
การพัฒนาทักษะการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน 
 

ปาณัท ด�านิล1 

อัญชลี  ทองเอม2 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงทดลองนี�  มีวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื�อ �)พฒันาความสามารถการเล่นกลองยาวของ

นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�5 โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น 2)ศึกษาความคิดสร้างสรรค์การเล่นกลอง

ยาว 3)ศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มการเล่นกลองยาว 4)ศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วน

ร่วมของปราชญช์าวบา้นกลุ่มตวัอยา่ง นกัเรียนชั�นประถมปีที� � โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต�าบลคลอง

หนึ� ง อ �าเภอคลองหลวง จังหว ัดปทุมธานี จ�านวน � ห้องเรียน จ�านวน �� คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Random Sampling) เครื� องมือที�ใช้วิจ ัยประกอบด้วย �) แผนการจัดกิจกรรม 2) แบบประเมิน

ความสามารถการปฏิบติัการเล่นกลองยาว 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

พื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1) นักเรียนมีความสามารถการเล่นกลองยาวโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบา้นผ่านเกณฑ์

คะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80   จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 3 คน คิด

เป็นร้อยละ 7.50 

 2) นกัเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 ตามที�ก �าหนดไว ้

 3) นกัเรียนทุกกลุ่มมีการท�างานกลุ่มอยูใ่นระดบัดี 

 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนโดยรวมอยูร่ะดบัมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.60)  

ค�าส�าคัญ : การเล่นกลองยาว , การมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น 

 

 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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1. ความส�าคัญและที�มาของปัญหา 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที� 74 ก วนัที� 19 สิงหาคม 2542 เหตุผลในการประกาศใช้

พระราชบญัญติัฉบบันี�  คือ โดยที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยก�าหนดให้รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรม และ

สนบัสนุนให้เอกชนจดัการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จดัให้มีกฎหมายเกี�ยวกบัการศึกษาแห่งชาติ 

ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกบัความเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง

จิตส�านึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

สนบัสนุนการคน้ควา้วิจยัในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื�อการพฒันา

ประเทศ พฒันาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ศิลปะและวฒันธรรมชาติ รวมทั�งในการจดัการศึกษา

ของรัฐให้ค �านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองทอ้งถิ�นและเอกชน ตามที�กฎหมายบญัญติัและให้ความ

คุม้ครองการจดัการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารก�ากบัดูแลของรัฐ ดงันั�น จึงสมควรมี

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื�อเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษาอบรมให้

สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยดงักล่าว จึงจ�าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี�  

ปราชญ์ชาวบ้าน คือบุคคลผูเ้ป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้านและน�าภูมิปัญญามาใช้ประ โยชน์ในการ

ด�ารงชีวิตจนประสบผลส�าเร็จสามารถถ่ายทอดเชื�อมโยงคุณค่าของอดีตกบัปัจจุบนัได้อย่างเหมาะสมความ

เหมือนกนัระหว่างผูท้รงภูมิปัญญาไทยกบัปราชญ์ชาวบา้น คือ บทบาทและภารกิจในการน�าภูมิปัญญาไปใช้

แกปั้ญหาและการถ่ายทอดเพื�อใหเ้กิดความเชื�อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบนัส่วนความแตกต่างกนันั�นขึ�นอยูก่บัระดบั

ภูมิปัญญาที�จะน�าไปแกปั้ญหาและถ่ายทอดกล่าวคือผูท้รงภูมิปัญญาไทยยอ่มมีความสามารถหรือภารกิจในการ

น�าภูมิปัญญาระดบัชาติไปแกปั้ญหาหรือถ่ายทอดหรือผลิตผลงานใหม่ๆที�มีคุณค่าต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

ส่วนปราชญช์าวบา้นมีความสามารถหรือภารกิจในการน�าภูมิปัญญาชาวบา้น หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไปแกปั้ญหา

หรือถ่ายทอดในทอ้งถิ�น 

มีปราชญ์ชาวบา้นหลายร้อยคนในสังคมไทย ที�เสนอหลกัคิด วิธีการท�างาน เพื�อแกไ้ขปัญหาให้กบั

ชุมชนและสังคม ผา่นกระบวนการการปฏิบติัตลอดชีวิต ลองผิดลองถูก เรียนรู้ท่ามกลางการเผชิญปัญหา ถอด

