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1. 1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึ่งของสุนทรียศาสตรที่เกี่ยวของกับจิตใจโดยสงผลถึงอารมณ
และความรูสึกทั้งนี้เพราะมนุษยมิไดดํารงอยูเพียงปจจัยส่ีเทานั้นหากยังตองการสิ่งซึ่งแสดงถึงคุณคา
เพื่อสนองความรูสึกทางจิตใจใหดํารงชีวิตอยูไดในภาวะอันเปนสุขครบทุกดานดังที่สุมนมาลย นิ่ม
เนติพันธ (2524, หนา 219) กลาววาเสียงดนตรีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยทุกชาติทุกภาษา
ทั้งกลุมชนที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงและที่ยังลาหลังตางก็มีการแสดงออกทางเสียงดนตรี
ทั้งนั้นเพราะเสียงดนตรีมีประโยชนกอใหเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจชวยใหจิตใจผองใสเกิดความสามัคคี
และเพื่อพักผอนหยอนใจรวมทั้งยังเปนมรดกอันลํ้าคาทางวัฒนธรรมอีกดวย 
 ดนตรีเปนพฤติกรรมการแสดงที่มีรูปแบบแตกตางหลากหลายออกไปในแตละสังคม
วัฒนธรรม ทั้งในดานเครื่องดนตรี ทวงทํานอง ลีลาการรอง และเนื้อหาของเพลง รูปลักษณและ
ผลงานทางดนตรีสะทอนใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรมที่แฝงดวยปรัชญาอันเปนบอเกิดแหง
ภูมิปญญาในการเรียนรูและเขาใจในสัจธรรมการดํารงชวีิตของมนุษย ทั้งยังแสดงถึงความเปนกลุมชน
และภาพลักษณของสังคมนั้น ๆ ไดอยางชัดเจน ในทางมานุษยวิทยามองดนตรีในลักษณะที่สัมพันธกับ
มนุษยและสังคม ดนตรีคือผลผลิตของพฤติกรรมที่ทําใหเกิดการสรางงานดนตรีขึ้น ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
แนวคิดอันเกิดจากสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในสังคมที่มนุษยดํารงอยู การศึกษาและ
การทําความเขาใจดนตรีจึงสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยในมิติของเวลาและบริบท
อยางหลีกเลี่ยงไมได กลาวคือคุณคาทางดนตรีไมใชเพียงการสนองความตองการทางดานอารมณ
และจิตใจเพียงอยางเดียว ดนตรียังมีบทบาทหนาที่และมีความสําคัญหรือมีความหมายในดานอื่น 
อีกดวย เชน บทบาทในการแสดงหรือการละเลนตาง ๆ บทบาทในการชวยกระตุนความรักสามัคคี
ของสังคม บทบาทอันเปนเครื่องแสดงภาพลักษณหรือเอกลักษณเฉพาะของกลุมชน และรวมทั้ง
บทบาทที่สะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของกลุมชน เปนตน 
 อวบเหมะรัชต (2525,หนา 42) ไดกลาวถึงบทบาทความสําคัญของดนตรีวาดนตรี
เปนสิ่งแสดงถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมขนบประเพณีอันเปนเอกลักษณประจําชาติเปนสิ่งที่ใช
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เปนสื่อในการแสดงออกทางพฤติกรรมตางๆทั้งทางความคิดทางอารมณทางการเคลื่อนไหว (รวมทั้ง
การพูดและขับรองการแสดงการบรรเลง) และทางสังคมในครอบครัวหมูคณะและในทางการเมือง
รวมทั้งดนตรีเปนสิ่งที่อาจอํานวยประโยชนแกผูบริโภคหมายถึงผูฟงผูชมผูผลิตเชนผูขับรองผูบรรเลง
ผูบันทึกเสียงผูถายทําภาพยนตรหรือวีดีโอเทปผูกํากับเวทีเปนตนรวมทั้งผูดําเนินกิจการหรือธุรกิจ
การโฆษณาซึ่งเกี่ยวของกับอัตถะประโยชนของดนตรีและกิจกรรมทางดนตรีทุกชนิดเชนเดียวกับ
โคเซอร (1964, pp. 40-41; อางในสัญญาสัญญาวิวัฒน, หนา 2542) นักสังคมวิทยายุคแรก ๆ อธิบายวา
ดนตรีมีหนาที่ชวยลดความกาวราวและความขัดแยงดวยการระบายความเครียดและความกดดัน
ในภารกิจประจําวันดวยเหตุนี้เองดนตรีในฐานะสถาบันสังคมจึงมีหนาที่หลักในแงของการลดความกดดนั
และความกาวราวซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของความขัดแยงทางสังคม 
 ดนตรีลานนา เปนดนตรีชาติพันธุของชาวไทยลานนา ดินแดนลานนาในอดีต คือ 
