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การพัฒนาหน่ วยการเรียนรู้ ท้องถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
สํ าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4
ฐาปกรณ์ จิวสุ ข สุ ธาทิพย์ งามนิล
(วันทีรั บบทความ: 29 มกราคม 2562; วันแก้ ไขบทความ: 30 มีนาคม 2562; วันตอบรั บบทความ: 27 เมษายน 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับ
นัก เรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 4 2) เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ ทางการเรี ย นก่ อ นและหลังเรี ยนของนัก เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน และ 3) เปรี ยบเทียบทักษะการ
ปฏิบตั ิหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
กับเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนบ้านสวนขวัญ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 20 คน
ซึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง
บรรเลงเพลงทัพทัน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที สุ ด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน มี ค่า
ความเชือมันเท่ากับ 0.94 และ 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิ มีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
หา ค่าเฉลีย ร้อยละส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจยั พบว่า
1. หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 คุณภาพอยู่
ในระดับเหมาะสมมากทีสุด
2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง
บรรเลงเพลงทัพทัน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ทักษะการปฏิบตั ิของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลง
เพลงทัพทัน อยูใ่ นระดับดีมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
คําสําคัญ: หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน, ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน, ทักษะการปฏิบตั ิ
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Abstract
The Purposes of study were 1) to development of local learning unit in Bunleng Pleng Tuptan for
prathomsuksa 4 students, 2) to compare pretest and posttest achievements of prathomsuksa 4 students, and 3) To
compare post- practice skills of prathomsuksa 4 students after they had to learnt by Local Learning Unit in
Bunleng Pleng Tuptan for prathomsuksa 4 students with very well defined criterion. The samples were 20 of
prathomsuksa 4 students in second semester of 2018 academic year of Suan Khwan school, Thaptan district,
Uthaitane province. The samples were selected by cluster random sampling. The instruments used in the research
were 1) The local learning unit in Bunleng Pleng Tuptan for prathomsuksa 4 students with the most suitable
quality, 2) an achievement test with 30 items, 4 multiple choices, with the difficulty degree of 0.35 to 0.80,
degree of discrimination from 0.1 to 0.4 and reliability coefficient of 0.94, and 3) The practice skills assessment
form with a 5-level scale, having 6 items and reliability coefficient of 0.86. Data were analyzed by using mean,
percentage, standard deviation and One-sample t-test.
The research findings were as follows:
1. The local learning unit in Bunleng Pleng Tuptan for prathomsuksa 4 students with the most suitable
quality
2. Prathomsuksa 4 students who were taught with the local learning unit in Bunleng Pleng Tuptan for
prathomsuksa 4 students had posttest achievement higher than that of the pretest significantly at the .05 level.
3. Prathomsuksa 4 students who were taught with the local learning unit in Bunleng Pleng Tuptan for
Prathomsuksa 4 Students had practice skills significantly higher than very well defined criterion at .05.
Keywords: Local Learning Unit, Achievement, Practice Skills
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ความสําคัญและปัญหาการวิจยั
หลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขันพื นฐาน พุ ทธศักราช 2551 ถูกจัด ทําขึ นสําหรั บท้องถิ นและ
สถานศึกษาได้นาํ ไปใช้เป็ นกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา และจัดการเรี ยนการสอน
เพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขันพืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้ และทักษะที
จําเป็ นสําหรั บ การดํารงชี วิตในสังคมที มี การเปลี ยนแปลง และแสวงหาความรู ้ เพื อพัฒ นาตนเองอย่าง
ต่อเนื องตลอดชี วิต (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 20) โดยผูส้ อนต้องศึกษาหลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจ
ถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี วัด สมรรถนะสําคัญของนักเรี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการ
เรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับนักเรี ยน แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิ ค
การสอน สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมิ นผล เพื อให้นักเรี ยนได้พฒ
ั นาเต็มตามศักยภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายทีกําหนด (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 20)
ในการพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดความสมดุล หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 จึ งกําหนดให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ โดยในแต่ ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้กาํ หนด
มาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552: 5)
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ เป็ นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนาให้นกั เรี ยนมีความคิ ดริ เริ มสร้างสรรค์มี
จินตนาการทางศิลปะ ชืนชมความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึ งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรม
ทางศิลปะช่วยพัฒนานักเรี ยนทังด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2552:
163) ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ทีออกแบบโดยใช้มาตรฐานการเรี ยนรู ้/ตัวชี วัดเป็ นเป้ าหมาย เพื อนําไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้ รี ยนและขันตอนที สําคัญที สุ ดของการใช้หลักสู ตรสถานศึกษาก็คือการออกแบบหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2553: 14)
โรงเรี ยนบ้านสวนขวัญ ตังอยู่ในตําบลตลุกดู่ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษา อุทยั ธานี เขต 1 ปัจจุบนั เปิ ดทําการสอนในระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยโรงเรี ยนมีนโยบายในการจัดการเรี ยนรู ้ทงด้
ั านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโดยเฉพาะ
ด้านดนตรี กี ฬ า และกิ จกรรมลูกเสื อ เพื อมุ่งให้ผูเ้ รี ยนเป็ นผูท้ ี มี ค วามรู ้ ทักษะ และเจตคติ ที เหมาะสม
ในการนํา ไปใช้ในชี วิต ประจําวัน ของตน แต่ การจัด การเรี ย นการสอนในกลุ่มสาระการเรี ย นรู ้ ศิ ลปะ
โดยเฉพาะสาระดนตรี ในปี การศึ กษา 2560 ที ผ่านมาพบว่า ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเฉลียอยู่ใน
ระดับ พอใช้ และยังขาดทัก ษะการปฏิ บัติ ด ้า นดนตรี ไ ทย ประกอบกับ อํา เภอทัพ ทัน เป็ นอํา เภอที มี
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมหลากหลายดังคําขวัญทีว่า “ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์ ตลาดนัดโคกระบื อ
เลื องลือผ้าทอ หลวงพ่อเคลือบศักดิ สิ ทธิ งามวิจิตรเขาปฐวี” (กรมการปกครอง, ออนไลน์) ซึ งการนําแหล่ง
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วิทยาการมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีผสมกลมกลืนกันและ
มีความหมาย (ธํารง บัวศรี , 2542: 254)
หน่วยการเรี ยนรู ้ คือความรู ้ทีครบวงจรในเรื องใดเรื องหนึ งทีมาจากการนําความคิดรวบยอดหลัก
ต่าง ๆ มาเชื อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ แล้วกําหนดหัวเรื อง (theme) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ตามความสนใจ ความต้องการของนักเรี ยน โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูเ้ อืออํานวยความ
สะดวกในการเรี ย นรู ้ เพื อให้นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ต ามผลการเรี ย นรู ้ ที คาดหวัง (learning outcome)
ที กําหนด (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒ ผล, 2552: 99) อันเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
นักเรี ย น 6 ประการ ได้แ ก่ 1) ช่ วยให้นักเรี ย นได้รั บประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ ที ผสมกลมกลื น กัน และ
มีความหมาย 2) ช่ วยให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสทํากิ จกรรมหลายอย่าง ซึ งจะมีผลต่อพัฒนาการของนักเรี ยน
เป็ นอย่างมาก 3) ช่ วยสนองความแตกต่างและความต้องการของนักเรี ยนเนื องจากมีกิจกรรมหลายอย่างที
นักเรี ยนสามารถเลื อกทําได้ 4) ช่ วยให้นักเรี ยนมองเห็ นภาพสิ งที เรี ยนเป็ นส่ วนรวม เนื องจากได้นาํ เอา
เนื อหาวิชามาผสมผสานกัน 5) ช่ วยให้นกั เรี ยนเกิ ดความสนใจและกระตื อรื อร้นในการ และ 6) เป็ นการ
เรี ยนการสอนที นักเรี ยนเป็ นศู นย์กลางแทนที ผูส้ อนจะเป็ นดังเช่ นการเรี ยนการสอนบางรู ปแบบ (ธํารง
บัวศรี , 2542: 254)
ดังนันผู ว้ ิ จัย จึ งสนใจที จะจัด ทําหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท้อ งถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพ ทัน สํา หรั บ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ขึน เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และทักษะการปฏิบตั ิดนตรี ไทยของ
นักเรี ยนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี วัดของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระดนตรี ชันประถมศึกษาปี ที 4
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4
2. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
3. เพื อเปรี ยบเที ยบทักษะการปฏิ บัติหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วย
หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน กับเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก
สมมติฐานการวิจัย
1. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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2. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน มี
ทักษะการปฏิบตั ิหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก
แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้ อง
จากการศึ กษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที เกี ยวข้อง พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หน่ วยการ
เรี ยนรู ้จะทําให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้นนมี
ั ชีวิต สามารถเข้าไปสัมผัสจับต้องกับสิ งทีจะเรี ยนนัน
ได้ สามารถนําความรู ้จากหน่ วยการเรี ยนรู ้นีไปใช้ได้ทนั ที มีกิจกรรมให้ผูเ้ รี ยนสนุ กสนานหลายรู ปแบบ
่ 6 ขัน ได้แก่ 1) กําหนด
(นาตยา ปิ ลันธนานนท์, 2545: 51) ซึ งการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้นนมี
ั ขนตอนอยู
ั
หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน ซึ งเป็ นหน่วยย่อยของรายวิชาพืนฐานในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2) กําหนดผล
การเรี ยนรู ้ทีคาดหวังของหน่ วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ นให้ผูส้ อนทราบจุ ดมุ่งหมายสําหรั บผูเ้ รี ยน 3) กําหนด
สาระการเรี ยนรู ้เมือได้ผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวังทีกําหนดไว้ก่อนแล้ว อาจกําหนดเป็ นเนื อหาหลักก่อนแล้ว
ค่อยแยกประเด็นย่อยและกําหนดเวลาตามสัดส่ วนของเนื อหาสาระ 4) กําหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดย
อาศัยแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู ้วิธีสอน หรื อเทคนิ คการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของเนื อหา
สาระเวลาในหน่ วยการเรี ยนรู ้ รวมทังผูเ้ รี ยนด้วย 5) กําหนดการประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพือตรวจสอบว่า
ผูเ้ รี ยนบรรลุการเรี ยนรู ้ทีคาดหวังของหน่ วยการเรี ยนรู ้หรื อไม่ มากน้อยเพียงใด 6) จัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ซึ งมีองค์ประกอบคล้ายกับหน่วยการเรี ยนรู ้แต่มีรายละเอียดย่อยกว่า อาจจะเป็ นแผนการเรี ยนรู ้ราย
ชัวโมงหรื อมากกว่า 1 ชัวโมงก็ได้ (นพเก้า ณ พัทลุง, 2551: 55) ซึ งในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกรอบ
ความคิดการวิจยั ดังนี
แนวคิด/ทฤษฎี