สรุปบทเรียน ตกผนึกจนกลายเป็นภูมิปัญญา สามารถน�าไปปฏิบติัใชใ้นที�อื�นๆ ได ้แก่นของหลกัคิด และวิธีการ

ที�ปราชญช์าวบา้นเสนอ ไม่วา่จะเป็นบุคคล หรือ ระดบัชุมชนเบื�องตน้สุด  

หลกัคิดและวิถีชีวิตของปราชญ ์เป็นสิ�งที�คนในยุคสมยันี�  ควรไดเ้รียนรู้ และน�าไปเป็นแบบอยา่งใน

การด�ารงชีวติ ภูมิปัญญา วธีิการในการท�างาน สามารถน�าไปใชป้ฏิบติัในระดบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

แนวคิดเกี�ยวกบัการรับรู้ความสามารถของตนเอง นักวิจยัที�ไดรั้บการยอมรับเกี�ยวกบัการศึกษา ปัจจยั

การรับรู้ความสามารถของตนเองคือ อลัเบิร์ต บนัดูรา ซึ�งเป็นนักทฤษฎีปัญญาสังคม (Social Cognitive Theories) 
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ในระยะแรกได้เสนอแนวคิดว่า บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมื�อ พวกเขาเชื�อมั�นในความสามารถที�ตนจะ 

จัดการและกระท�าพฤติกรรมใดๆ เพื�อให้บรรลุผลตามที�คาดหวงั Bandura (1997) ซึ� งก็คือ ความคาดหวงัใน

ความสามารถของตน (Efficacy Expectation) ต่อมาไดเ้ปลี�ยนเป็นการรับรู้ ความสามารถของตน (Perceived self-

efficacy)   

บนัดูรา (Bandura, 1997) อธิบายวา่ การรับรู้ความสามารถของตน หมายถึง การตดัสินความสามารถ

ของตนเอง ต่อการจดัการและแสดงพฤติกรรมของบุคคล เพื�อให้บรรลุ เป้าหมายที�ตอ้งการ นอกจากนนี�  ยงั

อธิบายเพิ�มเติมวา่ การรับรู้ ความสามารถของตนเป็นตวัแปร ทางจิตวิทยาที�ส�าค ัญอันแสดงถึงการเลือกที�จะใช้

ความพยายามกระท�าสิ�งใดสิ�งหนึ� งของบุคคล ระดบัการรับรู้ ความสามารถของตนเองมีผลต่อการกระท�าและ

ความไม่ยอ่ทอ้ต่อความลม้เหลวของบุคคล นอกจากนี� ยงัส่งผลต่อรูปแบบความคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ ใน

การมีปฏิสัมพนัธ์ กบัสิ�งแวดลอ้มรอบตวัของแต่ละบุคคลอีกดว้ย  

เทลลา และ เอยีนี (Tella and Ayeni, 2006) อธิบายเพิ�มเติมจากแนวคิดของบันดูราว่า การรับรู้ 

ความสามารถของตนเองสร้างความแตกต่างระหวา่งบุคคลเกี�ยวกบัวิธีการคิด อารมณ์ และการแสดงพฤติกรรม 

บุคคลที�มีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองต��าจะเกิดความเครียด ความวิตกกงัวลและมีความนับถือตนเอง

ต��า ส่วนบุคคลที�มีระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงนั�น จะสนุกกบัภารกิจที�รับผิดชอบและมีความนบั

ถือตนเองสูงด้วย 

 เนื�องจากปัจจยัผลของการศึกษานี� คือ พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวตักรรมผูว้ิจยัจึงทบทวนนิยาม

ของการรับรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของบุคคลเพิ�ม เ ติม เพื�อการอธิบายได้ ชัดเจนยิ�ง ขึ� น                         

โดยการรับรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ของบุคคล เป็นแนวความคิดที� ต่อยอดมาจากการรับรู้ 

ความสามารถของตนเองตามแนวคิดของบนัดูรา ที�กล่าวว่า การรับรู้ ความสามารถของบุคคลเป็นการรับรู้ ที�

เฉพาะกบัเรื�องใดเรื�องหนึ�ง (Badura, 1977) เทียร์นี� และฟาร์เมอร์ (Tierney and Farmer, 2002)  ไดอ้ธิบายวา่ การ

รับรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์ หมายถึง ความเชื�อในความสามารถของตนเองที�จะสร้างผลผลิตจากการ

