
ง 

 

53257402: สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คาํสาํคญั   : บทเรียนวดิีทศัน์/การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ 

 สุชณัษา  รักยินดี : การพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ สําหรับนกัเรียนชนั
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : รองศาสตราจารยส์มหญิง       
เจริญจิตรกรรม.  200 หนา้. 

 

 การวิจยัครังนีมีจุดประสงค ์ 1) เพือพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้  สาํหรับ
นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี  2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนกบั
หลงัเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทีเรียนดว้ยบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่น
คียบ์อร์ดเบืองตน้  ) เพือศึกษาผลการปฏิบติัการเล่นคียบ์อร์ดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี 5 โรงเรียนดรุณา
ราชบุรี ทีเรียนดว้ยบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้  และ ) เพือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน
ชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทีเรียนดว้ยบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้         
กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยัครังนี  คือ  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ภาคเรียนที   ปีการศึกษา  5  โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี  1 หอ้งเรียน ไดน้กัเรียนทงัหอ้ง 25 คน ดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  โดยใช้
หอ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เครืองมือทีใช ้ ไดแ้ก่   1)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง   2)แผนจดัการเรียนรู้ เรือง การ
เล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5   3)บทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้  
4) แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียน(ภาคทฤษฎี)   5) แบบวดัผลการปฏิบติัการเล่นคียบ์อร์ด (ภาคปฏิบติั)  6) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนทีเรียนดว้ยวดิีทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉลีย  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า T- Test แบบ Dependent Samples 

 ผลการวจิยัพบวา่   
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปี

ที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 75.20/75.06 ซึงเป็นไปตามเกณฑ ์

2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทีเรียนดว้ยบทเรียน
วีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01  

3. ผลการปฏิบติัการเล่นคียบ์อร์ดของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ทีเรียนดว้ย
บทเรียนวดิีทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ ไดค้่าเฉลียเท่ากบัร้อยละ 85.20 อยูใ่นระดบัดีมาก   

4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนวีดิทศัน์ เรือง การเล่นคียบ์อร์ดเบืองตน้ อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.53)  
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KEY WORDS : VIDEO PROGRAM / BASIC KEYBOARD PLAYING  

 SUCHANSA RUKYINDEE : THE DEVELOPMENT OF VIDEO PROGRAM ON "BASIC 

KEYBOARD PLAYING " FOR PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS, DARUNA RATCHABURI SCHOOL. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSO. PROF. SOMYING JAROENJITTAKAM. 200 pp.  
 
The purpose of the research were to:  1)To the development of  Video Program on “Basic keyboard 

playing” for students of Prathomsuksa 5 in Daruna Ratchaburi School  2)To compare the learning achievement 

of Prathomsuksa 5 students before and after learning with Video Program on “Basic keyboard playing”  3)To 

study Practise of Prathomsuksa 5 students towards Video Program on “Basic keyboard playing”  4)To study 

satisfaction the students’ of towards Video Program on “Basic keyboard playing”.  The research sample 

consisted of 25 students’ with Simple Random Sampling of Prathomsuksa 5 in Daruna Ratchaburi School 

during 2ndsemester Academic year 2012. The instruments used for gathering data were : 1) Structured 

questionnaires   2) Lesson Plan on “Basic keyboard playing” for Prathomsuksa 5 students  3)Video Program on 

“Basic keyboard playing” for Prathomsuksa 5 students  4) A learning achievement test on “Basic keyboard 

playing” for Prathomsuksa 5 students (Theoretical Section)  5) A learning achievement test on “Basic keyboard 

playing” for Prathomsuksa 5 students (Practical Section)  6) A questionnaire on students’ satisfaction towards 

the Video program. 

The data were analyzed using mean, standard deviation, and T-Test for Dependent Samples. 

The findings were : 

  1) The efficiency of Video Program on “Basic keyboard playing” for students of Prathomsuksa 5 in 

Daruna Ratchaburi School is 75.20/75.06  

2)  The achievements of the Prathom 5 students of Daruna Ratchaburi School after studying with 

Video Program are statistically higher than the achievements before studying with Video  Program on “Basic 

keyboard playing” at the 0.01 level.  

3) The achievement of the Prathom 5 students of Daruna Ratchaburi School in practical section  after 

studying with Video Program on “Basic keyboard playing” was at High level at 85.20%   

4)  The Students’ satisfaction with the Video Program on “Basic keyboard playing” was at High level 

( X  = 4.39, S.D. = 0.53) 
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กติติกรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้อิสระฉบบันี สาํเร็จลงไดเ้พราะความเมตตากรุณา การใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํ
จากท่านอาจารย ์และบุคคลต่างๆ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งยิงจากรองศาสตราจารยส์มหญิง 
เจริญจิตรกรรม  อาจารยที์ปรึกษาและควบคุมงานวิจยั  และคณาจารยภ์าควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ  ตลอดจนปรับปรุง
แกไ้ขใหง้านวิจยัฉบบันีสาํเร็จดว้ยดี  ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  โอกาสนี 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยป์ระทิน คลา้ยนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ
งานคน้ควา้อิสระฉบับนี ดร.อนิรุทธ์ สติมัน กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษาและ
ปรับปรุงแกไ้ขจนเสร็จสมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชียวชาญทุกท่าน ทีไดก้รุณาเป็นทีปรึกษา แนะนาํ ช่วยเหลือ และ
ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จากสือบทเรียนวีดิทศัน์  ตลอดจนเครืองมือทีใชใ้นการวิจยัต่างๆ 
จนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 ขอขอบคุณครูผูส้อนรายวิชาดนตรีสากล และนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียน
ดรุณาราชบุรี ทีกรุณาให้ความช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกในการทดลองเครืองมือวิจยั และเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครังนี 

 กราบขอบพระคุณทุกท่านทีเป็นกําลังใจ ให้การสนับสนุน มีความห่วงใยและความ
ปรารถนาดีแก่ผูว้ิจยัจนสาํเร็จการศึกษาสมปรารถนา  ประโยชน์และคุณค่าอนัจะเกิดจากการคน้ควา้
อิสระฉบบันี  ผูว้ิจยัขอมอบบูชาแด่พระคุณบิดา  มารดา  และคณาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาท
วิชาความรู้ทงัหลายใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
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