ตัวแปรอิสระ

แปรตัวตาม

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หน่วยการเรี ยนรู ้จะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้สึกว่าการเรี ยนรู ้นนมี
ั
ชีวติ สามารถเข้าไปสัมผัสจับต้องกับสิ งทีจะ
เรี ยนนันได้ สามารถนําความรู ้จากหน่วยการ
เรี ยนรู ้นีไปใช้ได้ทนั ที มีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยน
สนุกสนานหลายรู ปแบบ (นาตยา ปิ ลันธนา
นนท์, 2545: 51)

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หน่วย
การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง
บรรเลงเพลงทัพทัน

ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน
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ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั กึงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว มีการวัดตัวแปรก่อนและ
หลังการทดลอง (One-group- pretest-posttest design) ซึ งแสดงได้ดงั นี
O1
O1 หมายถึง
X หมายถึง

X

O2

การวัดตัวแปรก่อนทดลอง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน
บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4 ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึน
การวัดตัวแปรหลังทดลอง

O2 หมายถึง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ในกลุ่มโรงเรี ยนทัพทัน 3 อําเภอ
ทัพทัน จังหวัดอุทยั ธานี จํานวน 6 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2561
ของโรงเรี ยนบ้านสวนขวัญ อําเภอทัพทัน จังหวัดอุ ทัยธานี จํานวน 1 ห้ องเรี ยน นักเรี ยนจํานวน 20 คน
ซึ งได้มาจากการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีหน่วยการสุ่ ม คือ ห้องเรี ยน
ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
2. ทักษะการปฏิบตั ิ
เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
1. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ท้องถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพ ทัน สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4
ประกอบด้วยหน่ วยย่อยจํานวน 5 หน่วย รวม 16 ชัวโมง ดังนี 1) หน่วยที 1 บทเพลงแห่ งทัพทัน 2) หน่วยที 2
วิถีทพั ทันบนเสี ยงเพลง 3) หน่วยที 3 โน้ตบรรเลงเพลงไพเราะ 4) หน่วยที 4 แสนเสนาะเพลงทัพทัน และ
5) หน่วยที 5 สุ ขสันต์บริ รักษ์ดุริยางค์
2. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีมีกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับเนือหาและวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 11 แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ปี ที 14 ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน 2562

