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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะปฏิบัติและ
ศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุด รูปแบบที่ใช้ในการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental
research) โดยแบบแผนการทดลองที่ใช้ คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จ�ำนวน 11 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ�ำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ จ�ำนวน 10 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น 4) แบบวัดเจตคติต่อ
การจัดการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย
พบว่า
1. ผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะปฏิบัติอยู่ที่ 89
3. เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น, การฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ผลการฝึกทักษะปฏิบัติ, เจตคติต่อการปฏิบัติกลองชุด
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Abstract

The purpose of this research is to study the distinction of practical skills and attitudes towards drum set
between pre-test and post-test groups. The model used in this research is the quasi-experimental procedure.
The experimental design used was a one-group pre-test post-test design. The population consists of matthayomsuksa
three students from bansuanjananusorn school, 11 classes, first semester of academic year 2018. The control
group was 1 class, acquired by cluster random sampling from a total of 20 students. The instruments were 10
lesson plans, achievement measurement, practice drum set skill measurement and attitude toward practice
drum set measurement. The data were analyzed by mean, standard deviation and t - test for dependent samples.
The results of the study were:
1. The training activities resulted in a post-test improvement at a 05 level of significance.
2. The average score no drum set skill is 89%
3. The attitude of the test group towards drum set training resulted in an average score of 4.25,
which is at a higher level.
Keywords : Effects of learning in activities on drum set, Davie’s instructional model for psychomotor domain,
		 Learning achievement on real, Practice skills, attitude toward practice drum set
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บทน�ำ

เครื่องดนตรีสากลได้ จึงส่งผลกระทบในการเรียนการสอนที่ต้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ใช้เวลาในการปรับพื้นฐานใหม่ การจัดการเรียนรู้ของครูส่วนใหญ่
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก�ำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ ยังใช้วิธีการสอนบรรยายตามหนังสือ ท�ำให้นักเรียนไม่สามารถ
ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส�ำนึกใน พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ถงึ ขีดสุด จึงส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม ทางการเรียนต�่ำโดยเฉพาะด้านทักษะกระบวนการ ซึ่งเป็นหัวใจ
ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้ หลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะที่เน้นให้นักเรียนได้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ�ำเป็นต่อการศึกษาต่อการ ลงมือฝึกปฏิบัติเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นวิธี
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ ที่ช่วยฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างเอกสารต�ำราทีช่ ว่ ยฝึกทักษะทางด้านการปฏิบตั นิ น้ั จะช่วย
ได้เต็มตามศักยภาพ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ก�ำหนดถึง ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ
ผู้เรียนเมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ว่า ผู้เรียนต้องรู้
และเข้าใจแหล่งก�ำเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหน้าที่ ตามแนวคิ ด ของเดวี ส ์ (Davies Instruction Model) เป็ น
ความหมาย ความส�ำคัญ ของบทเพลงใกล้ตัวที่ได้ยิน สามารถ รูปแบบที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลือ่ นไหวร่างกายให้สอดคล้อง โดยมี ก ารจั ด กระบวนการหรื อ ขั้ น ตอนในการเรี ย นการสอน
กับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้สัญลักษณ์แทนเสียงและเคาะจังหวะ โดยอาศัยวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ เข้าไปช่วยท�ำให้สภาพ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับดนตรี เสียงขับร้องของตนเอง มีสว่ นร่วม การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักการยึดถือ การเรียนการสอน
