิบติัดนตรีสากล ท่ี เลือกลง
วชิาเลือกเสรี จาํนวนนกัเรียน 32 คน   
 
รูปแบบการวจิัย        
การวิ จัยค ร้ั ง น้ี  เป็ นการวิจัย เชิ งทดลอง  โดยศึกษ า
กลุ่มเป้าหมายเพียงหน่ึงกลุ่มโดยการวดัก่อน และ หลงัการ
ทดสอบ ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1  แบบแผนการทดลอง One Group Pretest - 

Posttest Design 
 

 
ความหมายสัญลกัษณ์ 
     O1     หมายถึง   การทดสอบก่อนทาํการทดลอง  
     X        หมายถึง   การทดลองโดยการจดักิจกรรมการ                  
              เรียนรู้ 
     O2       หมายถึง    การทดสอบหลงัทาํการทดลอง  
 

 
 
 

  การทดสอบก่อน        

   เรียน (pre-test) 

การจดักิจกรรม     

   ตามแผนฯ 

การทดลองหลงั 

เรียน(post-test) 

         O1          X           O2 
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HMP2-5 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย     

แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  

1.1  ชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ในรูป 
แบบเอกสาร แบบฝึกหดั และวดิีทศัน์ 

1.2  แผนการจดัการเรียนรู้ ในรายวิชา เลือกเสรี 
ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนจาํนวน 5 แผน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
2.1   แบบวดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนทั้ งก่อน 

เรียน และ หลงัเรียนโดยใช้  แบบทดสอบวดัทักษะ / ความรู้ 
ก่อน – หลงัเรียน 

2.2  แบบประเมินทักษะ / ความรู้ของนักเรียน 
วเิคราะห์ค่าคะแนนดว้ย (rating scale) 
 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 วิธีการสร้างชุดการสอน การปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ใน
รายวิชาดนตรีสากลและปฏิบติัดนตรีสากลสาํหรับผูเ้รียน ระดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้รูปแบบของ (ไชยยศ, 2533) มี
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน 
ปี  2551 มาตรฐาน  ศ  2.1 ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6  ในกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี 

2. ศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ปีการศึกษา 2554 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์ สาระการ 
เรียนรู้ เพ่ิมเติมระดับมัธยมการศึกษาตอน  ปลาย  ศ 32213 
ปฏิบติัดนตรีสากล 

3. ศึกษาเอกสาร ตาํรา และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบั
การสร้างชุดการสอน  

4. จดัทาํชุดการสอนการปฏิบัติกีตาร์เบ้ืองตน้ ใน 
รูปแบบ เอกสาร  แบบฝึกหัด  และ  วี ดิทัศ น์  ( Guitar - for 
beginner) ซ่ึงประกอบไปดว้ยเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

1) เร่ือง มาทาํความรู้จกักีตาร์       
2) เร่ือง การอ่าน Tabs กีตาร์      
3) เร่ือง คอร์ดเบ้ืองตน้ 
4) เร่ือง มาเล่นใหเ้ป็นเมโลด้ี 
5) เร่ือง รู้จกักบัสเกล (Scale) 

5. จดัทาํชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ 
ซ่ึงมี จาํนวน 5 แผน ดงัน้ี                            

1) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองมาทํา 
ความรู้จกักีตาร์               

2) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองการอ่าน 
Tabs กีตาร์                  

3) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง คอร์ด 
เบ้ืองตน้ 

4) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง มาเล่น
ใหเ้ป็นเมโลด้ี 

5) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ืองรู้จกักบั 
สเกล ภายในชุดการสอนประกอบไปดว้ย คาํช้ีแจงสาํ หรับ
ครู  , แบบทดสอบวัดทักษะ/ความรู้  ก่อน-หลัง เรียน , 
ส่วนประกอบของชุดการสอน ท่ีประกอบด้วยเอกสาร 
Guitar for beginner, วี ดิ ทั ศ น์   Guitar for beginner แล ะ 
แบบฝึกหดั  

6) นาํชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนให้อาจารย ์ท่ี 
ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 4 ท่าน พิจารณาความถูก 
ตอ้งดา้นเน้ือหา และ ความเหมาะสมของชุดการสอน  

7) นาํชุดการสอนมาปรับปรุงแกไ้ข  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.1   ประสิท ธิภ าพของชุดการสอน

การป ฏิ  บั ติ กี ต าร์ เบ้ื อ งต้น  ตาม เกณฑ์  80/80 (E1/E2)        
(ไชยยศ, 2533) 80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของ คะแนน
เฉล่ียท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนรู้ 80 ตวัหลงั  หมายถึง ร้อย
ละของคะแนนเฉล่ียประเมินหลงัเรียน ของนกัเรียน  