วารสารวิชาการและวิจัยสั งคมศาสตร์
Social Sciences Research and Academic Journal

113

รวม 16 ชัวโมง ซึ งประกอบไปด้วยขันตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 5 ขันตอน ได้แก่ ขันที 1 ขันสาธิ ตทักษะหรื อ
การกระทํา ขันที 2 ขันสาธิ ตและให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะย่อย ขันที ขันให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิทกั ษะ ขันที 4 ขัน
ให้เทคนิ ค และ ขันที 5 ขันให้ผูเ้ รี ยนเชื อมโยงทักษะย่อยๆ โดยมีค่าเฉลียรวมเท่ ากับ 4.93 ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.13 ซึ งอยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากทีสุ ด
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเป็ นแบบทดสอบปรนัยชนิ ด เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก
จํานวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายตังแต่ 0.35 ถึง 0.85 ค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.1 ถึง 0.4 และค่าความเชื อมัน
เท่ากับ 0.94
4. แบบประเมิ นผลทักษะการปฏิ บตั ิ ซึ งมี ลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่ า 5 ระดับ จํานวน 6 ข้อ
โดยมีค่าความเชือมันเท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และแบบประเมิ นทักษะการปฏิ บตั ิ ที ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี ยวชาญและดําเนิ นการปรับปรุ งเรี ยบร้อย ไปทดลองใช้จดั การเรี ยนรู ้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ แล้วบันทึกผลไว้เป็ นคะแนนก่อนเรี ยนสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี ยวชาญและดําเนิ นการปรับปรุ ง
เรี ยบร้อย โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพ
ทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ในชัวโมงเรี ยนวิชา ดนตรี โดยใช้ระยะเวลารวม 16 ชัวโมงเรี ยน
3. หลังการทดลองให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน และแบบ
ประเมินทักษะการปฏิบตั ิ ฉบับเดี ยวกับที ใช้ทดสอบก่อนการเรี ยนการสอน แล้วบันทึกผลไว้เป็ นคะแนน
หลังเรี ยนสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. นําคะแนนแบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย น และแบบประเมิ น ทัก ษะการปฏิ บัติ
ไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ เพือตรวจสอบสมมติฐาน และสรุ ปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4 โดยใช้การประเมินความเหมาะสมของหน่วยการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่าน แล้วนําผลที
ได้มาหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ทีได้รับจาก
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน บรรเลงเพลงทัพทัน สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4
โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Dependent
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3. การเปรี ยบเที ยบทักษะการปฏิ บตั ิ ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนกับเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก ที
ได้รั บ จากการจัด การเรี ย นรู ้ ด ้ว ยหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ท้อ งถิ น บรรเลงเพลงทัพ ทัน สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ One-sample t-test
สรุปผลการวิจยั
1. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ท้องถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพ ทัน สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4
มีระดับคุณภาพเท่ากับ 4.85 ดังผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที 1
ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพของหน่วยการเรี ยนรู ้
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รายการประเมิน
ชือหน่วยชัดเจน กะทัดรัด ครอบคลุมเนือหา และน่าสนใจ
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชีวัดมีความเชื อมโยงกัน
สาระสําคัญ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และตัวชีวัด มีความสอดคล้องกัน
ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวชี วัดทังหมด
ความเหมาะสมของระยะเวลา
ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้กบั ตัวชี วัด
ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะ/กระบวนการกับตัวชีวัด
ความครบถ้วนของสาระการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณลักษณะกับตัวชี วัด
ความเหมาะสมของภาระงาน/ชิ นงาน กับสาระสําคัญ
ความเหมาะสมของภาระงาน/ชินงาน กับตัวชีวัด
ความเหมาะสมของโครงสร้ างหน่วยการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สามารถทําให้ผเู ้ รี ยนบรรลุจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของสื อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรี ยนรู ้
ระยะเวลาเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละขันตอน
ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเครื องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ความเหมาะสมของเกณฑ์การวัด และประเมินผลการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้สามารถนําไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง
เฉลียรวม



S.D.

แปลความหมาย

4.67
5.00
5.00
4.67
4.67
5.00
4.67
4.67
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
4.67
4.85

0.58
0.00
0.00
0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.58
0.00
0.00
0.00
0.58
0.26

เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด
เหมาะสมมากทีสุ ด

จากตารางที 1 พบว่า คุ ณ ภาพของหน่ วยการเรี ยนรู ้ มีค่ าเฉลี ยรวมเท่ ากับ 4.85 ส่ วนเบี ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.26 ซึ งอยูใ่ นระดับความเหมาะสมมากทีสุ ด
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2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วยหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ดังผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที 2
ตารางที 2 ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษา
ปี ที 4 ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
20
20

คะแนนเต็ม
30
30

S.D.
4.29
2.87



11.10
20.45

t
20.31*

*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05.t (.05,.19) = 1.7291
จากตารางที 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนจํานวน 20 คน
คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า หลังเรี ยนมี ค่ าเฉลี ย = 20.45 ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 2.87 เมื อนําไป
เปรี ยบเที ยบกับ ค่ าเฉลี ยก่ อนเรี ยนมี ค่ าเฉลี ย = 11.10 ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน = 4.29 พบว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ทักษะการปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้
ท้องถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน อยูใ่ นเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก ดังผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในตารางที 3
ตารางที 3 ผลการเปรี ยบเที ยบทักษะการปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วย
หน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน กับเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก
การทดสอบ

n

คะแนนเต็ม

หลังเรี ยน

20

5

คะแนน
เกณฑ์
4.50



S.D.