อาณาจักรลานนา ที่เคยเจริญรุงเรืองมาพรอมกับอาณาจักรสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา  เมื่อครั้งที่
อาณาจักรลานนายังมีความเจริญรุงเรืองอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 21-22 นั้น ขอบเขตทางการเมือง
ครอบคลุมไปถึงบานเมืองของแควนสิบสองปนนาในทางตอนเหนือและบริเวณฝงตะวันออกของ
แมน้ําสาละวิน รวมทั้งพื้นที่สวนหนึ่งของฝงตะวันออกของแมน้ําโขงดวย ตอมาอาณาจักรลานนา
อยูในฐานะเปนเมืองขึ้นของไทยในสมัยกรุงธนบุรีจนกระทั่งกลายเปนดินแดนสวนหนึ่งของ
กรุงรัตนโกสินทรในปจจุบันดินแดนลานนา คือ พื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย แมฮองสอน ลําพูน พะเยา ลําปาง แพรนาน และบางสวนของจังหวัดอุตรดิตถ  
 อาณาจักรลานนา เปนดินแดนที่อุดมสมบูรณไปดวยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 
รวมทั้งดนตรีลานนา ซ่ึงมีรูปลักษณงดงามออนชอยและประณีต สะทอนใหเห็นความเจริญรุงเรือง
ของอาณาจักร วิถีชีวิตที่รักสงบสุข และจิตใจที่เปยมดวยมิตรไมตรีของชนผูเปนเจาของ แตปจจุบัน
ดินแดนลานนาลดความสําคัญลงเปนสวนหนึ่งของประเทศไทย ดนตรีลานนาจึงเปนเพียงดนตรีพื้นบาน
หรือดนตรีทองถ่ินเทานั้น ผูที่ยังรักษาและสืบสานเปนเพียงคนรุนเกา สวนคนลานนารุนใหมหันไป
นิยมชมชอบดนตรีตะวันตกยุคใหม หรือดนตรีหลังยุคศตวรรษที่ 20 เชนเดียวกับคนรุนใหมสวนใหญ
ของไทยที่ละทิ้งดนตรีพื้นบานทองถ่ินของตนเอง  
 ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ (2544, หนา 78) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับสภาพดนตรีลานนา
ในปจจุบันวา ดนตรีลานนาปจจุบันเปนเพียงดนตรีทองถิ่นภาคเหนือของไทย ผูที่ยังอนุรักษและ
สืบสานไวเปนเพียงบุคคลที่เปนไมใกลฝง ตราบใดที่คนรุนใหมยังหันไปนิยมดนตรีนอกวัฒนธรรม 
หรือดนตรีตะวันตก ดนตรีลานนาก็คงสูญส้ินในอนาคต เชนเดียวกับแนวคิดของสุกัญญา สุจฉายา 
(2545) ที่กลาวถึงเพลงพื้นบานในภาพรวมโดยเทียบเคียงกับดนตรีลานนาในฐานะเปนดนตรีทองถ่ินวา 
เพลงพื้นบานเปนศิลปวัฒนธรรมที่ลดบทบาททางสังคมลงไปทุกทีในโลกสมัยใหมเชนทุกวันนี้ 
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ในอนาคตเพลงพื้นบานเกือบทั้งหมดจะตายไปจากสังคม คงเหลืออยูก็แตประเภทที่สามารถปรับตัว
ไดและปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับรสนิยมของ "ตลาดสมัยใหม" ในปจจุบันเทานั้น ตลาดสมัยใหม
เปนตลาดของคนรุนใหม และเปนตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คุณคาที่ดีแทของเพลงพื้นบาน 
คงไมเหมาะกับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งที่สังคมตองรีบสราง
ผูบริโภครุนใหมที่รูคุณคาศิลปวัฒนธรรมที่แทจริง มิฉะนั้น เพลงพื้นบานซึ่งเปนสิ่งบงบอกถึงภูมิปญญา
จะไมหลงเหลือจนถึงลูกหลานอีกหลายชั่วคนไดศึกษาและภูมิใจ 
 ตามแนวคิดทฤษฎีหนาที่นิยม (functionalism) ของสเปนเซอร ซ่ึงเปนทฤษฎีทางสังคมวิทยา 
ที่มองสังคมวามีลักษณะเหมือนอินทรีย (organism) ประกอบดวยสวนตาง ๆ ทําหนาที่เพื่อใหอินทรียนั้น
ดํารงชีวิตอยูได แสดงใหเห็นวาดนตรีลานนามีบทบาทสําคัญที่สงผลตอสมาชิกในสังคม ไดแก 
ดนตรีลานนาเปนองคประกอบหนึ่งของสังคมที่เปนตัวกําหนดรูปแบบของสถาบันในรูปศิลปวัฒนธรรม
ประจําทองถ่ิน คุณคาทางสุนทรีย แนวคิด และความเชื่อในเนื้อหาดนตรีลานนา ชวยใหสมาชิกของ
สังคมรวมจัดระเบียบพฤติกรรมของตนเองและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม แนวคิดและความเชื่อ
ที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรีลานนาเปนตัวกําหนดบทบาทความสัมพันธหรือพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 
โดยผานกระบวนการอบรม เรียนรู  ฝกฝน และการถายทอด รูปลักษณทางสุนทรียในดนตรีลานนา 
เปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่แสดงใหเห็นวาสังคมภาคเหนือตอนบนแตกตางไปจากสังคม
ภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเปนสัญลักษณที่บงบอกใหเห็นถึงบุคลิกภาพของสมาชิกในภูมิภาคนี้ทั้งภายใน
และภายนอก บุคลิกภาพภายในไดแก ความเชื่อ ความสนใจ ทัศนคติ ความรู ความสามารถ 
ความคิดสรางสรรค บุคลิกภาพสวนภายนอกไดแก รูปลักษณการแสดงออกทางคําพูด สําเนียง 
การแตงกาย การเดิน และอากัปกิริยาตาง ๆ เปนตน คุณคาทางสุนทรีย แนวคิด และความเชื่อ
ในดนตรีลานนา ทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เกิดความเปนปกแผน ความจงรักภักดี 
และอุทิศตนใหกับสังคม  เกิดความผูกพันรักและหวงแหนในวัฒนธรรม ทําใหสังคมเขมแข็งและ
อยูรอด ทั้งนี้เพราะการมีวัฒนธรรมเดียวกันของกลุมคนในสังคม ยอมทําใหบุคคลเกิดความรูสึก
เปนกลุมเดียวกันมีจิตสํานึกของความเปนเจาของรวมกัน จึงกอใหเกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหน  
และพรอมที่จะปกปองเพื่อใหวัฒนธรรมอันเปนสวนรวมของตนยังคงอยูตลอดไปประการสุดทาย
คุณคาทางสุนทรีย แนวคิด และความเชื่อในเนื้อหาดนตรีลานนาจึง เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
ในการสรางหลอหลอม (moulding) บุคลิกภาพทางสังคมใหกับสมาชิก บุคลิกภาพเปนผลรวม
ความสัมพันธระหวางสภาพรางกายและการแสดงออกของจิตใจ รวมทั้งประสบการณที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรม  
 ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒนในปจจุบันคนรุนใหมในทองถ่ินลานนาสวนใหญนิยม
สนใจในคานิยมแบบตะวันตกมองขามความรูและวัฒนธรรมที่ส่ังสมมาในบริบทของสังคมไทย
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กอปรกับระบบการศึกษาไทยที่เนนแบบตะวันตกเปนหลักซึ่งตองเรียนรูศาสตรตางๆตามแบบอยาง
ตะวันตกตลอดจนสื่อตางๆที่เนนวัฒนธรรมสมัยใหมแบบตะวันตกมากเกินไปโดยละเลยองคความรู
และวัฒนธรรมของทองถ่ินโดยเฉพาะการละเลยดนตรีในวัฒนธรรมลานนาไทยที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญา
ของบรรพชนสืบตอกันมาจนซึมลึกในระบบความคิดและวิถีชีวิตของคนลานนารุนใหมที่จะเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินและชาติไทยตอไปในที่สุดทั้งทรัพยากรเครือขายทางสังคมระบบ
ความรูและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเปนพลังทองถ่ินลานนาคงถูกทําลายดวยน้ํามือของคนในทองถ่ิน
ลานนาดวยกันเองในอนาคตเชนเดียวกับสีลาภรณบัวสาย (2547, หนา 27) ท่ีใหความเห็นตอปญหา
ดานการจัดการความรูเพื่อเปนพลังทองถ่ินวาหลังยุคเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเปนตนมาระบบ
การศึกษาไทยไดเดินตามแนวทางตะวันตกเปนหลักดวยการสงเด็กไทยไปเรียนในตางประเทศ
จึงเกิดคานิยมดูถูกและมองขามความรูและวัฒนธรรมที่ส่ังสมมาในบริบทของสังคมไทยและคอยๆ
ซึมลึกลงไปในระบบความคิดของคนในสังคมพรอมๆกับที่โรงเรียนเริ่มเปนสิ่งแปลกแยกจากชุมชน
และไมตอบสนองความตองการและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินโรงเรียนทําหนาที่เปนกลไกของระบบ
ความรูจากภายนอกในการถายทอดชุดความรูที่ไมคอยจะสัมพันธกับบริบทในทองถ่ินของผูเรียน
กระบวนการจัดการศึกษาจึงกลายเปนการดึงเอาเด็กออกไปจากทองถ่ินแทนที่จะสรางเขาใหเปน
กําลังคนรุนใหมสําหรับการพัฒนาทองถ่ิน 
 กลาวโดยสรุปดนตรีลานนาในฐานะวัฒนธรรมที่เปนพลังของทองถ่ินมีบทบาทสําคัญตอ
ระบบความคิดของสังคมทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนที่จะพัฒนาการเปนกําลังคนรุนใหม
ในอนาคตซึ่งตองรับผิดชอบพัฒนาทองถ่ินรวมกันจําตองมีคุณภาพและศักยภาพที่ถึงพรอมทุกดาน