สร้างสรรค์  

 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรม ตามแนวคิดของ บันดูรา (Bandura, 1986) 

อธิบายว่า การรับรู้ความสามารถของ ตนเอง มีผลต่อพฤติกรรมผ่านกระบวนการต่างๆ 4 กระบวนการ คือ                    

1) กระบวนการคิด (Cognitive process) 2) กระบวนการจูงใจ (Motivation process) 3) กระบวนการด้านอารมณ์ 

(Affective process) 4) กระบวนการการเลือก (Selection process)  

การก�าหนดพฤติกรรมของตนเองของมนุษย ์(Human as producers rather than simply forestallers of 

behavior) การรับรู้ความสามารถของตนเองของบุคคลมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมโดยบุคคลที�มีระดบัการรับรู้
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ความสามารถของตนเองสูง จะมีพยายามและยอมรับผลที�เกิดจากการแสดงพฤติกรรมต่างๆของตนเอง เลือกที�จะ

กระท�าในสิ�งที�มีความทา้ทายใชค้วามพยายาม  

บันดูรา (Bandura, 1997) อธิบายว่าปัจจัยที�มีผลต่อระดับการรับรู้ความสามารถของตนเอง คือ              

การรับรู้ประสบการณ์ของผูอื้�น (Vicarious Experience) บุคคลจะเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกบับุคคล

ที�มีประสบการณ์กบัภารกิจที�คลา้ยกนันี� โดยเฉพาะบุคคลที�เห็น วา่มีความสามารถไม่แตกต่างจากตนเอง หากเขา

ผูน้ั�นประสบผลส�าเร็จจะมีผลท�าให้บุคคลประเมินวา่ตนก็จะสามารถปฏิบติัภารกิจเช่นนี� ให้ประสบผลส�าเร็จได้

เช่นกนั  

หลกัความคิดสร้างสรรคข์องกิลฟอร์ด มุ่งไปที�ความสามารถของบุคคลที�จะคิดได ้รวดเร็วกวา้งขวาง 

และมีความคิดริเริ�ม ถา้มีสิ�งเร้ามากระตุน้ใหเ้กิดความคิดนั�นๆ สิ�งเร้าที�จะมากระตุน้ใหเ้กิดความคิด ไดแ้ก่ รูปภาพ  

สัญลกัษณ์  ภาษา พฤติกรรม 

 Torrance (1962) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์

ผลิตผลหรือสิ�งแปลกๆ ใหม่ๆ ที�ไม่รู้จกัมาก่อน ซึ� งสิ�งต่างๆ เหล่านี�อาจจะเกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที�ไดรั้บ

จากประสบการณ์แลว้เชื�อมโยงกบัสถานการณ์ใหม่ๆที�เกิดขึ�น ซึ� งอาจจะออกมาในรูปของผลผลิตทางศิลปะ 

วรรณคดี วิทยาศาสตร์   และ  Wallach and Kogan (1965) ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ว่า หมายถึง

ความคิดโยงสัมพนัธ์ (Association) คนที�มีความคิดสร้างสรรค ์คือ คนที�สามารถจะคิดอะไรไดอ้ย่างสัมพนัธ์เป็น

ลูกโซ่          

 การเล่นเถิดเทิง มีผูส้ันนิษฐานว่าเป็นของพม่านิยมเล่นกนัมาก่อน เมื�อครั� งพม่ามาท�าสงครามกบั

ไทย  ในสมยักรุงธนบุรี หรือสมยัตน้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เวลาพกัรบพวกทหารพม่าก็เล่นสนุกสนานดว้ยการ

เล่น ต่าง ๆ ซึ� งทหารพม่าบางพวกก็เล่น “กลองยาว”  พวกไทยเราไดเ้ห็นก็จ �ามาเล่นกนับา้ง  ยงัมีเพลงดนตรีเพลง

หนึ�งซึ�งดนตรีไทยน�ามาใช้บรรเลง  มีท�านองเป็นเพลงพม่า  เรียกกนัมาแต่เดิมวา่  เพลงพม่ากลองยาว ต่อมาไดมี้ผู ้

ปรับเป็นเพลงระบ�า  ก�าหนดให้ผูร้�าแต่งตวัใส่เสื�อนุ่งโสร่งตา ศีรษะโพกผา้สีชมพู (หรือสีอื�นๆ บา้งตามแต่จะให้