1.2  ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
การ ปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ( The Effectiveness Index:  E.I.)  
ท่ีมีเกณฑต์ั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (ไชยยศ, 2533) 

2. การวิเคราห์ขอ้มูลเพ่ือยืนยนัประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ                      

 2.1   เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผล สัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ทกัษะปฏิบติักีตาร์จากการ 
สอนโดยใช้ชุดการสอนการปฏิบัติกีตาร์เบ้ืองต้น  ใน
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HMP2-6 
 
รายวชิา ดนตรีตะวนัตก ท่ีผา่นเกณฑร้์อยละ 75 ข้ึนไป  
 
การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน 
 หลังจากผูว้ิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข ชุดการสอนตาม 
ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญทั้ ง 4 ท่าน 
แล้วผู ้วิจัยนําชุดการสอนไปดําเนินการทดสอบ  เพ่ื อหา 
ประสิทธิภาพการทดสอบประสิทธิภาพมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ทดลองแบบรายบุคคล 1:1 (One to one testing) 
 นาํชุดการสอนท่ีผา่นการวิเคราะห์ จากอาจารยท่ี์ 
ปรึกษา และ  ผู ้เช่ียวชาญแล้วทําการปรับปรุงแก้ไขเป็นท่ี 
เรียบร้อย มาทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึก ษา
ศาสตร์) ท่ีมีระดับผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และ อ่อน โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนใน ภาคเรียน
ท่ี 2/2556  จาํนวน 3 คนโดยทาํการทดลองครบ ทุกกิจกรรมทุก
ขั้นตอนไดส้ังเกต และ สัมภาษณ์นักเรียน ก่อนทาํการทดลอง
ได้สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียน  ส่ิงท่ี  ต้องการทราบ  คือ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติักิจกรรมในแต่ ละขั้นตอน การอ่าน
จากเอกสารการทําแบบฝึกหัด ตลอดจน ความพึงพอใจใน
รูปแบบของส่ือและกิจกรรมเพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ือพิจารณา
ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆในชุดการสอนเตรียมนาํไป ใช้
ทดลองคร้ังต่อไป 

2. ทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ  แบบกลุ่มเล็ก 
(Small  group testing)  

ผูว้ิจยันาํชุดการสอนท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้จาก 
ขั้นตอนแบบรายบุคคล ไปทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยม ศึกษา 
ตอนปลายโรงเรียนส าธิตมห าวิท ยาลัยขอนแก่น  ฝ่ าย 
มัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองกลุ่มเดิม 
จาํนวน 9 คน ซ่ึงคละนักเรียนท่ีมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน  ในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน  โดยพิจารณาจากผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนในภาคเรียนท่ี 2/2556 เป็นเกณฑ์ แลว้ นาํ
ชุดการสอนไปทดลอง โดยดาํเนินกิจกรรมครบทุกส่วน ของชุด
การสอน แลว้รวบรวมขอ้มลูท่ีได ้คาํนวณหาประสิทธิภาพแลว้
ปรับปรุงชุดการสอน 

3. ทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ แบบภาค สนาม 
(field group testing)  

เม่ือสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อยแลว้ได้
นาํชุดการสอนท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใชต้ามลาํดบักิจกรรม 
ในชุดการสอน  โดยนําชุดการสอนไปทดลองใช้กับ
นัก เรียนชั้ นมัธยม ศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาดนตรีสากล และ 
ปฏิบติัดนตรีสากล ท่ีเลือกลงวิชาเลือกเสรี จาํนวน นกัเรียน 
20 คนซ่ึงไมเคยเรียนจากชุดการสอนน้ีมาก่อน แลว้ นาํผล
การทดลองมาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ ตาม เกณฑ ์
80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลท่ีมีค่าตั้ งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ ทกัษะ ปฏิบติักีตาร์ท่ี
ผา่นเกณฑร้์อยละ 75 ข้ึนไป  
  
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการสร้างชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้
ในรายวิชาดนตรีสากล และ ปฏิบัติดนตรีสากล  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน  สาธิตมหาวิทยา ลัย
ขอนแก่น ฝ่ายมธัยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ปรากฎผล การ
วจิยั ดงัต่อไปน้ี  