วิธีที่ดีที่สุดคือการนําดนตรีลานนาขาสูระบบการศึกษาโดยจัดการศึกษาใหสัมพันธกับบริบทของ
ทองถ่ินโดยการพัฒนาเปนหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีมาตรการ
สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของคนไทยไดกําหนดความมุงหมาย
ไวดังนี้ 
 มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรภีาพ
ความเคารพกฎหมายมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ
รวมทั้งสงเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรู
อันเปนสากลตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งพาตนเองมีความริเร่ิมสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
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 มาตรา 27 วรรคสองกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 
 โดยกระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสใหทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการศึกษาและโรงเรียน
สามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทองถิ่นตามสภาพแวดลอม
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้นๆและสามารถนําผูรูในทองถ่ินเขามามีบทบาทและรวม
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินสามารถ
ดําเนินการได 5 ลักษณะดวยกันไดแกปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมปรับหรือเพิ่มเติม
รายละเอียดของเนื้อหาจัดทํารายวิชาขึ้นใหมปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและจัดทําสื่อการเรียน
การสอนขึ้นใหมใหครอบคลุมเนื้อหาสาระบริบทและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หนา 2521) 
 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539, หนา 110) มีความเห็นวา
เปนการนําทรัพยากรทองถ่ินโดยเฉพาะภูมิปญญาทองถ่ินของไทยซึ่งมีอยูมากมายและมีคาบงบอกถึง
ความเจริญมาเปนเวลานานมาใชในการเรียนการสอนทําใหผูเรียนเกิดความรักความผูกพันกับ
ทองถ่ินของตนและสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินในการประกอบอาชีพตรงกันขามกับ
หลักสูตรแมบทหรือหลักสูตรแกนกลางที่ไมสามารถนําเอาทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินมาใช
ประโยชนไดเชนเดียวกับสีลาภรณ บัวสาย (2547, หนา 10) ไดสรุปความเห็นวา ในชุมชนทองถ่ิน
ของไทยมีศักยภาพเปนทุนเดิม ไดแก ทรัพยากร เครือขายทางสังคม ระบบความรู และวัฒนธรรม
และความเชื่อ เปนตน เมื่อมีระบบการจัดการตัวเองดี จะทําใหชุมชนทองถ่ินอยูรอดและเติบโตได
โดยไมตองพึ่งพารัฐมากนัก 
 จากการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนามในเขตวัฒนธรรมนานของผูวิจัยพบวาสถานศึกษา
สวนใหญจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีโดยใชหลักสูตรของสวนกลางทําใหผูเรียนไมไดเรียนรู
ดนตรีทองถิ่นลานนาของตนอยางจริงจังเยาวชนจึงไมเกิดความรักผูกพันหวงแหนและภาคภูมิใจ
ในภูมิปญญาของทองถ่ินของตนเองที่ไดสืบทอดมาหลายชวงคนและมีโรงเรียนเพียงบางแหง
ที่ครูดนตรีไทยจัดกิจกรรมการฝกหัดดนตรีลานนาใหแกนักเรียนกลุมเล็ก ๆ ที่สนใจหลังเลิกเรียน 
 ดวยเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงมีความมุงมั่นศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา
โดยกําหนดพื้นที่ลานนาตะวันออกหรือเขตวัฒนธรรมนานไดแกจังหวัดนานจังหวัดแพรจังหวัด
เชียงรายพื้นที่ซีกตะวันออกจังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันออกและอุตรดิตถในเขตอําเภอทาปลา 
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1.2 คําถามการวิจัย 
 
