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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

การศึกษาวิจัย การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา  ในเขตวัฒนธรรมนาน ใชระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนานโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ  ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา และ
หลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรมนาน (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรม
นาน  (3) เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
และ (4) เพื่อประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค แบงออกเปน  4 ข้ันตอน คือ 
 3.1ศึกษาสภาพปญหาดนตรลีานนา และหลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 3.2การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรม 

3.3การหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม
นาน  

3.4การประเมนิหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวฒันธรรมนาน   
 โดยข้ันตอนการดําเนินการวจิัย มีรายละเอยีดดังภาพ8 
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ภาพ 8 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่  1  การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและ
หลักสูตรทองถิ่น ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
สัมภาษณเชิงลึกผูที่เกี่ยวของ ไดแก  ครู/อาจารยผูสอน

วิชาดนตรีไทย และผูเช่ียวชาญหรือปราชญชาวบาน 
ดานดนตรีลานนา 

 สภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตร
ทองถิ่น ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 กรอบแนวคิดและแผนแบบ (model) 

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ดนตรีลานนา  
ในเขตวัฒนธรรมนาน 

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา 
 ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 ออกแบบโครงรางคูมือหลักสูตรและเครื่องมือ 

 ตรวจสอบความสอดคลองของคูมือหลักสูตรและ
เครื่องมือ โดยผูเช่ียวชาญ 

 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน 

 
หลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา  

ในเขตวัฒนธรรมนานกอนนําไป 
ทดลองใช 

ขั้นตอนที่  3  การหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตร
ทองถิ่นดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 

 คัดเลือกอาจารย นักเรียนกลุมทดลองใชหลักสูตรทองถิ่น
ดนตรีลานนาจํานวน 2  กลุม คือ กลุมเล็กและกลุมใหญ 

 ทดสอบกอนการทดลองของนักเรียนทั้ง  2 กลุม 
 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน/ทดสอบยอยใชของ

นักเรียนทั้ง 2 กลุม 
 ทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้ง  2  กลุม 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลอง

ระหวางกอนและหลังทดลองใชหลักสูตร 

 หลักสูตรทองถิ่นดนตรี
ลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
ที่ผานการทดลองใช 

ขั้นตอนที่  4  ประเมินหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
ประเมินหลักสูตรดานปจจัยนําเขา  กระบวนการและ

ผลผลิต โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 10 คน  

หลักสูตรทองถิ่นดนตรี
ลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน
ที่สามารถนําไปใชไดจริง 
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3.1 การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถิ่นในเขตวัฒนธรรมนาน 
 
 การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรมนาน มีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาสภาพดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานมีขั้นตอนการวิจัย 2ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถิ่นจากการสัมภาษณ 
 ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
โดยการสัมภาษณเชงิลึก 
  1) แหลงขอมลู 
  แหลงขอมูลในการศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถิ่น 
ในเขตวัฒนธรรมนาน  คือ ผูมีสวนเกี่ยวของกับดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ผูวิจัยกําหนด
ผูใหขอมูลแบบเจาะจง ไดแก อาจารยผูสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีลานนา และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม
หรือปราชญดานดนตรีลานนา จํานวนทั้งสิ้น 6คน โดยผูใหขอมูลมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 (1)อาจารยผูสอนวิชาดนตรีไทย ดนตรีลานนา ตองเปนผูที่มีประสบการณสอน
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 (2)  ผูเชีย่วชาญดานวฒันธรรมหรือปราชญดานดนตรีลานนา ตองเปนผูเชี่ยวชาญ
หรือปราชญที่มีความรูดานวฒันธรรมดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน  
 จากคุณสมบัติดังกลาว  ผูวิจัยไดผูใหขอมูลจํานวน6 คน ดังนี้ 
 (1) ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์  เลียวสิริพงศผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา
ตะวันตกและตะวันออก  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม 
 (2) อาจารยสุทธิชัย  ปานเอี่ยม รองผูอํานวยการโรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ
และผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนาวัฒนธรรมนาน จังหวัดอุตรดิตถ 
 (3)  อาจารยณรงคฤทธิ์  ทิศทาพวน ผูเชี่ยวชาญดนตรีลานนา สะลอซึงโรงเรียน
ปงพัฒนา จังหวัดพะเยา 
 (4)  อาจารยธีรภัทร สอนอุทัย ผูเชี่ยวชาญดนตรีลานนานาน และผูเชี่ยวชาญ
ดานวัดผลประเมินผลทางดนตรีโรงเรียนสา จังหวัดนาน 
 (5)  พอครูนวล  กลางใจปน ผูเชี่ยวชาญดนตรีลานนา (ขับซอ)จังหวัดนาน 
 (6)  พอครูสายันต  สุภาพ ผูเช่ียวชาญวัฒนธรรมนาน และการละเลนสะลอ ซึง
จังหวัดนาน 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