t

4.71

0.14

9.45*

*นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05.t (.05,.19) = 1.7291
จากตารางที 3 พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการปฏิบตั ิหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4 กับเกณฑ์ทีกําหนดระดับดีมาก จากนักเรี ยนจํานวน 20 คน คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า นักเรี ยนมมี
ผลการศึ กษาทักษะการปฏิ บตั ิ หลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้
ท้องถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน จากนักเรี ยนจํานวน 20 คน คะแนนเต็ม 5 คะแนน พบว่า นักเรี ยนมี
ทัก ษะปฏิ บ ั ติ อ ยู่ ใ นระดับ ดี ม ากโดยมี ค่ า เฉลี ย = 4.71 ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน = 0.14 ซึ งเมื อนํา ไป
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนด (  = 4.50) พบว่า ทักษะปฏิบติหลังเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง
บรรเลงเพลงทัพทัน สู งกว่าเกณฑ์ระดับดีมากอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจยั
1. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ท้องถิ น เรื อง บรรเลงเพลงทัพ ทัน สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4
มี ร ะดับ คุ ณ ภาพเท่ ากับ 4.55 ทังนี เนื องจากผูว้ ิจยั ได้ศึ กษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที เกี ยวข้อง และ
ดําเนิ นการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ตามลําดับ โดยเริ มจากการสอบถามความต้องการและข้อมูลพืนฐานใน
การพัฒ นาหน่ วยการเรี ยนรู ้ ด้วยวิธีการจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื อนําข้อมูลที ได้มาทําการ
วิเคราะห์ร่วมกับ ข้อมูลที ได้จากการศึ กษาค้นคว้าเอกสาร มากําหนดเป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ ทอ้ งถิ น โดย
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี วัด กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สาระดนตรี ชันประถมศึกษาปี ที 4 และกําหนด
เป็ นหน่ วยการเรี ยนรู ้ย่อย 5 หน่ วย ซึ งหน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่ วยมีองค์ประกอบจํานวน 7 องค์ประกอบ
ดังนี 1) ชื อหน่วย 2) สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 3) สาระการเรี ยนรู ้ 4) ชิ นงาน/ภาระงาน 5) การวัดและ
ประเมินผล 6) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ 7) เวลาเรี ยน/จํานวนชัวโมงเรี ยน จากนันจึงกําหนดจุดประสงค์ของ
หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ กํา หนดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ให้ส อดคล้อ งกับ จุ ด ประสงค์การเรี ย นรู ้ ในแต่ ละหน่ ว ย
การเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บตั ิ ของเดวีส์ (Davies’
Instructional Model for Psychomotor Domain) กํา หนดการประเมิ น ผลการเรี ยนรู ้ และได้จัด ทํา แผน
การจัดการเรี ยนรู ้ ซึ งมี องค์ประกอบคล้ายกับหน่ วยการเรี ยนรู ้ แต่ มีรายละเอี ยดย่อยกว่าจํานวน 11 แผน
แล้วนําหน่ วยการเรี ยนรู ้ทีพัฒนาขึ นไปทําการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้การประเมินความเหมาะสมของ
หน่ วยการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินหน่ วยการเรี ยนรู ้ ซึ งเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ งกําหนดค่าคะแนนเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิ ร์ท และเมือนําผลการ
ประเมิ น ความคิ ด เห็ น ของผู เ้ ชี ยวชาญมาพิ จ ารณาหาค่ า เฉลี ยแล้ว แปลความหมายพบว่ าอยู่ ในระดับ
เหมาะสมมากที สุ ด จึ งสามารถสรุ ปได้ว่าหน่ วยการเรี ยนรู ้ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึ น มีคุณภาพสามารถนําไปใช้
ทดลองได้ ซึ งสอดคล้องกับนาตยา ปิ ลันธนานนท์ (2545: 51) ได้กล่าวถึงลักษณะของหน่ วยการเรี ยนรู ้ว่า
ในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา เริ มต้นจากการพัฒนาหลักสู ตร รายวิชาต่าง ๆ จัดทํา
รายละเอียดหรื อคําอธิ บายรายวิชา หลังจากนันผูส้ อนจะทําการวิเคราะห์รายละเอียดของรายวิชา ค้นหา
สาระการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนจะต้องเรี ยน รวมถึงพิจารณาผลการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนจะต้องบรรลุ จากนันจึงกําหนด
หน่วยการเรี ยนรู ้เพือนําไปใช้สอน และผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรี ยนรู ้ โดยนํา
หน่ วยการเรี ยนรู ้ ไ ปให้ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 3 ท่ าน เพื อประเมิ นคุ ณ ภาพและปรั บปรุ งให้ส มบู รณ์ และ
Wither (2000) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒ นาหลักสู ต รท้องถิ นและการศึ กษาเฉพาะที พบว่า โครงการ
พัฒนาหลักสู ตรได้ทาํ ให้ครู ชุมชน และนักเรี ยน สร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ที สําคัญหลักสู ตรได้รับ
การพัฒ นาโดยใช้ค วามรู ้ ค วามสามารถของคนในท้องถิ น และได้นํามาตรฐานของเนื อหาสาระของ
หลักสู ตรไปใช้ในการสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ปี ที 14 ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน 2562