 1.2.1  ดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถ่ินในเขตวัฒนธรรมนานมีสภาพปญหาอยางไร 
 1.2.2  ดนตรีลานนาในเขตวฒันธรรมนาน มีลักษณะโครงสรางและองคประกอบของ
หลักสูตรทองถ่ินอยางไร 
 1.2.3  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขต
วัฒนธรรมนานมีผลอยางไร 
 1.2.4 ผลการประเมินหลักสตูรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานเปนอยางไร 

 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน
โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  ดังนี้  
 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา และหลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรมนาน 

1.3.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวฒันธรรมนาน 
1.3.3 เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม

นาน  
1.3.4 เพ่ือประเมินหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวฒันธรรมนาน 

 

1.4 ขอตกลงเบื้องตน 
  
 1.4.1 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรูเปนเปนเปาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา7 และมาตรา 27 วรรคสอง ที่กระทรวงศึกษาธิการเปดโอกาสใหทองถ่ินมี
บทบาทในการจัดการศึกษาและสถานศึกษาสามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับทองถ่ินตามบริบท ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
 1.4.2 หลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ใช
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนในเขตวัฒนธรรมนาน 
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1.5  สมมติฐานการวิจัย 
 

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน
กอนและหลังการเรียนมีผลแตกตางกัน 
 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน
โดยการใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยตามขั้นตอน 
ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1 การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรม
นานมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1) ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตร
ทองถ่ินในเขตวัฒนธรรมนาน 

  2)  ขอบเขตดานแหลงขอมูล 
 (1)  แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก เอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถ่ิน 
 (2)  แหลงขอมูลตัวบุคคล ไดแก ครู/อาจารยผูสอนวิชาดนตรีไทย และ 
ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมหรือปราชญชาวบานดานดนตรีลานนา จํานวนทั้งสิ้น 6 คน 

 (3)  ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก 
 ก. สภาพปญหาดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน 
 ข. กรอบแนวคิดและแผนแบบ (Model) การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 

ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
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 ขั้นตอนที่  2 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน มีขอบเขต
การวิจัยดังนี้ 

 1)  ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

 2) ขอบเขตดานแหลงขอมูลและผูใหขอมูล 
 (1) อาจารย ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานและ 
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรทองถ่ิน จํานวน 5 คน 
 (2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
จํานวน 28 คน 
 3)  ขอบเขตดานตัวแปรตัวแปรที่ศึกษาไดแก หลักสูตรทองถ่ิน ดนตรี
ลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานโดยมีสวนประกอบของหลักสูตร ไดแก หลักการ คําอธิบายรายวิชา
จุดมุงหมาย เนื้อหา สาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู วิธีการสอน ส่ือการเรียนการสอนและ
การวัดประเมินผล 
 ขั้นตอนที่  3 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 1)  ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 2) ขอบเขตดานแหลงขอมูลไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
RandomSampling) จํานวน 2 กลุม ไดแก กลุมเล็ก คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2โรงเรียนทาปลา
ประชาอุทิศ  อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 7 คนโดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง จํานวน 2 
คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง จํานวน 3 คน และนักเรียนที่เรียนออน จํานวน 2 คนที่กําลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552และกลุมใหญ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 ที่ไมซํ้ากับกลุม
ที่ 1 โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 28 คน ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2553 สาเหตุที่เลือกนักเรียนกลุมเหลานี้เพราะที่โรงเรียนมีเครื่องดนตรีลานนา และมีครูที่
สามารถเลนดนตรีลานนาได 
 3)  ขอบเขตดานตัวแปรตัวแปรตามที่ศึกษาไดแก ประสิทธิภาพ (E1) และ
ประสิทธิผลของหลักสูตร (E2) โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
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ขั้นตอนที่  4 การประเมินหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน   
  1) ขอบเขตดานเนื้อหาเปนการประเมินการใชหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา 