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 
(E1/E2) และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) จากการ ทดลองทั้ง 
3 รูปแบบ มีดงัต่อไปน้ี การทดลองแบบ รายบุคคล 1:1 กบั
จาํนวนนักเรียน 3 คน ท่ีมีผลการ เรียนแตกต่างกนั คือ เก่ง 
ปานกลาง และ อ่อน พบว่า ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ 
82.22/89.59 และ มีค่าดชันี ประสิทธิผล 0.79, การทดลอง
แบบกลุ่มเลก็กบัจาํนวน นกัเรียน 9 คน ซ่ึงคละนกัเรียนท่ีมี
ผลการ  เรียน  เก่ง  ปานกลาง  และ  อ่อน  ในสัดส่วนท่ี
ใกล้ เคี ย งกัน  พบ ว่ า  ชุ ด ก ารส อน มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ 
81.20/84.76 และ มีค่าดชันี ประสิทธิผล 0.70 ทดลองเพื่อ
หาประสิทธิภาพแบบ  ภาคสนาม  โดยทดลองใช้กับ
นัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษา  ตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัขอนแก่นฝ่าย มัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) ท่ี
เลือกลงวิชาเลือกเสรี จาํ นวนนักเรียน 20 คน ซ่ึงไม่เคย
เรี ยน ชุ ดก ารส อน น้ี ม า  ก่ อน พบ ว่ า ชุ ด ก ารส อน มี
ประสิทธิภาพ 90.25 / 80.00  และ มีค่าดัชนีประสิทธิผล 
0.72 ผลดงัตารางท่ี 2   

 ตารางที่  2   สรุปค่าดชันีประสิทธิภาพของชุดการสอน 
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(E1/E2) และค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) จากผล
การทดลอง ทั้ง 3 รูปแบบ  

 
2. เม่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

ทกัษะปฏิบติักีตาร์พบวา่หลงัจากจดัการเรียนการ สอนโดย
ใชชุ้ดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ืองตน้ ผูเ้รียนมี ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นความรู้ และ ดา้นทกัษะการ ปฏิบติักีตาร์
หลงัเรียนสูงกวา่คะแนน ก่อนเรียนตามเกณฑ ์ ร้อยละ 75 ข้ึน
ไป โดยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความรู้ มี
คะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.83 คะแนน ดา้นทกัษะการ
ปฏิบติักีตาร์ มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.87 และ มี
คะแนนเฉล่ียรวมของทั้ง 2 ดา้นคิดเป็น ร้อยละ 80.00 ซ่ึงผา่น
เกณฑร้์อยละ 75 ข้ึนไป ตามท่ีผูว้ิจยั ตั้งข้ึน ดงัรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงั

เรียนกบัเกณฑผ์า่นร้อยละ 75 ข้ึนไป ตามท่ีผูว้จิยั 
ตั้งข้ึน 

 
 
อภิปรายผล 
 ผลการสร้างชุดการสอนการปฏิบติักีตาร์เบ้ือง ตน้
พบว่า เม่ื อทําการทดลอง  เพ่ื อห าประสิท ธิภาพแบบ 
ภ าค ส น าม  (field group testing) มี ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ 

90.25/80.00 และได้ค่าดัชนีประสิทธิผล  0.72 ซ่ึงสูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว  ้และผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ดา้นความรู้ โดยมีคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 78.83 คะแนน
ดา้นทักษะการปฏิบติักีตาร์มีคะแนนเฉล่ีย คิด เป็นร้อยละ 
80.87 และมีคะแนนเฉล่ียรวมของทั้ง 2 ดา้น คิดเป็น ร้อยละ 
80.00 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ข้ึนไป  ตามท่ีผูว้ิจัยตั้ งข้ึนซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (กฤษฎา, 2551; นฏัฐิกา, 2551) 
 จากผลการทดลองจะสังเกตเห็นว่า ในกลุ่ม ทดลอง
แบบรายบุ คคล  1:1 (One to one testing) พบว่ามี ค่ าดัชนี
ประสิทธิผล 0.79 ดูไดจ้ากตารางท่ี 8 ซ่ึง สูงกว่าคะแนนของ
กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก และภาคสนาม ทั้ งน้ี  เน่ืองจากกลุ่ม
ทดลองมีจาํนวนผูเ้ขา้รับการทดลอง ในจาํนวนนอ้ย เพียงแค่ 3 
คน ซ่ึงทําให้ง่ายแก่การควบ คุม และ ในกลุ่มท่ีใหญ่ข้ึนมี
จํานวนผู ้เข้ารับการทดลอง  เพ่ิ ม ข้ึน  จะพบว่าค่ าดัชนี
ประสิทธิผลมีคะแนนท่ีลดลง เน่ืองจาก จาํนวนของผูท้ดลองท่ี
มากข้ึน จึงยากแก่การ ควบคุม 
 เม่ือสังเกตคะแนนในตารางของทั้ ง 3กลุ่มการ 
ทดลองพบว่า คะแนนของเด็กเก่ง กลาง และ อ่อน  จะมี
คนแนนท่ีแปรผนัตรง คือ คะแนนสอบหลงัเรียน ของเด็กเก่ง
สูงข้ึนกว่าคะแนนสอบก่อนเรียน และ เด็ก อ่อนก็มีคะแนน
สอบท่ีสูงข้ึนเช่นกนั ตลอดจนคะแนน ความรู้ และปฏิบติัตาม
กสู็งข้ึนตาม ลาํดบั ดงัตารางท่ี 3  
 