87 

 

 2) เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณเชิงลึกที่เกี่ยวของกับสภาพปญหา
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 3) การสรางและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางและหาคุณภาพของกรอบการสัมภาษณเชิงลึกตามลําดับ 
ดังนี้ 
 (1 ) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกีย่วของกับดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 (2 ) ศึกษาหลกัการสรางแบบสัมภาษณเชงิลึก 
 (3 ) กําหนดประเด็นการสัมภาษณเชิงลึกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่ศึกษา คือ สภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 (4) นําประเด็นคําถามการสัมภาษณที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพจิารณาความถกูตองตามเนื้อหา และครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่ศึกษา 
 (5) ปรับปรุงกรอบการสัมภาษณตามขอเสนอแนะของประธานและกรรมการ
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 (6) นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขไปใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 4) การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
 (1) ผูวิจัยโทรศัพทติดตอประสานงานกับผูใหขอมูลหรือผูใหสัมภาษณ 
เพื่อขออนุญาตสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานไดแก ครูอาจารย
ผูสอนวิชาดนตรีไทย และผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมหรือปราชญชาวบานดานดนตรีลานนา จํานวน  
6  ทาน 
 (2) ผูวิจัยประสานงานกับผูใหสัมภาษณ อีกครั้งทางโทรศัพท เพื่อนัดหมาย 
วัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณ 
 (3)  ผูวิจยัดําเนินการสัมภาษณ  และจดบนัทึกดวยตนเอง 
 (4)  รวบรวมขอมูลจากผูใหสัมภาษณใหไดครบทุกคนตามจํานวนที่ตองการ
เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะหตอไป 
 5)  การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่เก็บรวบรวมได ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis) เกี่ยวสภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
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 3.1.2 การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถิน่ โดยการสังเคราะหเอกสาร 
ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายหลัก เพื่อหากรอบแนวคิดและแผนแบบการพัฒนาหลักสูตร  

โดยการสังเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
 1)  แหลงขอมลู 
  แหลงขอมูล ไดแก เอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถ่ิน 
 2)  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผลการสังเคราะหขอมูล 
 3)  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  (1) ผูวิจัยสืบคนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับดนตรีลานนาและแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน และการสืบคนทางระบบอินเทอรเน็ต 
 (2) ผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแนวคิด
ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน เพื่อตรวจสอบกอนนําไป
วิเคราะหขอมูล  
 4) การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่เก็บรวบรวมได ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห 
หลังจากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เกี่ยวกับกรอบแนวคิด
และแผนแบบ (model) การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 

3.2การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรม 
 
 ขั้นตอนนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน 
มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 3.2.1 แหลงขอมูล 
 1)  ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานและผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร
ทองถ่ิน  จํานวน5 คน 
 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนสา อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน จํานวน 
30 คน 
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  3.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใช ไดแก  
 1) คูมือหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานความเหมาะสมของหลักสูตรทองถ่ิน
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3.2.3  ขั้นตอนการดําเนินการ 

1) การสรางคูมือหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานโดยใช 
แนวคิดทฤษฏีสนาม มีขั้นตอนการสรางหลักสูตร ดังนี้ 
  คูมือหลักสูตรประกอบดวย 
       ก. คําชี้แจงการใชคูมือหลักสูตร 
       ข.ความสําคัญ 
       ค. วิสัยทัศน 
      ง. คุณภาพผูเรียน 
       จ. ตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นและ
สาระการเรียนรูรายป 
       ฉ.ตารางวิเคราะหความสัมพันธระหวางมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น สาระการ
เรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
        ช. ตารางวิเคราะหความสมัพันธระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป การ
เรียนรูรายป และองคประกอบการเรียนรู 
       ซ. คําอธิบายรายวิชา 
       ฌ. เนื้อหา  จํานวน  6  หนวย เร่ืองการเรียนรู ดังนี้ 
 เร่ืองที่  1  ความเปนมาและความสําคัญของดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม
นาน 
 เร่ืองที่  2  การประสมวงดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 เร่ืองที่  3  เครื่องดนตรีและการซอ 
 เร่ืองที่  4  หลักและวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีและการซอ 
 เร่ืองที่  5  การบรรเลงวง สะลอ ซอ ซึง 
 เร่ืองที่  6  กลวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีและการซอเบื้องตน 
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ฎ. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางละเอียด  
ประกอบดวย 

          ก) หัวขอ โดยลําดับเรื่องเรียงตามเนื้อหาในหลักสูตร 
          ข) สาระการเรียนรู เปนการสรุปเนื้อหาที่ตองการให 

นักเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติกิจกรรม 
          ค) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง เปนจุดประสงคการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาบทเรียน 
          ง) ส่ือวัสดุอุปกรณ สําหรับใชประกอบกิจกรรมการเรียน 

การสอนในแตละหัวขอ เพื่อใหสอดคลองกบัเนื้อหาและจุดประสงค 
          จ) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนแบบการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางละเอียด 
          ฉ) การวัดและประเมินผล เปนวิธีการวัดผลและประเมินผล โดย

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูในแตละหัวขอดังแสดงตารางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม สื่อ เวลาชั่วโมง แผนการเรียนรู 

1 1. ความเปนมาและ 
ความสําคัญของดนตรี 
ลานนา ในวัฒนธรรมนาน 
1.1 ความเปนมา 
1.2 ความสําคัญ 

1. บรรยาย 
 

1. ใบความรู 
2.เครื่องบันทึกเสียง 
3. วีดิทัศน 
4. แผนภูมิ 

    3 แผนที่1 

2 2. การประสมวงดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
2.1 ลักษณะการประสม 
วงดนตรีลานนา  
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
2.2 ความหมายของวง 
สะลอซอซึง 
2.3 วงสะลอซอซึง  

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 

1. สะลอ เล็ก กลาง  
ใหญ 
2. ซึงเล็ก กลาง ใหญ 
3. โนตเพลง 
4. ใบความรู 
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. วีดิทัศน 
7. แผนภูมิ 

   3 แผนที่ 2 
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ตาราง 1  (ตอ)  แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม สื่อ เวลาชั่วโมง แผนการเรียนรู 

3-4 3. เครื่องดนตรีและการซอ 
3.1 ลักษณะของสะลอ 
3.2 ลักษณะของซึง 
3.3 ลักษณะของการขับซอ 
3.4 ระบบเสียงของสะลอ 
3.5 ระบบเสียงของซึง 
3.6 ระบบเสียงของ 
การขับซอ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. สาธิต 
4. ปฏิบัติ 

1. สะลอ เล็ก กลาง  
ใหญ 
2. ซึงเล็ก กลาง ใหญ 
3. โนตเพลง 
4. ใบความรู 
5.เครื่องบันทึกเสียง 
6. วีดิทัศน 
7. แผนภูมิ 