กับกิจกรรมดนตรีในชีวติ ประจ�ำวันอีกทัง้ เป็นกลุม่ สาระทีช่ ว่ ยพัฒนา ทั ก ษะปฏิ บั ติ ทั ก ษะส่ ว นใหญ่ จ ะประกอบไปด้ ว ยทั ก ษะย่ อ ยๆ
ให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการกับทางศิลปะ จ�ำนวนมาก การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้
ชืน่ ชมความงาม มีสนุ ทรียภาพ ความมีคณ
ุ ค่าซึง่ มีผลต่อคุณภาพชีวติ ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียน
ของมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย ประสบผลส�ำเร็จและรวดเร็วขึ้น โดยกลองชุดเป็นเครื่องดนตรี
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมตลอดจนการน�ำไปสู่การพัฒนา ที่เน้นในเรื่องของการอ่านและปฏิบัติโน้ตในจังหวะต่างๆ ซึ่งเป็น
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองอันเป็นพืน้ ฐาน พื้ น ฐานการเรี ย นเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด อื่ น ๆ เพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากรายงานการวิจัย ชนก สาคริก (2530) พบว่า วิชา
ดนตรีเป็นวิชาหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนการสอน คือ ยังไม่มีต�ำรา เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึก
หรือเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการพัฒนาทางด้านวิชา ทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ดนตรี พื้นฐานที่ส�ำคัญที่ส่งผลในด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี คือ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน
การพัฒนาในด้านทักษะการอ่านโน้ตสากล ในการสอนที่ผ่านมา ทักษะปฏิบัติ ซึ่งในรายวิชาดนตรีที่เน้นทางด้านการปฏิบัติเครื่อง
พบว่า นักเรียนในบางส่วน ยังขาดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล ดนตรี ที่มีทักษะย่อยๆ ก่อนการปฏิบัติเพลงใดเพลงหนึ่ง ซึ่งหาก
จึงส่งผลมาให้ต้องมีการปรับปรุง และต้องมีการพัฒนาในทักษะนี้ ยังไม่สามารถอ่านโน้ตได้ ก็จะไม่สามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีดังนั้นจึงหาวิธี ตามคุ ณ ภาพผู ้ เรี ย นที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางขั้ น พื้ น ฐานก� ำ หนดไว้
การที่จะด�ำเนิน การเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้นักเรียน จึงจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียนทั้งในด้านการอ่านโน้ต และ
ได้เกิดทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่งผล การปฏิบัติเครื่องดนตรี
ให้เกิดการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้อง และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย และเมื่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผู้วิจัยได้ฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ในปีการศึกษา
1. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการจัด
2559 และสัมภาษณ์ครูผู้ฝึกสอนอย่างไม่เป็นทางการ จึงพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์
ในรายวิชาดนตรีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมือ่ มีการทดสอบ ใช้รปู แบบการฝึกทักษะปฏิบตั ติ ามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชัน้
ก่อนเรียนเรื่องสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จัน่ อนุสรณ์) ก่อนและหลังเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่นักเรียนท�ำข้อสอบได้คะแนน
2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดย
ค่อนข้างน้อย จึงส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการอ่านสัญลักษณ์ทาง ประยุ ก ต์ ใช้ รู ป แบบการฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต ามแนวคิ ด ของเดวี ส ์
ดนตรี โดยเฉพาะการอ่านค่าของตัวโน้ต ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

หทัยภัทร ศุภคุณ
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3. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

สมมติฐานของการวิจัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลอง
ชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่ น อนุ ส รณ์ ) ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 จ� ำ นวน 11
ห้อง รวม 396 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนนักเรียน
20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
3. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
กลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ประกอบไปด้วยจ�ำนวน 10 แผน