ในเขตวัฒนธรรมนานใน 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต 
  2) ขอบเขตดานแหลงขอมูลแหลงขอมูล ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา 

จํานวน 10 คน  
  3) ขอบเขตดานตวัแปรตวัแปรที่ศึกษา ไดแก  ผลการประเมินหลักสูตรทองถ่ิน
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 

1.7กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 การวิจยัคร้ังนี้ มีกรอบแนวคิดการวจิัยดังภาพ1 
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ยกรางหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา 

กรอบแนวคิด การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิการวิจยั 

ดนตรีลานนา 
-สาระ 
- คุณคา 
- บทบาท 
- รูปลักษณ 
- วัฒนธรรม 
- ภูมิปญญา 
- บริบท 

หลักสูตรทองถิ่น 

- หลักการและเหตุผล 

- ปรัชญา 
- เนื้อหาวิชา 
- สื่อการสอน 

- แบบทดสอบ 

- แผนการสอน 

- กิจกรรมการเรียน 

ผูสอน 

- ความรู 
  ความสามารถ 

- ประสบการณสอน 

- ทักษะการสอน 

- ทฤษฏีการถายทอด 

- จิตวิทยาการสอน 

- วิเคราะหผูเรียน 

- จริยธรรม 

ระบบการศึกษา 
- กระบวนการ 

  ถายทอด 

- กระบวนการเรียนรู 

- กระบวนการวัดผล
และประเมินผล 
- คาบ/เวลา 

ผูเรียน 

- มีประสิทธิภาพ  

  และประสิทธิผล 
- มีความรู เขาใจและ   
  เกิดทักษะ 

- ตระหนักในคุณคา 
- ผูกพันหวงแหน 

แนวคิดดนตรีลานนา 
ความสําคัญดนตรีตอมนุษย 
วิวัฒนาการทางสังคม 
ประวัติศาสตรตํานานดนตรี 
การแพรกระจายวัฒนธรรม 
บทบาทดนตรีกับการศึกษา 
 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร 
ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 
การประเมินหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น 
 

รูปลักษณะดนตรีลานนา 
ลักษณะเครื่องดนตรีลานนา 
ลักษณะการขับซอลานนา 
ลักษณะการประสมวง 
การสอนดนตรีของบรูเนอร 
การสอนดนตรีของดาลโครซ 
 

ศึกษาแนวคิดทฤษฏีงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยผูเช่ียวชาญ 

          ปรับปรุงหลักสูตร 

นําไปทดลองสอนนักเรียนจํานวน  2 กลุม 
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1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ไดหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ซ่ึงสถานศึกษาสามารถใชเปน
หลักสูตรทองถ่ินในการเรียนการสอนดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน นอกจากนี้ยังเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึกใหเยาวชนทองถ่ิน ไดอนุรักษและสืบทอดดนตรีลานนา ใหเปนมรดกของคนรุน
หลังตอไป 
 