      6 แผนที่3-4 

5-7 4. หลัก วิธีการบรรเลงและ 
เครื่องดนตรีและการซอ 
4.1 การเทียบเสียงสะลอ 
4.2 การเทียบเสียงซึง 
4.3 การเทียบเสียงการขับซอ 
4.4 การใชคันชักและ 
นิ้วเสียงสะลอ 
4.5 การใชไมดีดและ 
นิ้วเสียงซึง 
4.6 การขับซอตามอักขระ 
และวรรณยุกต 
4.7 การฝกสะลอ ซึงกับ
ทํานอง 
4.8  การฝกขับซอกับ 
ทํานองเพลงอื่อ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. สาธิต 
4. ปฏิบัติ 

1. สะลอ เล็ก กลาง  
ใหญ 
2. ซึงเล็ก กลาง ใหญ 
3. โนตเพลง 
4. ใบความรู 
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. วีดิทัศน 
7. แผนภูมิ 

         9 แผนที่5-7 

8-9 5. การบรรเลงวงสะลอ ซอ ซึง 
5.1 เพลงลองนาน 
5.2 เพลงอื่อ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. สาธิต 
4. ปฏิบัติ 

1. สะลอ เล็ก กลา 
2. ซึงเล็ก กลาง ใหญ 
3. โนตเพลง 
4. ใบความรู 
5.เครื่องบันทึกเสียง 

        6 แผนที่ 
8-9 

 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

92 

 

ตาราง 1  (ตอ)  แสดงแผนการจัดการเรียนการสอน 
 

สัปดาหท่ี เนื้อหา กิจกรรม สื่อ เวลาชั่วโมง หมายเหตุ 
   6. วีดิทัศน 

7. แผนภูมิ 
  

10 6. กลวิธีการบรรเลงเครื่อง 
ดนตรีและการซอเบื้องตน 
6.1 เทคนิคการพรมนิ้ว 
สะลอ 
6.2 เทคนิคการสะบัดและ 
สะเดาะไมดีดซึง 
6.3 เทคนิคการเอื้อนเสียง 
ขับซอ 

1. บรรยาย 
2. อภิปราย 
3. สาธิต 
4. ปฏิบัติ 

1. สะลอ เล็ก กลาง 
ใหญ 
2. ซึงเล็ก กลาง ใหญ 
3. โนตเพลง 
4. ใบความรู 
5. เครื่องบันทึกเสียง 
6. วีดิทัศน 
7. แผนภูมิ 

3 แผนที่ 10 

 

2) ตรวจสอบคูมือ 
(1) สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานความเหมาะสมของ 

รางหลักสูตรตามกรอบทฤษฏีที่ศึกษา 
(2) นําหลักสูตรและเครื่องมือทั้งหมดที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและ 

กรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อขอคําแนะนําในสวนที่บกพรอง 
(3) ปรับปรุงเครื่องมือที่ใชทั้งหมดตามขอเสนอแนะของประธาน 

และกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ 
(4) จัดสงหลักสูตรและเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญดานความเหมาะสมของดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานและผูเชี่ยวชาญดาน
หลักสูตรทองถ่ิน  จํานวน  5 คนตรวจสอบไดแก 

ก. ผูชวยศาสตราจารยรณชิต  แมนมาลัย ผูเชี่ยวชาญดนดนตรี 
ไทยและพื้นบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ข. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อุดม  คําขาด  ผูเชี่ยวชาญดาน 
หลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ 

ค. อาจารยสันติ  ศิริคชพันธ ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและ 
ดนตรีลานนา ในเขตวฒันธรรมนาน มหาวทิยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 

ง. อาจารยกิจชยั  สองเนตร ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

93 

 