4. ตัวแปรในการวิจัย
		 4.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้นโดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์
		 4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
			 4.2.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้
			 4.2.2 ทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
			 4.2.3 เจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง 10 แผน คาบละ 50 นาที
รวม 10 คาบเรียน ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
กลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตาม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
2. มีนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการตีกลองชุด
มีความสามารถในการตีกลองชุดได้ถูกต้อง และสามารถเล่นดนตรี
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เป็นเครื่องมือและแนวทางส�ำหรับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ที่จะน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 11 ห้อง
รวม 396 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 18 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวนนักเรียน
20 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติของ
ชุดเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของ
เดวี ส ์ จ� ำ นวน 10 แผน มี ค ะแนนเฉลี่ ย รายการประเมิ น ของ
แต่ละแผน การจัดการเรียนรู้อยู่ที่ 4.78 - 4.86 และมีค่าเฉลี่ยรวม
ทัง้ 10 แผน อยูท่ ี่ 4.84 ซึง่ มีความเหมาะสมของแผนอยูใ่ นระดับมาก
2. แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง การปฏิบตั ขิ อง
ชุดเบื้องต้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
20 ข้อ มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.30-0.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก
ตั้งแต่ 0.20-0.70 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88
3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
โดนประเมินผู้เรียนหลังจากการเรียนครบทั้ง 10 แผน ใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวเลขในการประเมิน
ทักษะทางดนตรี ได้แก่ ด้านจังหวะ ด้านความสมดุลของเสียง และ
ด้านการแสดงออก ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบของแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น คือ 0.76
4. แบบวัดเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติ
ของชุดเบื้องต้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน
20 ข้อ มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนก อยู่ระหว่าง 0.28 - 0.80 ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.89
หทัยภัทร ศุภคุณ
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จาก
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ก ลองชุ ด เบื้ อ งต้ น
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (t-test) แบบ
Dependent sample
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติกลอง
ชุ ด เบื้ อ งต้ น โดยประยุ ก ต์ ใช้ รู ป แบบการฝึ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ ต าม
แนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ศึกษาเจตคติตอ่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จัน่ อนุสรณ์) เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและ
หลังเรียน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ลองชุ ด
เบื้องต้น พบว่า มีค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะปฏิบัติอยู่ที่ 89
3. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนเจตคติ ต ่ อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่น อนุสรณ์ ) พบว่ า
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุด
เบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิด
ของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน
(จั่นอนุสรณ์) สรุปผลการวิจัย และมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. ผลการใช้ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการฝึกทักษะ
ปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
หทัยภัทร ศุภคุณ

มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
เท่ากับ 5.65 และ 14.45 ตามล�ำดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากที่
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรูท้ มี่ เี นือ้ หาตรงตามวัตถุประสงค์
ก�ำหนดจุดประสงค์ของการวัด ศึกษากระบวนการ ก�ำหนดเนื้อหา
ที่ใช้ในการประเมิน จ�ำนวน 20 ข้อ มีกิจกรรมการเรียนการสอน