สีสลบักนั เห็นสวยอยา่งแบบระบ�า)มือถือขวานออกมาร่ายร�าเขา้กบัจงัหวะเพลงที�กล่าวนี�   จึงเรียกเพลงนี�กนัอีก

ชื�อหนึ�งวา่  เพลงพม่าร�าขวาน 

อีกความหนึ� งมีผูก้ล่าวว่า การเล่นเทิงบอ้งกลองยาวนี�   เพิ�งมีเข้ามาในเมืองไทยเมื�อสมยัรัชกาลที� 

4  กรุงรัตนโกสินทร์นี� เอง  กล่าวคือ  มีพม่าพวกหนึ�งน�าเขา้มาในรัชกาลนั�น ยงัมีบทร้องกราวร�ายกทพัพม่า  ใน

การแสดงละครเรื� องพระอภัยมณี   ตอน  เก้าทัพ ซึ� งนิยมเล่นกันมาแต่ก่อน  สังเกตดูก็เป็นต�านานอยู่บ้าง

แล้ว  คือ  ร้องกนัวา่ 
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ทุงเล ทุงเล     ทีนี�จะเห่พม่าใหม่ 

ตกมาเมืองไทย    มาเป็นผูใ้หญ่ตีกลองยาว 

ตีวอ่งตีไวตีไดจ้งัหวะ   ทีนี� จะกะเป็นเพลงกราว 

เลื�องชื�อลือฉาว    ตีกลองยาวสลดัไดๆ 

เมื�อชาวไทยเราเห็นเป็นการละเล่นที�สนุกสนานและเล่นไดง่้าย จึงนิยมน�ามาเล่นกนัแพร่หลายไป

แทบทุกหวับา้นหวัเมืองสืบมาจนทุกวนันี�   การเล่นกลองยาวนี� อาจเรียกอีกอยา่งวา่ เถิดเทิง สันนิฐานวา่เรียกตาม

เสียงของกลองยาว กล่าวคือ  มีเสียงเมื�อเริ�มตีเป็นจงัหวะแลว้หูคนไทยไดย้ินเป็นวา่ “เถิด-เทิ�ง-บ้อง-เทิ�ง-บอ้ง”  ก็

เลยเรียกตามเสียงที�ไดย้ินว่า เถิดเทิง หรือเทิ�งบอ้งกลองยาวตามกนัไปเพื�อให้ต่างกบัการเล่นอยา่งอื�น เมื�อกลอง

ยาวไดรั้บความนิยมมาก ชาวไทยจึงน�ากลองยาวเขา้มาประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของชาวไทย เช่น การแห่นาค 

การแห่ขนัหมาก การแห่ขบวนสงกรานต ์การแห่กฐิน การแห่ผา้ป่า และขบวนแห่อื�น ๆ หรืออาจรวมไปถึงการ

ทรงเจา้เขา้ผีที�เป็นความเชื�อของคนไทย ความนิยมเหล่านั�นได้เกิดการพฒันาต่อไปหลายๆด้านโดยอาจน�าวง

กลองยาวไปประยุกต์เขา้กบัพิณแคนเกิดเป็นวงกลองยาวประยุกต์ แต่อย่างไรก็ตามวงกลองยาวและการเล่น

กลองยาวแบบดั�งเดิมก็ยงัคงอยูเ่ป็นสมบติัทางศิลปวฒันธรรมของไทย 

จากการศึกษาขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที�จะน�ารูปแบบการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ

ปราชญช์าวบา้นมาจดัการเรียนการสอนดว้ยเหตุผลที�วา่ปราชญช์าวบา้นมีวชิาความรู้เฉพาะดา้นในดา้นกลองยาว

มากกวา่ครูผูส้อน เพื�อการพฒันาความสามารถในการเล่นกลองยาวและความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน ทั�งนี�ยงั

เพื�อการพฒันารูปแบบการเรียนรู้และอนุรักษสื์บสานศิลปวฒันธรรมของไทยให้คงอยูสื่บไป นอกจากนี� ยงัเป็น

การพฒันาองค์ความรู้ของครูผูส้อนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูที้�มีความสนใจน�ารูปแบบการเรียนรู้ไป

ประยุกตใ์ชใ้นรายวชิาอื�น ๆ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

 �. เพื�อพฒันาความสามารถการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการมีส่วนร่วม