ในเขตวัฒนธรรมนาน 
จ. พอครูคําผาย  นุปง ศิลปนแหงชาติสาขาเพลงพื้นบาน  

จังหวดันาน 
(5) สรุปความเหมาะสมของหลักสูตรตามความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ โดยการหาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) โดยคัดเลือกขอที่มีคา IOC ≥0.5 ขึ้นไป 
พรอมทั้งปรับปรุงแกไขหลักสูตรและเครือ่งมือตามคําแนะนําของผูเชีย่วชาญ 

3) การสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน 
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน มีขั้นตอนดังนี้ 

(1) ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรทองถ่ินดนตรี 
ลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานโดยทําตารางวิเคราะหลักษณะขอสอบ 

(2) สรางแบบทดสอบตามที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหลักษณะขอสอบเปน 
ขอสอบปรนัย  4  ตัวเลือกจํานวน  40ขอโดยจุดประสงคการเรียนรูวัดความรูความเขาใจและการ
นําไปใช 

(3) นําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
(4) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญ5ทานเพื่อพิจารณาความ 

สอดคลองระหวางจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกับขอสอบดวยคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  โดย
พิจารณาความเหมาะสมของคา IOC ที่มีคาตั้งแต  0.50  ขึ้นไปเปนขอสอบที่มีความตรงในการวัด
จุดประสงคการเรียนรูไดคา IOC  ระหวาง  0.80  ถึง  1.00  ขอสอบจํานวน 40 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน 

(5) นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3  โรงเรียนสา 
อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน จํานวน  30  คน ที่เคยเรียนรูเกี่ยวกับดนตรีลานนา 

(6) ตรวจสอบและวิเคราะหหาคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวฒันธรรมนาน ดังนี้ 

ก. ความยากพิจารณาคาความยากของขอสอบเกณฑที่กําหนดคือใช 
ขอสอบที่มีคาความยากระหวาง  0.20  ถึง  0.80  ไดคาความยากระหวาง  0.33 ถึง  0.80   

ข. คาอํานาจจําแนกโดยใชสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกบัคะแนน 
รวมที่ลบขอนั้นแลว  (Item  total correlation)  พิจารณาคาอํานาจจําแนกของขอสอบเกณฑที่กําหนด
คือใชขอสอบที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.21 ถึง  0.72 

ค. ความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 ของ 
คูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson)  ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.95 

(7) จัดพิมพแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

94 

 
 

3.2.4  การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได ผูวจิยัจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนําไป 
วิเคราะห หลังจากนั้นจะทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1) ตรวจความเหมาะสมของหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขต 
วัฒนธรรมนานโดยพจิารณาคาเฉลี่ยความเหมาะสมที่มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป 

2) ตรวจสอบคุณภาพภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานโดยมีรายละเอียดดังนี ้

(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตร โดยพจิารณาคาเฉลี่ย 
ความเหมาะสมที่มีคาตั้งแต  .50  ขึ้นไปซึง่การวิเคราะหหาคาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยใช
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency = IOC)โดยมีสูตรในการหา ดังนี ้
 

     IOC     =         
N

R∑  

 
    เมื่อ  ∑ R  แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเหน็  
    N  แทน    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
   นําคําตอบของผูเชี่ยวชาญแตละคนมาใหคะแนนดังนี้ 
    +1  คะแนน  เมื่อผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวา องคประกอบของ
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมีความสอดคลองกัน  
   0  คะแนน  เมื่อผูเช่ียวชาญมีความคิดเห็นโดยไมแนใจวา องคประกอบของ
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมีความสอดคลองกัน  
   -1  คะแนน  เมื่อผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยแนใจวา องคประกอบของ
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานไมมีความสอดคลองกัน  
   นําผลจากการใหคะแนนมาทําการวิเคราะห เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
ระหวางองคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน โดยใชวิธีหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของ โรวิเนลลี (Rovinelli) และ แฮมเบิลตัน (R.K.Hambleton)  (พวง
รัตน  ทวีรัตน, 2538, หนา 124)  หลังจากนั้น นําคาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑซ่ึงมีเกณฑที่ใชในการพิจารณาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดังนี้ (พวงรัตน   ทวีรัตน, 
2538,หนา 124) 
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   คาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.50  หมายถึง องคประกอบของหลักสูตรทองถ่ิน
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมีความสอดคลองกันอยางแทจริง 
   คาเฉลี่ยนอยกวา  0.50 หมายถึงองคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินดนตรี
ลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานไมมีความสอดคลองกัน 

(2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
              ก. การหาคาความยากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสูตร
ทองถ่ินดนตรลีานนาในเขตวฒันธรรมนาน  (ลวนสายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หนา 182-185) 
 
      P   =      R / N 
 

เมื่อ P คือคาความยาก 
     R คือจํานวนผูที่ตอบถูก 
     N คือจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
 

         ข.  การหาคาอํานาจจําแนกแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาโดยใชสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมที่ลบขอนั้น
แลว Item Total Correlation (เกษมสาหรายทิพย, 2539, หนา 158-167) 
 

   r1(x-1)   =       N ΣI (x-I) - ΣI Σ (x-I) 
     N ΣI2-( ΣI)2   N Σ (x-I)2(Σ (x-I)2) 
 

เมื่อ r1(x-1) คือคาอํานาจจําแนก 
     I คือคะแนนรายขอ (item score) 
     X คือคะแนนรวม (total score) 
      x-I คือคะแนนรวมที่ไดหักเอาคะแนน

ของขอนั้นออกไปแลว 
     N คือจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
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ค. การหาคาความเที่ยงแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson) (ลวน
สายยศและอังคณาสายยศ, 2538, หนา 197-199) 
 
 

     rtt  =       k     1- Σpq 
     k-1S2

t 
 
 

เมื่อ rttคือคาความเที่ยงของแบบทดสอบ 
p คือสัดสวนของผูตอบถูกกับคนทั้งหมดใน 

ขอหนึ่งๆ 
q คือสัดสวนของผูตอบผิดกับคนทั้งหมดใน 

ขอหนึ่งๆ(1-q) 
    k คือจํานวนขอของแบบทดสอบ 
 
 
 

3.3 การหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา ในเขต 
วัฒนธรรมนาน 
 
 ในขั้นตอนการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขต
วัฒนธรรมนาน มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังของนักเรียน 
ที่ไดรับการสอนโดยใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานและเพื่อวิเคราะห 
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน มีขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้ 

 3.3.1  แหลงขอมูล 
 ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive  random sampling) ตามจํานวนเครื่องดนตรี 

ในเขตวัฒนธรรมนาน จํานวน  2  กลุม ไดแก   
 1)  กลุมเล็ก คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ  อําเภอ

ทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวน  7  คนโดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง  จํานวน  2  คน  นักเรียน
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ที่เรียนปานกลาง  จํานวน  3  คน  และนักเรียนที่เรียนออน จํานวน  2  คนที่กําลังศึกษาในภาคเรียน
ที่  1 ปการศึกษา 2553 

 2) กลุมใหญ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไมซํ้ากับกลุมที่ 1 โรงเรียน
ทาปลาประชาอุทิศ อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 28 คน โดยไมคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง  
ปานกลางและออน  ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2553 
 3.3.2  แบบแผนการวิจัย 

 ในการทดลองครั้งนี้ใชกลุมเดียวทดสอบ กอน-หลัง (one group pretest-posttest design)  
ซ่ึงมีลักษณะดงันี้ (รัตนะ  บวัสนธ, 2543, หนา 55-56) 

 
 
 
  เมื่อ Gr แทน  กลุม 
   O1 แทน  การทดสอบกอนทํากิจกรรม 
   T แทน  การทํากจิกรรมดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา 
    ในเขตวัฒนธรรมนาน 
   O2 แทน  การทดสอบหลังทํากิจกรรม 
 