วารสารวิชาการและวิจัยสั งคมศาสตร์
Social Sciences Research and Academic Journal

117

2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วยหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที 1 ทังนี เพราะหน่วยการเรี ยนรู ้ทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนมีคุณภาพตามลักษณะของหน่วยการเรี ยนรู ้
จึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนได้ได้ตามวัตถุประสงค์ เนืองจากหน่วยการเรี ยนรู ้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นภาพ
สิ งที เรี ยนเป็ นส่ ว นรวมเพราะได้นําเอาเนื อหาวิช ามาผสมผสานกัน ทําให้ผูเ้ รี ย นเกิ ด ความสนใจและ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้ลงมือกระทําเอง แก้ปัญหาเอง และช่วยสนองความแตกต่างและความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนเนื องจากมีกิจกรรมหลายอย่างที ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกทําได้ (ธํารง บัวศรี , 2542: 254)
อีกทังการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน ทีเกียวข้องกับดนตรี ไทย หรื อวัฒนธรรมในท้องถิน ช่วยส่ งผล
ให้นกั เรี ยนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ รวมถึงเป็ นการอนุรักษ์ และสื บสานวัฒนธรรมในท้องถินอีก
แนวทางหนึ งด้วย นอกจากนี ยังทําให้การเรี ยนมีความหมายต่อชีวิตจริ ง และผูเ้ รี ยนสามารถประยุกต์ไปใช้
ในชี วิต จริ งสอดคล้องกับการดําเนิ น ชี วิต จริ ง และมุ่ งเน้น การเรี ยนรู ้ อย่างบู รณาการ ไม่ แ ยกส่ วนหรื อ
ตัด ตอนเป็ นท่ อ น ๆ ของกระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละกิ จกรรมทางวิช าการ โดยผู เ้ รี ย นเป็ นผู จ้ ัด กระบวน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ด้วยการชี แนะของผูส้ อนอันจะนําไปสู่ การคิ ดเป็ น โดยใช้ขอ้ มูลที มี อยู่ในสังคม
ตนเองและวิชาการอย่างเหมาะสม (อุด ม เชยกี วงศ์, 2545: 7) จึ งส่ งผลให้ผ ลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนสู งขึน สอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล (2552: 99) ได้กล่าวถึงความหมายของหน่วย
การเรี ยนรู ้ ว่า หมายถึ ง การนําความคิ ดรวบยอดหลักต่ าง ๆ มาเชื อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ จนเกิ ดเป็ น
ความรู ้ทีครบวงจร จากนันจึงจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้และความต้องการของผูเ้ รี ยน
เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ตามผลการเรี ยนรู ้ทีคาดหวัง (Learning outcome) โดยผูส้ อนมีบทบาทในการ
อํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พูลจิต หลีอินทร์ (2556) ได้ทาํ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื องวัฒนธรรม ประเพณี ในท้องถิน โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้
ภูมิปัญญาท้องถิน ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 มี วตั ถุประสงค์เพื อศึ กษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
หน่ วยการเรี ยนรู ้ บูรณาการ เรื องวัฒ นธรรม ประเพณี ในท้องถิ น โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ น
ของนัก เรี ย นชันประถมศึ กษาปี ที 5 ผลการวิจัย พบว่า นัก เรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5 จํานวน 35 คน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ 30 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 85.71 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้คือ
นักเรี ยนร้อยละ 80 ซึ ง Zellmer (1997) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง ผลสัมฤทธิ ของคะแนนทดสอบการอ่าน เมือครู
กําหนดเนื อหาจากเอกสารหลักสู ตรท้องถิน โดยทําการทดลองกับนักเรี ยนเกรด 3 โรงเรี ยนประจําอําเภอ
ในสหรั ฐ อเมริ กา ผลการวิจัย พบว่า นักเรี ย นที เรี ยนจากหลักสู ต รท้องถิ นโดยรั บ ฟั งคําแนะนําจากครู
มีผลสัมฤทธิ ทางการอ่านดี กว่านักเรี ยนในกลุ่มที ไม่ได้เรี ยนจากหลักสู ตรท้องถิ น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า
การเรี ย นจากหลัก สู ต รท้อ งถิ นส่ ง ผลต่ อ คะแนนผลสั ม ฤทธิ และVivian (1995) ได้ท ํา การวิ จัย เรื อง
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การพัฒ นาหลักสู ต รท้องถิ นและรู ปแบบการคัด เลื อกการให้ค าํ ปรึ กษาเกี ยวกับ หลักสู ต รดู แ ลสุ ข ภาพ
ผลการวิ จัย พบว่า เมื อนําหลัก สู ต รท้องถิ นที พัฒ นาขึ นไปใช้กับ ท้อ งถิ นที มี ล ักษณะเดี ย วกับ พบว่า มี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
3. ทักษะการปฏิ บัติหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 4 ที เรี ยนด้วยหน่ วยการเรี ยนรู ้
ท้องถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน สู งกว่าเกณฑ์ระดับดี มาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เป็ นไป
ตามสมมติฐานข้อที 2 ทังนี เนื องจากหน่ วยการเรี ยนรู ้ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ น มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที
เน้น ทักษะปฏิ บ ัติ โดยใช้กิจกรรมการจัด การเรี ย นรู ้ รู ปแบบการเรี ยนการสอนทักษะปฏิ บัติ ข องเดวีส์
(Davies’ Instructional Model for Psychomotor Domain) มาเป็ นรู ปแบบในการจั ด การเรี ยนรู ้ เพราะ