ตารางที่ 3  แสดงคะแนนของผูเ้รียนเดก็อ่อน และเดก็เก่งท่ี

แปรผนัตรง 

 
ทั้ งน้ีเน่ืองจากการสร้างชุดการสอนเป็นไปตามขั้นตอนท่ี 
วางไว ้ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่ือในรูปแบบ วีดิทศัน์ และ ตาํรา
ส อ น กี ต า ร์ ท่ี มี รู ป แ บ บ  สี สั น  เ น้ื อ ห า  ภ าษ า  แ ล ะ 

การทดลอง 
จาํนวน
นกัเรียน 

ค่าดชันีประ 
สิทธิภาพ  
(E1/E2) 

ค่าดชันีประ 
สิทธิผล (E.I.) 

แบบ 1:1 
รายบุคคล 

3 82.22/89.59 0.79 

แบบกลุ่มเลก็ 9 81.20/84.76 0.70 

แบบภาคสนาม 20 90.25/80.00 0.72 

ผู ้
เรียน 

คะแนนสอบก่อนเรียน คะแนนสอบหลงัเรียน 

ความ
รู้ 

(30) 

ปฏิบติั 
(40) 

รวม 
(70) 

ความรู้ 
(30) 

ปฏิบติั 
(40) 

รวม 
(70) 

เดก็ 
อ่อน 

9 0 9 17 25 42 

เดก็ 
เก่ง 

20 18 38 28 40 68 
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ภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน ทาํให้เขา้ใจ ง่าย 
รวมทั้งแบบฝึกหัดวดัความรู้ และ แบบฝึกทกัษะ ดา้นปฏิบติั
ท่ี ส่ งเส ริมพัฒนาการของ  ผู ้เรียนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึ งได้
พฒันาข้ึนตามขั้นตอนอยา่งมีระบบ และ วิธีการท่ี เหมาะสม
เร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีพบในการจดัการ เรียนการสอน
ในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้ งจากการ
สอบถามครูผูส้อนในรายวิชาดนตรีสากล และ ปฏิบติัดนตรี
สากลผูว้ิจยัจึงไดน้าํประเด็นปัญหา เหล่านั้นมาแกไ้ขพฒันา 
แบบฝึกหัดวดัความรู้ และ แบบฝึกทักษะดา้นปฏิบัติกีตาร์ 
จากนั้นจึงนาํชุดการสอน ไปทดลองใชก้บั ผูเ้รียนจนไดผ้ล
การทดลองท่ีเป็นไปตาม วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สามารถทาํให้
ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนวิชาดนตรีท่ีดีข้ึน ทั้งในดา้น
ความรู้ และ ดา้นทกัษะการปฏิบติักีตาร์ เช่น การอ่าน Tabs 
การเล่น คอร์ด สเกล การอ่านค่าจงัหวะ การบรรเลง รวมวง 
การบรรเลงเด่ียว และ การนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ทาํ
ให้ผูเ้รียนมีทัศนะคติท่ีดีต่อวิชาดนตรี เห็นถึงความ สําคญั
ของการเรียน และเล่นดนตรี  
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการพฒันาชุดการสอน ในเน้ือหาอ่ืนๆ 
หรือรายวิชาอ่ืนๆเพราะจะเป็นการแก้ปัญหาผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน และ ยงัทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียน วชิา
นั้นๆเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 

2. ควรนําผูมี้ช่ือเสียง หรือ ศิลปินท่ีเก่งในด้าน 
ดนตรีมาร่วมสอนในชุดการสอน โดยจัดทาํเป็น วีดิทัศน์ 
หรือตาํราเพ่ือเป็นตวัอยา่ง และ แรงบนัดาลใจใหก้บั ผูเ้รียน 

3. ควรมีการสร้างชุดการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ี
แตกต่างกนัออกไปเพื่อเปรียบเทียบ คุณลกัษณะ ขอ้ดี ขอ้เสีย
ของแต่ละรูปแบบ ซ่ึงจะเป็นทางเลือกสาํหรับผูท่ี้ สนใจท่ีจะ
สร้างชุดการสอนในคร้ังต่อไป 

4. ผูส้ร้างหรือพฒันาชุดการสอนควรนาํออก ไป
เผยแพร่หรือนาํไปใชใ้นการเรียนการสอนจริง เพ่ือใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 
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