1.9 นิยามศัพท 
 
 1.9.1 หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทั้งมวลและกิจกรรมการเรียนรูที่ทางโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาจัดใหแกผูเรียนใหไดรับประสบการณตามความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับ
ความตองการของแตละทองถ่ินและประเทศชาติอยางเหมาะสมกับวัยโดยผานกระบวนการประเมิน
อยางเปนระบบ 
 1.9.2 หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง การจัดทํารายวิชาที่สัมพันธกับทองถ่ินในดานวัฒนธรรม
ดนตรีทองถ่ิน โดยใชความรู แนวคิดหรือภูมิปญญา ใชวิทยากรหรือผูรูทองถ่ิน ในการจัดการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรูเนื้อหาสาระของรายวิชา 
 1.9.3 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น หมายถึง การที่ทองถ่ินพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมเสริมปรับรายละเอียดของเนื้อหาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการจัดทํารายละเอยีด
เนื้อหาวิชาขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน โดยสัมพันธ
กับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบท 
 1.9.4 ก า รพัฒน าหล ักส ูต รทอ ง ถิ ่น  ดนตรีล า นน า  ใ น เ ขตว ัฒนธรรมนา น  
หมายถึง  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานโดยการศึกษา
เนื้อหาสาระบทบาทความสําคัญคุณคาและบริบทของดนตรีลานนาและทฤษฎีรูปแบบวิธีการ รวมทั้ง
กระบวนการของหลักสูตรทองถ่ินโดยผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน เพื่อเปน
หลักสูตรทองถ่ิน เนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน อยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของทองถ่ินโดยสัมพันธกับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรแมบท 
 1.9.5 ลานนา (ลานนา) หมายถึง อาณาเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 9 จังหวัด
คือ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยา จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดนาน
จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ ในพื้นที่อําเภอลับแล อําเภอทาปลา และตําบลน้ําริด อําเภอเมือง
จําแนกออกเปน 2 วัฒนธรรมคือ (1) วัฒนธรรมลานนาตะวันตก ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัด
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เชียงรายซีกตะวันตก จังหวัดลําพูน จังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันตก จังหวัดลําปาง และจังหวัด
แมฮองสอน โดยจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม (2) วัฒนธรรมลานนาตะวันออก
หรือวัฒนธรรมนาน ไดแก จังหวัดเชียงรายพื้นที่ซีกตะวันออก จังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันออก
จังหวัดนาน จังหวัดแพร และจังหวัดอุตรดิตถ ในเขตอําเภอทาปลาโดยจังหวัดนานเปนศูนยกลาง
วัฒนธรรมชาวลานนาสวนใหญ คือ ชาวไทยยวน (ไทโยน, ไทโยนก) มีวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ ที่
เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นใชภาษาพูดที่เรียกวา ภาษา "คําเมือง" มีตัวอักษรใชมาแตอดีต คือ
อักษรไทยยวน (อักษรธรรม) และอักษรฝกขาม นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมของกลุมชนยอย ๆ อีก
ไดแก วัฒนธรรมของไทยลื้อ ไทยองไทใหญ ไทเขิน ไทยล้ือ แมว (มง) เยา (เมี้ยน) ขมุ ถ่ิน ลัวะ 
พวน ลาฮู (มูเซอ) ตองเหลืองหรือมลาบารี เปนตน 
 1.9.6 ลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน  (ลานนาตะวันออก) หมายถึง อาณาเขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย 5 จังหวัด แถบตะวันออกของอาณาเขตของลานนา คือ จังหวัดเชียงรายพื้นที่ซีกตะวันออก
จังหวัดพะเยาพื้นที่ซีกตะวันออก จังหวัดนาน จังหวัดแพร และอําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ 
โดยจังหวัดนานเปนศูนยกลางของวัฒนธรรม 
 1.9.7 ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน หมายถึง ดนตรีประจําชาติพันธุของเมืองนาน 
ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางดนตรีที่เปนเอกลักษณเฉพาะตนทั้งดานองคประกอบทางดนตรี และวรรณกรรม 
จําแนกลักษณะของดนตรีได 2 ประเภท คือ  
  1) การบรรเลงดนตรี หมายถึง การบรรเลงเครื่องดนตรีทั้งการบรรเลงเดี่ยวและ 
การบรรเลงประสมวง 
  2) การซอ หมายถึง การขับรองเปนทํานองกลอนสดในลักษณะปฏิพากษทั้งแบบ
ทองจําและการดน แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก (1) แบบเดี่ยว คือ การขับซอ ที่มีผูขับซอคนเดียว
(2) แบบคู คือ การขับซอที่มีคูรองโตตอบกันเครื่องดนตรีที่ใชเลน ไดแก สะลอกลม สะลอกอบ และ
ซึง สวนการประสมวงเรียกวา วงสะลอซอซึง โดยมีสะลอและซึงทําหนาที่บรรเลงทํานองประสมกับ
การขับซอ 
 
  
 
 
 