ของปราชญ์ชาวบา้น  

 2. เพื�อศึกษาความคิดสร้างสรรค์การเล่นกลองยาวของนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  5 โดยการ                  

มีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น  

 3. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการ      

มีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น  

 4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น  
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3. สมมติฐาน 

 �. นักเรียนสามารถเล่นกลองยาวโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน มีคะแนนไม่ต��ากว่า            

ร้อยละ �0 

 2. นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80 

 3. นกัเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มการเล่นกลองยาว อยูใ่นระดบั ดี  

 4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น อยูใ่นระดบัมาก 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  

 นกัเรียนชั�นประถมปีที� � โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ต �าบลคลองหนึ� ง อ�าเภอคลองหลวง  

จงัหวดัปทุมธานี  จ�านวน 9 ห้องเรียน จ �านวน �40 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 นกัเรียนชั�นประถมปีที� � โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  ต �าบลคลองหนึ�ง อ�าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานี จ�านวน � ห้องเรียน จ�านวน �� คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) 

 4.2 ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

 ตัวแปรต้น 

 การเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น  

 ตัวแปรตาม 

1. ความสามารถการเล่นกลองยาว 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

3. พฤติกรรมกลุ่ม 

4. ความพึงพอใจ 

5. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

       เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�ประกอบดว้ย 

       �.  แผนการจดักิจกรรม 

       2. แบบประเมินความสามารถการปฏิบติัการเล่นกลองยาว 

2.1 แบบประเมินความสามารถการปฏิบติัมือพื�นฐานกลองยาว 
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2.2 แบบประเมินความสามารถการปฏิบติัมือกลองยาวหน้าทบัเพลงกราว 

      3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การเล่นกลองยาวโดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์

ชาวบา้น  

 4. แบบประเมินการท�างานกลุ่ม 

 5. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
วธีิด�าเนินการวจิยัเรื�องการพฒันาทกัษะการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการ

มีส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบา้น โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ต�าบลคลองหนึ�ง อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานี จ�านวน 40 คน มีวธีิด�าเนินการวจิยัดงันี�  

 1. ขั�นเตรียม 

ชี� แจงวตัถุประสงค์ ขั�นตอน และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเรียนแก่นกัเรียนเกี�ยวกบัการเรียนโดยใช้

แผนการจดักิจกรรมการพฒันาทกัษะการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�5 โดยการมีส่วนร่วมของ

ปราชญช์าวบา้นแก่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง                        

2. ขั�นทดลอง  

2.1 การวิจยัในครั� งนี� ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา ���� โดยผูว้ิจัยด�าเนินการ

สอนตามแผนการจดักิจกรรมการพฒันาทกัษะการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการมี

ส่วนร่วมของปราชญ์ชาวบ้าน จ�านวน 3 แผนการจดักิจกรรม รวม 15 คาบ  ทั�งนี� การเรียนรู้ ครูและปราชญ์

ชาวบา้นไดท้ดสอบการเล่นกลองยาวขั�นพื�นฐานเพื�อจดักลุ่มเป็นกลุ่มๆ ทั�งหมด 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ในขณะที�

นกัเรียนเรียนรู้ครูจะสังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่มและประเมินความสามารถในเล่นกลองยาวและจากผลงาน

การคิดสร้างสรรค์  ในการท�ากิจกรรมครบทั�ง 3 แผนการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัไดด้�าเนินการทดสอบและประเมิน

ความสามารถและความคิดสร้างสรรคก์ารเล่นกลองยาวโดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้นของนกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 5  

2.2 นักเรียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ

ปราชญ์ชาวบา้น 

2.3 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งหมดเพื�อน�าไปวเิคราะห์ทางสถิติ 

3. ขั�นสรุป  

ผู ้วิจ ัยได้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้ที�ได้เ รียนรู้และบันทึกความรู้ที�ปราชญ์ชาวบ้าน                  

มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื�อน�าเป็นขอ้มูลการปรับปรุงในครั� งต่อไป 

321308325323324



8 
 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล               

โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูป ดงันี�  

 1. วเิคราะห์ประเมินความสามารถในการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการมี

ส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น โดยใชค้่าร้อยละ(Percentage) 

 2. วิเคราะห์ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใชค่้าเฉลี�ย (Mean) 

3. วิเคราะห์ประเมินผลงานโดยใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  

4. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ของปราชญ์ชาวบา้น โดยใช ้ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

8. สรุปผลการวิจัย 

ตอนที� 1 ผลการศึกษาความสามารถการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการมี

ส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น พบวา่มีนกัเรียนผา่นเกณฑค์ะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 80 จ �านวน 37 คน คิดเป็นร้อย

ละ 92.50  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

322309326324325



9 
 

ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรคใ์นการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดย

การมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ผา่นเกณฑ์ร้อย

ละ 80 ตามที�ก �าหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีการท�างานอยูใ่นระดบัดี 

                 
 

ตอนที� 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์

ชาวบ้าน  พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ระดับมาก ( x  = 4.47 , S.D. = 0.60) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงล�าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ที�ได้รับ ( x  = 4.59 , S.D. = 0.54) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ( x  = 

4.55 , S.D. = 0.46) ด้านผูส้อนและปราชญ์ชาวบา้น ( x  = 4.28 , S.D. = 0.63) 
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9. อภิปรายผล 

ตอนที�  1 ผลการศึกษาความสามารถการเล่นกลองยาวของนักเ รียนชั� นประถมศึกษาปีที�  5                    

โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น พบวา่มีนกัเรียนผา่นเกณฑ์คะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80   จ�านวน 37 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.50  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50  ถือว่าดีเพราะนักเรียน       

40 คนมีความสามารถเล่นกลองยาวไดถึ้ง 37 คน ซึ� งไดจ้ากการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้นบุบ

ผา เรืองรอง (2550) ไดก้ล่าวไวว้า่ การลงมือท�า หมายถึง ผูเ้รียนไดก้ระท�าสิ�งต่างๆ ดว้ยตนเอง ผา่นการปฏิบติัการ

จริงคือผูเ้รียนได้ฝึกในสภาพสิ�งแวดลอ้มจริง ไดฝึ้กคิดและลงมือท�าสิ�งต่างๆ ดว้ยตนเอง ทั�งนี�การสนบัสนุนให้

เด็กไดพ้ฒันาคุณลกัษณะที�พึงประสงคต์ามวยัและไดผ้ลตามความคาดหวงัของสังคมนั�น การจดัประสบการณ์จะ

ใหค้วามส�าคญักบับทบาทการเรียนรู้ของเด็ก จึงไดมี้การศึกษาแนวคิด ที�จะน�าไปสู่การปฏิบติัได้ การใช้แนวคิดที�

เน้นให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือกระท�าหรือการปฏิบัติในสภาพจริงและบันดูรา (1997) กล่าววา่ ปัจจยัที�ส�าคญัในการ

เรียนรู้ 1) กระบวนการความเอาใจใส่ ถ้าผูเ้รียนไม่มีความใส่ใจการเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ� น 2) กระบวนการ

จดจ�า  ผูเ้รียนสามารถจดจ�าสิ�งที�ตนเองสังเกตและไปเลียนแบบได้ถึงแมเ้วลาจะผ่านไปก็ตาม �) กระบวนการ

แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวอย่าง  4) แรงจูงใจของผู ้เรียนที�จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบที�ตนสังเกต 

สอดคล้องกับงานวิจยัของวราลี ศรีทอง (2544) ศึกษาเรื� องการถ่ายทอดดนตรีไทยของปราชญ์ชาวบ้านใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1) วิธีการถ่ายทอดใช้

วิธีการสอนโดยการสาธิตควบคู่กบัการบรรยาย ปราชญ์ ชาวบา้นเป็นผูก้ �าหนดเนื�อหา คือให้ความรู้พื�นฐาน

เกี�ยวกบัเครื�องดนตรีไทย ความรู้เฉพาะเครื�องดนตรีที�เลือกเรียน และเพลงที�ฝึกหัดเบื�องต้น ใช้สื�อการ สอน

ประเภทของจริง แผนภูมิเพลงและสื�ออิเล็กทรอนิกส์ วดัและประเมินผล เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม การรวมวง

ฝึกซ้อม และจากผลงานการแสดง การรวมวงและการปรับวงในระดบัประถมศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้

วิธีการน�านักเรียนที�มีความสามารถปฏิบติัดนตรีแต่ละเครื�องมือไดแ้ลว้น�ามารวมวงบรรเลงไปพร้อมๆ กนัโดย

