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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 

 
 
 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  มีขั้นตอนในการวิจัย
และสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา และหลักสูตรทองถ่ินในเขตวัฒนธรรม
นาน ผูวิจัยดําเนินการศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน โดยการสมัภาษณเชิง
ลึกอาจารยผูสอนดนตรี  ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมและศิลปนดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน 
จํานวน  6  คน และศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและแผนแบบการ
พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนาน เพื่อนําผลการศึกษามาพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานในขั้นตอนที่  2  
 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานผูวิจัยดําเนินการ
สรางหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน หลังจากนั้นสงหลักสูตรและเครื่องมือ
ใหผูเช่ียวชาญ จํานวน  5  ทาน พิจารณาความเหมาะสมของคูมือหลักสูตร  แบบทดสอบ และแบบ
ประเมิน แลวดําเนินการปรับปรุงแกไข  จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป
ทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่  3  โรงเรียนสา  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน ที่ผานการ
เรียนดนตรีลานนา  กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ  จํานวน  30  คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบ
กอนนําไปใชจริง 
 ขั้นตอนที่  3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  โดย
ดําเนินการทดลอง  2  คร้ัง ดังนี้ คร้ังที่  1  กับกลุมทดลองกลุมเล็ก จํานวน  7  คน ไดแก นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถโดยคัดเลือก
นักเรียนที่เรียนเกง  จํานวน  2  คน  นักเรียนที่เรียนปานกลาง  จํานวน  3  คน  และนักเรียนที่เรียน
ออน จํานวน  2  คนที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2552  ครั้งที่  2  กับกลุมทดลองกลุม
ใหญ จํานวน  28 คน  ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ที่ไมซํ้ากับกลุมทดลองที่ 1 โรงเรียนทา
ปลาประชาอุทิศ อําเภอทาปลา  จังหวัดอตุรดิตถ  จํานวน  1  หองเรียนที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา  2553 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้ง 2 คร้ัง ประกอบดวย คูมือหลักสูตรและแบบ            
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ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูลคือ  รอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และการทดสอบที  (t-test dependent) 
 ขั้นตอนที่  4  การประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  
แหลงขอมูลไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีลานนา จํานวน  10  คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบ
ประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.1สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1.การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา และหลักสูตรทองถ่ิน ในเขตวัฒนธรรมนาน
ผลการศึกษาพบวา  ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานกําลังสูญหายไป โดยเฉพาะสาระภูมิปญญา
ที่สําคัญ ๆ ดานวรรณกรรมการขับซอ  เทคนิคกลวิธีการบรรเลงสะลอและซึงที่มีความลุมลึก   ทั้งนี้
เกิดจากปจจัยหลายประการไดแก(1)  นโยบายภาครัฐดานการสงเสริมและพัฒนาองคความรู ภูมิ
ปญญาทองถ่ินขาดการจริงจังสูการปฏิบัติ(2)  เยาวชนในเขตวัฒนธรรมนานไมเห็นคุณคาและ
ความสําคัญของดนตรีลานนา(3)ภาครัฐขาดระบบการจัดการองคความรูที่เปนระบบและเปน
รูปธรรม ปลอยใหทองถ่ินดูแลรักษากันเอง(4)ขาดการสืบทอดจากรุนสูรุน ทําใหขาดการตอยอด
องคความรูภูมิปญญา  (5)องคความรูดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ไมถูกบรรจุอยูใน
หลักสูตรการศึกษาอยางเปนระบบ(6)  สถานศึกษาขาดบุคลากรดานดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม
นานและ (7)การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไมมีหลักสูตรผลิตบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีลานนา ในเขต
วัฒนธรรมนาน 
  สวนอัตลักษณของดนตรีลานนา พบวา มี 2 ประเภท คือการบรรเลงเครื่องดนตรีและ
การขับซอ โดยเครื่องที่ใชประกอบดวย สะลอและซึง (ปน) สวนการประสมวงมีเพียงเครื่องเดี่ยว 
คือวงซะลอ ซอ ซึง นอกจากนี้ศิลปนในเขตวัฒนธรรมนาน ยังประดิษฐเครื่องดนตรีขึ้นใหม คือ สะ
ลอกอบ ซ่ึงไดรับความนิยมมากและมักนํามาใชบรรเลงเพลงซะอแบบเดิม เนื่องจากมีคุณภาพเสียงที่
คมชัดแลนุมนวล  สวนลักษณะการขับซอของวัฒนธรรมนานที่เปนเอกลักษณ คือ จังหวะในการซอ
ชา แตกตางจากลักษณะการพูด การเจรจา ที่รวดเร็ว เพลงที่ถือวาเปนเอกลักษณเฉพาะและไดรับ
ความนิยมไดแก เพลงซอลองนาน  ซอพระลอและวอปนฝาย 
  สวนการศึกษากรอบแนวคิดและแผนแบบการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา 
ในเขตวัฒนธรรมนาน  จากการสังเคราะหเอกสาร  บทความ  รายงาน  และหนังสือที่เกี่ยวของกับ 
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การพัฒนา  พบกรอบแนวคิดและแผนแบบในการพัฒนาหลักสูตร ดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรม
นานดังนี้ 
 