การปฏิบัติกลองชุด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปฏิบัติทักษะตามแนวคิด
ของเดวี ส ์ ที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ ทั ก ษะควบคู ่ ไ ปกั บ การเรี ย นทฤษฎี
มากกว่าการท่องจ�ำ จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วิ ม ลรั ต น์ สุ น ทรวิ โรจน์
(2551 : 281) ที่กล่าวไว้ว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในหลักสูตร เป็นแผนที่ผู้สอนจัดท�ำขึ้น
เพือ่ ให้ผสู้ อนทราบว่าจะสอนเนือ้ หาใด เพือ่ จุดประสงค์ใด สอนอย่างไร
ใช้สอื่ อะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธใี ด การจัดกิจกรรมการปฏิบตั ิ
กลองชุดเบื้องต้น มีเนื้อหาสาระส�ำคัญที่ผู้เรียนต้องน�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการฝึกปฏิบัติทักษะ โดยรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์
เป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ช่วยส่งผลให้เกิดสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าก่อนเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับ ปนัศา ยั่วยวน (2557) ได้ศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะปฏิบัติงานประดิษฐ์ดอกไม้แห้งโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ของเดวีส์ กลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 61.67 และคะแนนทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
86.94 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ศศวรรณธร วงษ์ ป ระดิ ษ ฐ์ (2557)
ผลเปรี ย บเที ย บทั ก ษะการพิ ม พ์ สั ม ผั ส ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ
เดวี ส ์ ห ลั ง เรี ย น ด้ ว ยวิ ธี ก ารสอนตามแนวคิ ด ของเดวี ส ์ สู ง กว่ า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
คันธารัตน์ ธรรมธร (2557) ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการ
ตีกลองยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาระดับค่าเฉลี่ย พบว่า กลุ่มทดลอง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม
2. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น
โดนประเมินผู้เรียนหลังจากการเรียนครบทั้ง 10 แผน ใช้แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบตัวเลขในการประเมิน
ทักษะทางดนตรี ได้แก่ ด้านจังหวะ ด้านความสมดุลของเสียง และ
ด้านการแสดงออก ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบของแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น คือ 0.76 คะแนนทักษะปฏิบัติ
ท้ายแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-10 มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 90.00,
80.00, 92.50, 91.88, 88.33, 84.06, 92.08, 88.44, 91.67
และ 87.08 ตามล�ำดับ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติรวมทั้ง
10 แผนอยู่ที่ 88.70 และมีคะแนนทักษะปฏิบัติหลังเรียนครบทั้ง
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10 แผน มี ค ะแนนเฉลี่ ย แบ่ ง ออกเป็ น ด้ า นจั ง หวะ 92.50
ด้านความสมดุลของเสียง 87.50 และด้านการแสดงออก 87.50
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนรวมอยู่ที่ 89.17 ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ผู้วิจัยได้สร้างขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบทักษะ
ปฏิบตั ติ ามแนวคิดของเดวีสม์ ี 5 ขัน้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ สาธิตทักษะ
หรือการกระท�ำ ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิต และให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ ซึ่งผู้วิจัยได้สอนแต่ละ
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระท�ำ ผู้สอนแสดง
ทักษะทั้งหมดให้ผู้เรียนเห็นภาพเป็นรวม คอยแนะน�ำจุดที่ผู้เรียน
ต้องสังเกต ซึ่งผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ควรปฏิบัติให้ผู้เรียนดูสองถึง
สามครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้สังเกตส่วนต่างๆ ที่อาจไม่พบจากครั้งแรก
ขั้นที่ 2 ขัน้ สาธิตและให้ผเู้ รียนปฏิบตั ทิ กั ษะย่อย ผูส้ อน
แสดงทักษะย่อยต่างๆ ทีละส่วน ผูเ้ รียนสังเกตและท�ำตามทีละส่วน
อย่างช้าๆ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั พบว่าควรสังเกตผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล
เพื่อแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่แต่ละคนพบเจอให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติให้
นักเรียนดูจนกว่าจะเข้าใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการสาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดู ผู้สอนควร