ควบคุมให้เป็นไปตามจงัหวะและแบบแผนของเพลง ส�าหรับการปรับวงซึ� งเป็นเทคนิควิธีของปราชญ์ชาวบ้านที�

จะปรับวิธีบรรเลงดนตรีให้มีลีลาและความไพเราะมากขึ� นส่วนใหญ่มกัไม่ท�าในระดับประถมศึกษา ส่วน

ขั�นตอน การถ่ายทอด ปราชญช์าวบา้นใชว้ธีิการถ่ายทอดตามแบบดั�งเดิมที�เคยสืบทอดจากบรรพบุรุษ ครู และผูรู้้

คือมีวิธีการถ่ายทอดโดยการบอกเล่าซึ� งเป็นการถ่ายทอดโดยตรงจากครูสู่ศิษยเ์น้นการปฏิบติัให้ดูให้นักเรียน

ปฏิบติัตามแบบอยา่ง 2) ครูดนตรีประจ�าโรงเรียนและนกัเรียนมีความเห็นตรงกนัว่า การถ่ายทอด โดยการบอก

เล่า ต่อเพลงแบบตวัต่อตวัเป็นวิธีที�ดีที�สุด ควรปรับเปลี�ยนการสื�อความหมายของภาษาดนตรีจากบอกดว้ยการ

ออกเสียง นอย มาเป็นโนต้ โด เร มี เพื�อไม่ใหเ้กิดความสับสน  
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ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นกลองยาวของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

โดยการมีส่วนร่วมของปราชญช์าวบา้น พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค ์ผา่นเกณฑ์

ร้อยละ 80 ตามที�ก �าหนดไว ้ จากข้อมูลเรื� องความคิดสร้างสรรค์จะเห็นได้ว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีความคิด

สร้างสรรค์ทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก คือ คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดริเริ� ม คิดละเอียดลออซึ� งกิลฟอร์ด 

(Guilford, 1956) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะความคิดอเนกนยั (Divergent Thinking) คือความคิด

หลายทิศทางหลายแง่หลายมุม คิดได้กวา้งไกล ลกัษณะความคิดเช่นนี�น�าไปสู่การประดิษฐสิ์�งแปลกใหม่ รวมถึง

การคิดคน้พบวธีิแกปั้ญหาไดส้�าเร็จ 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษา               

ปีที� 5 พบวา่นกัเรียนทุกกลุ่มมีการท�างานอยูใ่นระดบัดี เนื�องจากนักเรียนทุกกลุ่มมีระบบระเบียบในการท�างาน 

เช่น มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกนัก่อนลงมือท�างาน มีการแบ่งหน้าที�อย่างเหมาะสมและสมาชิกท�าตาม

หน้าที�ทุกคน มีการปฏิบติังานตามขั�นตอน มีการให้ความช่วยเหลือกนั มีความตรงต่อเวลาในการแสดง ผลงาน

แสดงถึงการน�าความรู้ที�ได้มาประยุกต์ใช้ และการจดัเก็บอุปกรณ์และเครื�องดนตรีเรียบร้อย หลงัจากปฏิบติั ซึ� ง

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) น�าเสนอไวว้่า ครูสร้างบรรยากาศที�ดีต่อการเรียน สนใจ ให้ก�าลงัใจ 

สนทนา ไถ่ถาม เป็นผูป้ระสานงาน แนะน�า ช่วยเหลือเมือนกัเรียนตอ้งการเท่านั�น ไม่ชี�น�าหรือโน้มนา้วความคิด

ของนักเรียน กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท�างานแสดงออกอย่างอิสระ ประเมินผลการ

กระท�างานใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายที�วางไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของปิลันญา วงศ์บุญ (2550) ได้ท�าการศึกษา

คุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน ช่วงชั�นที� 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ์ และแยกองค์ประกอบของคุณลักษณะ

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนออกเป็น 6 ด้าน ไดแ้ก่ ความอยากรู้อยากเห็น ความตั�งใจอยา่งมีสติ  กลา้คิดริเริ�ม ความเพียรพยายาม 

การศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง และความมีเหตุผล 

ตอนที� 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของปราชญ์

ชาวบ้าน  พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม อยู่ระดับมาก( x  = 4.47 , S.D. = 0.60) เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ที�ได้รับ( x  = 4.59 , S.D. = 0.54) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้( x  = 