 3.3.3  การดําเนินการทดลอง 
  ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  2  คร้ัง ดังนี้คร้ังที่  1  ทดลองกับนักเรียนกลุมเล็ก จํานวน  7  คน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึง เดือนกันยายน2553 จํานวน 
10  สัปดาหละ  1 คร้ัง ๆ ละ  3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น  30  ชั่วโมงและครั้งที่  2 ทดลองกับนักเรียนกลุมใหญ 
จํานวน  28  คน ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษาที่  2553  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ
2554  จํานวน  10  สัปดาหละ  1 ครั้ง ๆ ละ  3  ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น  30  ชั่วโมง ทั้งสองกลุมกอนเริ่ม
การทดลองจะใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทดสอบกอนเรียน (Pre-test)  และเมื่อส้ินสุด
การทดลอง  ผูวิจัยจัดใหกลุมทดลองทั้ง  2  กลุม ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดวยแบบทดสอบ
ชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการเรียน 
  ในการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดให
กลุมทดลองกลุมเล็ก จํานวน 7 คน เปนกลุมทดลองที่ใชกระบวนการศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อศึกษาผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลางและออน ตอการเรียนหลักสูตรทองถ่ิน 
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 

Gr          O1          T            O2 
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  สวนนักเรียนกลุมใหญ จํานวน  28  คน ผูวิจัยกําหนดใหเปนกลุมทดลองเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตร
ทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมีประสิทธิภาพ 
 3.3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
หลังจากการใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน จํานวน 40 ขอ ๆ ละ 1คะแนน 
 3.3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 
   1) นําคําตอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจใหคะแนน  
โดยใหคะแนน1 คะแนนสําหรับขอที่ตอบถูก และให 0 คะแนน สําหรับขอที่ตอบผิด หรือตอบมากกวา 
1 ขอ หรือไมตอบ 
   2)  ตรวจคะแนนหลังการเรยีน 
   3) นําคะแนนของนักเรียนทัง้หมดมาหาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการทดสอบความมีนัยสําคัญของ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง  โดยใชสูตรt-test 
dependent 
   5) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองระหวางกอนและหลังทดลอง
ใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 3.3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   1) คาเฉลี่ย (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538 หนา 73-79) 
 

    X  = 
n

X∑   

  
   เมื่อ     X แทน    คาเฉลี่ย 
      ∑ X แทน    ผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
      n แทน    จํานวนขอมูลทั้งหมด 
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   2)  ความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
     

       ..DS  =  
)1(

)( 22

−

− ∑∑
nn

XXN  

 
   เมื่อ    ..DS แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ∑ 2X แทน    ผลรวมของกําลังสองของคะแนน 
      ∑ 2)( X แทน    กําลังสองของผลรวมของคะแนน 
       n แทน    จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
     3) t-test แบบ dependent (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538,หนา 104) 
 

 t  =  

)1(
)( 22

−

−∑ ∑
∑

N
DDN

D
 

 
 
 เมื่อ D คือ   ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
    N คือ   จํานวนคู 

 
  4)  การหาดัชนีประสิทธิผลของหลักสูตรทองถ่ินดนตรลีานนาในเขตวฒันธรรมนาน 
( สุรชัย สิกขาบัณฑิต, 2539, หนา 4) 

 ดัชนีประสิทธิผล =   ผลรวมคะแนนหลังเรียน – ผลรวมคะแนนกอนเรียน 
                (คะแนนเต็ม x จํานวนนกัเรียน) - ผลรวมคะแนนกอนเรยีน    
 

 5)  การหาประสิทธิภาพ 80/80 ของหลกัสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม
นาน  โดยมวีิธีการดําเนนิการวิเคราะหดังนี ้
  (1)  หาคาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนทีไ่ดจากการสอบยอยขณะใชหลักสูตรทองถ่ิน
ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
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  (2)  หาคาเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนในการสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากการใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2533, หนา 139-140)  ใชสูตรดังนี้ 
 