ให้ค�ำแนะน�ำ และช่วยแก้ไขในส่วนที่ขัดข้อง จนกระทั่งผู้เรียนท�ำได้
เมื่อได้แล้วผู้สอนจึงเริ่มสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไป และให้ผู้เรียน
ปฏิบตั ทิ กั ษะย่อยนัน้ จนท�ำได้ ท�ำเช่นนีเ้ รือ่ ยไปจนกระทัง่ ครบทุกส่วน
ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ควรสังเกตผู้เรียนเป็นราย
บุคคลเพื่อแก้ไขในส่วนต่างๆ ที่แต่ละคนพบเจอให้ถูกต้อง ท�ำให้
ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลามาก แต่ถ้าหากละเลยในขั้นตอนนี้จะส่งผล
ต่อการเชื่อมโยงทักษะต่างๆ
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ เมื่อผู้เรียนปฏิบัติได้แล้ว
ผู้สอนอาจแนะน�ำเทคนิควิธีการที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถท�ำงาน
นั้นได้ดีขึ้น โดยผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนนี้ผู้สอนควรสร้างข้อสงสัย
ในการปฏิบัติทักษะ ท�ำอย่างไรผู้เรียนน�ำไปปรับใช้ได้ง่ายและเกิด
ประโยชน์มากที่สุด
ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะ
ที่สมบูรณ์ เมื่อผู้เรียนสามารถปฏิบัติแต่ละส่วนได้แล้ว จึงให้ผู้เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อยๆ ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ และฝึกปฏิบัติ
หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่าง
ช�ำนาญ ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั พบว่า ผูส้ อนควรแนะน�ำ หรือตัง้ ข้อสังเกต
ในการฝึ ก ซ้ อ มทั ก ษะ รวมทั้ ง ย�้ ำ เตื อ นถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายที่ ผู ้ เรี ย น
ควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะที่สมบูรณ์
จากการปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นนั้นส่งผลให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจในแต่ละทักษะต่างๆ ได้ดีเนื่องจากมีการแบ่งทักษะใน

เรื่องนั้นๆ ให้เป็นทักษะย่อยๆ เมื่อได้ปฏิบัติครบทุกทักษะย่อยจน
เข้าใจจะส่งผลให้การเชื่อมโยงทักษะย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
และสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Davie’s (1971) การพัฒนา
ทักษะปฏิบัติส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ�ำนวนมาก
การฝึกให้ผู้เรียนสามารถท�ำทักษะย่อยๆ เหล่านั้นได้ก่อนแล้วค่อย
เชื่อมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จ
ได้ดีและเร็วขึ้น รูปแบบนี้มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถด้านทักษะ
ปฏิบัติของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะที่ประกอบด้วยทักษะ
ย่อยจ�ำนวนมาก ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาด้านทักษะพิสัย เป็นรูปแบบที่มีข้ันตอนในการเรียนรู้ที่มุ่ง
ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
สามารถกระท�ำหรือแสดงออกอย่างคล่องแคล่วและช�ำนาญ จึงท�ำให้
มีคะแนนทักษะปฏิบตั ทิ ดี่ ขี นึ้ ซึง่ สอดคล้องกับ ปนัศา ยัว่ ยวน (2557)
ทักษะปฏิบตั งิ านประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูข้ องเดวีส์ กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีระดับ
ความสามารถในการฝึกทักษะปฏิบัติโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.69 อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับ ซ่อนกลิน่ เรืองยังมี (2552) ได้ศกึ ษา
ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติ
ตามแนวคิดของเดวีส์ ที่มีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็ก
ปฐมวัย พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์แต่ละด้าน
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 79.05 - 85.18 อยู่ในระดับที่ดี
3. ผลค่ า เฉลี่ ย คะแนนเจตคติ ต ่ อ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติกลองชุดเบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการฝึกทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบ้ า นสวน (จั่ น อนุ ส รณ์) พบว่า
มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติที่ดีอยู่ที่ 4.25 มีค่าความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก อาจมีสาเหตุมาจากผู้วิจัยได้สร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีเนื้อหา และสื่อที่ใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย ดังจะเห็นได้จาก
คะแนนเจตคติในข้อนี้ และให้ความสนใจกับผู้เรียน คอยช่วยแก้ไข
ในจุดบกพร่องต่างๆ การวัดและประเมินผลมีเกณฑ์การวัดที่ชัดเจน
เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม มีความกระตือรือร้น
ในการเรียน ให้ความสนใจกับการปฏิบัติทักษะในครั้งนี้ ซึ่งครู
ผู้สอนจะคอยให้ก�ำลังใจแก่ผู้เรียน และไม่ท�ำให้เกิดความเครียด