4.55 , S.D. = 0.46) ด้านผูส้อนและปราชญ์ชาวบ้าน( x  = 4.28 , S.D. = 0.63) สอดคลอ้งกบัปิยนุช เจียมจนัทร์ 

และธานิน ม่วงพลู (2560) วิจยัเรื� อง การพฒันากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื�อนคู่คิดโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื�อเสริมทกัษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื�องค�าราชาศพัท ์นกัเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนอนุบาลก�าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่  ความพึงพอใจของนักเรียน

ที�มีต่อกระบวนการสอนแบบเพื�อน มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 4.55 อยูใ่นระดับความพึงพอใจมากที�สุดและนิชาพร แพร

เงิน(2556)วจิยัเรื�อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาดนตรีไทย ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที�4 ที�
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เรียนโดยใช้สื�อมลัติมีเดีย เรื�อง เครื�องดนตรีไทย ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้

โดยใช้สื� อมัลติมีเดียเรื� อง เครื� องดนตรีไทย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี�ย 3.87 อยู่ในระดับมากและ ประเทือง               

เงินสมบติั (2550) ไดศึ้กษา พฒันาทกัษะพื�นฐานทางดนตรีไทยส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2/1 โรงเรียน

วดัป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชยั อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะพื�นฐานทางดนตรี

ไทยคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 81.06 ซึ� งอยูใ่นระดบัคุณภาพดี สามารถน�าประสบการณ์ที�ไดเ้ป็นพื�นฐานในการเรียน

ดนตรีไทยต่อไป นกัเรียนร้อยละ 85.12 มีทศันคติที�ดีต่อการเล่นดนตรีไทยและร้อยละ 100 รู้สึกภาคภูมิใจที�เล่น

ดนตรีไทยไดแ้ละตอ้งการใหมี้ชั�วโมงดนตรีไทยทุกวนั  

10. ข้อค้นพบจากงานวิจัย 

 1. ปราชญ์ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เรื� องการเล่นกลองยาว ซึ� งแต่เดิมนกัเรียนไม่ค่อยสนใจ

เวลาที�ครูเป็นผูส้อนแต่เมื�อมีปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมสอนด้วยนักเรียนรู้สึกตื�นเต้น เกิดความสนใจ มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ�น และสามารถปฏิบติัมือกลองยาวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเกิดความสนุกสนานทั�งใน

ระหวา่งเรียนและในการท�างานกลุ่ม 

 2. ปราชญ์ชาวบ้านเป็นเสมือนตัวกระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เนื�องจากชื�อเสียงของ

ปราชญ์ชาวบ้าน ท�าให้นักเรียนอยากเป็นเหมือนปราชญ์ชาวบ้านคือมีชื�อเสียงซึ� งเป็นต้นแบบโดยพยายามคิด

สร้างสรรค์ผลงานในกลุ่มของตนเองให้โดดเด่นและแปลกใหม่ ซึ� งคิดว่ายงัไม่เคยมีมาก่อน เช่น การสร้าง

รูปแบบการแสดงโดยใชพื้�นฐานหนา้ทบัเพลงกราว แต่ละกลุ่มมีการออกแบบและเกิดความสนุกสนาน เนื�องจาก

อาจเป็นเพราะเสมือนการแข่งขนักนัของแต่ละกลุ่ม 

 3. เรื�องการท�างานกลุ่ม ถึงแมว้า่ครูจะเป็นผูจ้ดักลุ่มการเรียนรู้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มก็มีพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่มไดร้าบรื�น มีการช่วยเหลือเอื�อเฟื� อต่อกนัและกนั ซึ� งนกัเรียนสามารถน�าไปใช้ในสังคมของการอยู่

ร่วมกนัได ้  

11. ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

 ผูส้อนอาจตอ้งเพิ�มการสอนนอกเวลาและตอ้งขอความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบา้นมาร่วมใน

บางครั� งดว้ย ซึ� งปราชญ์ชาวบา้นก็ไม่ไดมี้เวลาให้ทั�งหมด อาจมาไดเ้ป็นครั� งคราว แต่ถา้มาไดทุ้กครั� งก็เป็นการ

กระตุน้ใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้เพิ�มขึ�น 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 ควรพฒันาทกัษะการเล่นกลองยาวของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 โดยการมีส่วนร่วมของ

ปราชญ์ชาวบา้น เพื�อความลุ่มลึกในระดบัสูงขึ�นไป  
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