รู ป แบบนี มุ่งช่ วยพัฒ นาความสามารถด้านทัก ษะปฏิ บ ตั ิ ข องผูเ้ รี ย น โดยเฉพาะอย่างยิง ทัก ษะที
ประกอบด้วยทักษะย่อยจํานวนมาก (Davies อ้างใน ทิศนา แขมมณี , 2550: ) ซึ งหน่วยการเรี ยนรู ้
ท้องถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน ประกอบไปด้วย 5 หน่วยการเรี ยนรู ้ย่อย ทีผูเ้ รี ยนจะได้ฝึกทักษะปฏิบตั ิ
เกี ยวกับดนตรี ไทยตามตัวชี วัดที ได้กาํ หนดไว้ บนเนื อหาของท้องถิ นที ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาขึ น และทําการ
ประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ิทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ ชี ยวชาญจนสมบูรณ์แล้ว
ซึ งสอดคล้อ งกับ ทิ ศ นา แขมมณี (2550: 243) ได้กล่ าวถึ งรู ปแบบการเรี ย นการสอนที เน้น การพัฒ นา
ด้านทักษะพิ สัย เป็ นรู ปแบบที มุ่งช่ วยพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการปฏิ บตั ิ การกระทํา หรื อ
การแสดงออกต่าง ๆ ซึ งจําเป็ นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้านจิ ตพิสัยหรื อ
พุ ท ธิ พิ สั ย ประกอบกับ ผู ้วิ จัย ได้ท ํา การประเมิ น ทั ก ษะการปฏิ บัติ ที หลากหลาย ได้แ ก่ การสั ง เกต
การสอบถาม การทดสอบภาคปฏิ บตั ิ และแบบประเมิ นทักษะปฏิ บัติ เพื อให้ได้ขอ้ มูลที ตรงกับทักษะ
ปฏิ บตั ิ ของผูเ้ รี ยนมากที สุ ด ตามที พิ ชิต ฤทธิ จรู ญ (2552: 77) ได้กล่าวว่า เครื องมื อวัดทักษะการปฏิ บตั ิ
มี ห ลากหลายประเภทได้แ ก่ การทดสอบภาคปฏิ บัติ การสั งเกต แบบตรวจสอบรายการ มาตราส่ วน
ประมาณค่า แฟ้ มสะสมงาน และการประเมินตามสภาพจริ ง โดยแต่ละประเภทต่างมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะของงานและวัตถุประสงค์ต่ างกัน ในบางครั งหนึ งวัต ถุประสงค์ก็ส ามารถใช้เครื องมื อการวัด
หลาย ๆ เครื องมือก็ได้ เนื องจากการวัดโดยเครื องมือเดียวไม่สามารถให้ขอ้ มูลทีชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ยุวดี จีนเมือง (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน
เรื อง การร้อยลูกปั ดโนรา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 6 ในสถานศึ กษา
เครื อ ข่ ายคี รี รัต น์ อําเภอ กงหรา จังหวัด พัท ลุง มี วตั ถุป ระสงค์ เพื อศึ กษาทักษะความสามารถในการ
ปฏิบตั ิการร้อยลูกปั ดโนราของนักเรี ยน ทีเรี ยนด้วยหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง การร้อยลูกปั ดโนรา กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ผลการวิจยั พบว่า คะแนนความสามารถการ
ปฏิบตั ิร้อยลูกปัดโนรา ของนักเรี ยนเฉลียรวมร้อยละ 90
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. ควรนํา ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ นมาสร้ า งเป็ นหน่ ว ยการเรี ย นรู ้ และใช้แ หล่ งเรี ย นรู ้ ในชุ ม ชนให้
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพือให้ผเู ้ รี ยนสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ทียังยืน
2. ในการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิ ผูส้ อนควรยืดหยุ่นเวลาให้เหมาะสมกับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เนืองจากผูเ้ รี ยนแต่ละคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้แตกต่างกัน
3. ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ควรเพิ มกิ จกรรมการศึ กษานอกสถานที และการเชิ ญวิทยากร
มาบรรยาย เพือให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้อย่างเต็มศักยภาพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่ อไป
1. ควรมีการพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน ทีเกียวข้องกับดนตรี ไทย หรื อวัฒนธรรมในท้องถิน
เพือให้นกั เรี ยนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญ รวมถึงเป็ นการอนุรักษ์ และสื บสานวัฒนธรรมในท้องถิน
อีกแนวทางหนึงด้วย
2. ควรมีการนําหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิน เรื อง บรรเลงเพลงทัพทัน ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้กบั
นักเรี ยนในระดับชันต่าง ๆ ต่อไป
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2552). หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ:
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กระทรวงศึกษาธิ การ. (2552). ตัวชีวัดและสาระการเรี ยนรู้ แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย.
กรมการปกครอง. (2560). อําเภอทัพทัน. สื บค้นเมือ 21 กรกฎาคม, 2560, จาก http://www.amphoe.com/
menu.php?am=801&pv=74&mid=1.
แก้วตา สี สุขแก้ว. (2552). การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ ท้องถิน เรื อง กันตังศึกษา สําหรั บนักเรี ยนชัน
มัธยมศึ กษาปี ที 1. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
ทิศนา แขมมณี . (2550). ศาสตร์ การสอน: องค์ ความรู้ เพือการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ ทีมีประสิ ทธิ ภาพ.
(พิมพ์ครังที 5). กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธํารง บัวศรี . (2542). ทฤษฎีหลักสู ตร. กรุ งเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
นาตยา ปิ ลันธนานนท์. (2545). จากมาตรฐานสู่ ชันเรี ยน. กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
นพเก้า ณ พัทลุง. (2551). การจัดทําหลักสู ตรทีสอดคล้ องกับท้ องถิน. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ปี ที 14 ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน 2562