จนส่งผลต่อการปฏิบัติในงานต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อมรลักษณ์
สามใจ (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่องการวาดภาพระบายสีด้วยดินสอสีโดยใช้รูปแบบ
การฝึกทักษะการปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์ ส�ำหรับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก มีเนือ้ หา ความยากง่าย
ที่ เ หมาะสม มี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย การวั ด ผล
ประเมินผลมีความเหมาะสม นักเรียนสามารถทราบผลได้ทันที

หทัยภัทร ศุภคุณ
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เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ พรวิไล จุลเสวก (2550 :
62) ได้ ศึ ก ษาการพัฒนาการเรียนรู้โน้ต ดนตรีสากล โดยใช้ ชุ ด
ฝึ ก ทั ก ษะเมโลเดี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า น
หนองขวาง ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะเมโลเดียน นักเรียน
มากกว่ า ร้ อ ยละ 80 มี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นดนตรี ส ากล
โดยใช้ชุดฝึกทักษะเมโลเดียนในระดับมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรม
มีความสนุกเพลิดเพลิน ครูคอยช่วยเหลือ เอาใจใส่ ช่วยเสริมแรง
และคอยให้ก�ำลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับ วรีวรรณ โขนงนุช (2551 : ง)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง
การเขียนลายสังคโลก โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิ
ของเดวีส์ ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองเชลียง
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พบว่า ชุดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง การเขียนลายสังคโลก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยชุดกิจกรรมมีขั้นตอน
จากง่ายไปหายาก ท�ำให้นักเรียนเขียนลายสังคโลกได้ และเกิด
ความภูมิใจในความสามารถของตนเอง การจัดการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้กับรูปแบบการสอน สื่อการสอน หรือ
เทคนิคการสอนต่างๆ จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การเรียนการสอนแบบปกติ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งการปฏิบตั ิกลองชุด
เบื้องต้น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเดวีส์
ผู้สอนควรจัดระยะเวลาของกิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องต่างๆ
โดยค�ำนึงถึงความสามารถของผูเ้ รียน อาจมีทดสอบความรูก้ อ่ นเรียน
เพื่อทราบจุดบกพร่องของผู้เรียน น�ำไปสร้างกิจกรรมที่เหมาะสม
เนือ่ งจากเป็นวิชาปฏิบตั ิ และต้องใช้อปุ กรณ์ในการปฏิบตั เิ ป็นจ�ำนวน
มาก ผู้สอนต้องเตรียมความพร้อม สามารถควบคุมกิจกรรมให้อยู่
ภายในเวลาที่ก�ำหนด และยืดหยุ่นกิจกรรมตามความเหมาะสม
2. การจัดกิจกรรมครั้งนี้ หากมีจ�ำนวนผู้เรียนมาก
อาจท� ำ ให้ ก ารสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดลง ในทางกลั บ กั น หากมี
จ�ำนวนผู้เรียนน้อยลงจะท�ำให้ได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้น เนื่องจาก
กิจกรรมที่จัดขึ้น ผู้สอนจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญแก่ผู้เรียนทุกคน
ปัญหาการปฏิบตั งิ านในแต่ละครัง้ ทีผ่ เู้ รียนพบอาจมีความแตกต่างกัน
ท�ำให้ครูผู้สอนต้องสังเกต ให้ค�ำแนะน�ำเป็นรายบุคคล ซึ่งจะท�ำให้
ต้องใช้เวลามากขึ้น และยังส่งผลต่อการวัดทักษะปฏิบัติเป็นราย
บุคคล ที่ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนต้องปรับเวลาให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
พบว่า นักเรียนมีเวลาในการฝึกซ้อมการปฏิบตั กิ ลองชุดค่อนข้างน้อย
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีเวลาใน
การฝึกซ้อมมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ท�ำให้นักเรียนสามารถอ่านโน้ตได้ง่ายขึ้นและถูกต้องมากขึ้น ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรน�ำรูปแบบการสอนอื่นๆ ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัยเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การปฏิบัติกลองชุด โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการปฏิบัติทักษะตาม
แนวคิ ด ของเดวี ส ์ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นคลายเครี ย ดได้ ในการวิ จั ย
ครั้ ง ต่ อ ไปควรน� ำ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นการสอนมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ท�ำให้ผู้เรียนคลายเครียดได้ดีมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฏิบัติมีผลลัพธ์
ที่ดียิ่งขึ้น
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