    100  x    
A
N

X

E1

∑
= และ 100x     

B
N

F

E2

∑

=  

 
   เมื่อ    E1 คือ   ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

  E2 คือ   ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

    ∑X        คือ   คะแนนรวมที่ไดจากการสอบยอย  หรือแบบฝกหัด 

    ∑F     คือ คะแนนรวมที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน 

  A คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบยอย หรือแบบฝกหัด
ท้ังหมดระหวางเรียน 
    B คือ  คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
    N คือ  จํานวนผูเรียน 
 
    เกณฑประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชเกณฑ  80/80 
    80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ของจํานวนคําตอบถูกจาก 
การสอบยอย หรือแบบฝกหดัระหวางเรียน 
    80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 80 ของจํานวนคําตอบถูกจาก 
การทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

3.4  การประเมินหลักสูตรทองถิ่น ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 
 ข้ันตอนการประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน มีจุดมุงหมาย 
เพื ่อประเมินการใชหลักสูตรทองถิ่นดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ซึ่งผูวิจัยกําหนด
กรอบการดําเนินการประเมิน  3  ดาน ดังนี้ 
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 1)  ประเมินปจจัยนําเขา (input evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหา
หลักสูตรแบบจัดการเรียนรู  ส่ือการสอน  และสถานที ่
 2)  ประเมินกระบวนการ (process evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนการสอน 
 3)  ประเมินผลผลิต (product evaluation) ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของประโยชน
ท่ีไดรับและความพึงพอใจในการรวมกิจกรรม 
 3.4.1 แหลงขอมูล 
 ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา  จาํนวน  10  คน  โดยกําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ ดงันี้ 
 1)  ครูอาจารยผูสอนวิชาดนตรีไทยจะตองเปนผูที่มีประสบการณสอนดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 2)  ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมหรือดานหลักสูตรหรือปราชญชาวบานดานดนตรี
ลานนา โดยจะตองเปนผูเชี่ยวชาญหรือปราชญชาวบานที่มีความรูดานวัฒนธรรมดนตรีลานนา
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือทีใ่ชในการวิจยั คือ แบบประเมนิหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม
นาน 
 

 3.4.3 วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ 
 1)  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการทาํกิจกรรมดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน 
 2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากหนังสือ  เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมิน 
 3)  สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5ระดับจํานวน  
24  ขอ  
 4)  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา
ตรวจสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 5)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง และจัดพิมพแลวนําไปเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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 3.4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังนี ้
 1) ผูวิจัยสงหลักสูตรและเครื่องมือ พรอมดวยซีดีการเรียนการสอนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและแบบประเมิน ใหผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน 
 2) นําแบบประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ที่ไดรับ
จากผูเชี่ยวชาญมาตรวจใหคะแนนและวิเคราะหผล 
 3.4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่เก็บรวบรวมได ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนําไปวิเคราะห หลังจากนั้น
จะทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 1) นําแบบประเมินมาตรวจใหคะแนน โดยมีการใหคะแนนตามเกณฑของประคอง  
กรรณสูตร (2542, หนา 73) ดังนี ้
 ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ใหคะแนน  5  คะแนน 
 ระดับความเหมาะสมมาก ใหคะแนน  4  คะแนน 
 ระดับความเหมาะสมปานกลาง ใหคะแนน  3  คะแนน 
 ระดับความเหมาะสมนอย ใหคะแนน  2  คะแนน 
 ระดับความเหมาะสมนอยท่ีสุด ใหคะแนน  1  คะแนน 
 2) นําแบบประเมินมาวิเคราะหหาคา เฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดย
กําหนดคาเฉลี่ยไว  5 ระดับ ในการแปลความหมายของคาเฉล่ียตามเกณฑของประคอง กรรณสูตร 
(2542, หนา 73) ดังนี้ 
       คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง   เหมาะสมมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง   เหมาะสมมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง   เหมาะสมปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง   เหมาะสมนอย 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง   เหมาะสมนอยท่ีสุด 

 