120

วารสารวิชาการและวิจัยสั งคมศาสตร์
Social Sciences Research and Academic Journal

บุญชม ศรี สะอาด. (2545). การวิจัยเบืองต้ น. (พิมพ์ครังที 7). กรุ งเทพฯ: สุ วีริยาสาส์น.
ประทุม คงช่วย. (2552). การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ ท้องถิน เรื อง การแกะรู ปตัวตลกหนังตะลุง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 อําเภอบางแก้ ว จังหวัดพัทลุง.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
พิชิต ฤทธิ จรู ญ. (2552). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. (พิมพ์ครังที 5). กรุ งเทพฯ: เฮ้าส์ ออฟ เคอร์
มิสท์.
พูลจิต หลีอินทร์. (2556). การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ บูรณาการ เรื อง วัฒนธรรม ประเพณี ในท้ องถิน
โดยใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิน สาหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5 โรงเรี ยนชุมชน
หนองเม็ก. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
ยุวดี จีนเมือง. (2553). การพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู้ ท้องถิน เรื อง การร้ อยลูกปั ดโนรา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ศิลปะ สําหรั บนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ในสถานศึกษาเครื อข่ ายคีรีรัตน์ อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
เยาวเรศ ภักดีจิตร. (2561). การพัฒนาหน่วยการเรี ยนรู ้ทอ้ งถินแบบบูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง. วารสารวิชาการและวิจัยสั งคมศาสตร์ , 13(37), 47-60.
วิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุ ต พัฒผล. (2552). จากหลักสู ตรแกนกลางสู่ หลักสู ตรสถานศึ กษา: กระบวนทัศน์
ใหม่ การพัฒนา. กรุ งเทพฯ: จรัสสนิทวงศ์การพิมพ์.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. (2553). แนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551. (พิมพ์ครังที 2). กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย.
อุดม เชยกีวงศ์. (2545). แนวทางการบริ หารและการจัดการ: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542. กรุ งเทพฯ: บรรณกิจ 1991.
Zellmer, M.B. (1997). Effect on reading test scores when teachers are provided information that
Relates local curriculum documents to the test. Wisconsin : Marquette University.
Vivian. O.W. (1995). Curriculum development and cognitive style: Cultural competency in genetic
conseling. Dissertation Abstracts International. 23(2), 3160-A.
Wither. Sarash E. (2000). Local Curriculum Develipment and Place-based Education. University of
Denver, 2176.
***************
ปี ที 14 ฉบับที 1 มกราคม - เมษายน 2562