 
 
 
 
     ยกรางหลักสูตร 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
                   กลุมตัวอยาง 
                                                                ทดลองใชหลักสูตร 
                              กลุม 1              กลุม 2 

 
                               ประเมินผลหลักสูตร 
 
 
 
 5.1.2. การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานผลการศึกษาพบวา
การพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานกับ ของ
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5ทาน พบวา หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมีความ

ศึกษาวิเคราะหสังเคราะหและบูรณาการขอมูลดนตรีลานนาและหลักสูตรทองถิ่น 
(สาระ/คุณคา/บทบาท/บริบท/รูปลักษณดนตรีลานนา) (ทฤษฎี/รูปแบบ/กระบวนการหลักสูตทองถิ่น) 

กําหนดการวัด
และประเมินผล 

กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหา 

ปรับ 
ปรุง
แกไข 

กําหนดคาบ/
เวลา 

กําหนดสื่อ
การเรียน 

กําหนดวิธี
สอน 

กําหนด
กิจกรรม 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

เผยแพร
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สอดคลองเหมาะสม โดยมีคาเฉลี่ยความสอดคลอง อยูระหวาง 0.80 -1.00 และการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยนําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
3  โรงเรียนสา  อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน จํานวน  30  คน ที่เคยเรียนรูเกี่ยวกับดนตรีลานนาเพื่อ
วิเคราะหหาคุณภาพซึ่งไดคาความยากระหวาง  0.33  ถึง  0.80  ไดคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.21  
ถึง  0.72และคาความเที่ยงเทากับ  0.95 
 5.1.3.การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานทําการทดลอง
ใชกับนักเรียน2  กลุม ไดแก นักเรียนกลุมเล็กชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ  
อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  7  คน และกลุมใหญจํานวน  28  คนผลการศึกษา พบวา  
ประสิทธิภาพของการใชหลักสูตรดนตรีทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  สําหรับ
นักเรียนกลุมเล็ก ตามเกณฑ  80/80   คะแนนระหวางเรียนดวยหลักสูตรดนตรีทองถ่ินดนตรีลานนา 
เขตวัฒนธรรมนาน สําหรับนักเรียนกลุมเล็ก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 115  คิดเปนรอยละ  92.74  และ
คาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ  34.57คิดเปนรอยละ  86.42  นั่นคือ 
หลักสูตรดนตรีทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  มีประสิทธิภาพ 92.74 / 86.42ซ่ึงสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80)   และประสิทธิผลอยูเทากับ 0.74  นั้นแสดงใหเห็นวาหลักสูตรทองถ่ินนี้ 
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปทดลองใชไดอนึ่งนอกจากนี้จากการวิเคราะหนักเรียนทั้ง 7 คนเปน
รายบุคคล พบวา นักเรียนเรียนเกง เรียนปานกลางและเรียนออนไมมีผลตอการเรียนหลักสูตร
ทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน เนื่องจากนักเรียนทุกคนมีระดับคะแนนแผนการเรียนรู
แผน 1-10 ไมแตกตางกัน 
  สวนผลการทดลองกับนักเรียนกลุมใหญ  พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนระหวางเรียน
ดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา เขตวัฒนธรรมนาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 103.67  คิดเปนรอยละ  
83.60  และคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนมีคาเทากับ  33.07  คิดเปนรอยละ  82.67  
นั่นคือ หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา เขตวัฒนธรรมนาน   มีประสิทธิภาพ 83.60/82.67  
  ดานการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรี
ลานนา เขตวัฒนธรรมนาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  สวนผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบวา  เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียน
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขตวัฒนธรรมนานผูเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจทั้งทางดาน
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติไมต่ํากวารอยละ 80 โดยเมื่อทดสอบกับนักเรียน 2กลุม ไดแก นักเรียนกลุม
เล็ก พบวา หลักสูตรมีคาประสิทธิภาพ 92.74 / 82.85  และนักเรียนกลุมใหญ พบวา หลักสูตรมีคา
ประสิทธิภาพ 83.60/82.67  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว (80/80)  ทั้งสองกลุม 
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 5.14. การประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานพบวาผลการ
ประเมินหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรม โดยผู เชี่ยวชาญ  โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก  มีคาเฉล่ีย เทากับ  4.46 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ดานผลผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ  4.50 รองลงมา คือ 
ดานปจจัยนําเขา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย เทากับ  4.48  และดานกระบวนการ  มี
ความเหมาะสมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย เทากับ  4.40  ตามลําดับ 
   

5.2อภิปรายผล 
  
 ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานสามารถอภิปราย
ผลได ดังนี้ 
 5.2.1. การศึกษาสภาพปญหาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน พบวา ดนตรีลานนาใน
เขตวัฒนธรรมนานใกลสูญหาย โดยเฉพาะแกนแทของสาระภูมิปญญา ปจจุบันผูที่ยังอนุรักษและ
รักษาไวเปนเพียงกลุมศิลปนที่อยูในวัยสูงอายุ  เยาวชนคนรุนใหมไมสนใจในดนตรีของตนเอง  
โดยมีสาเหตุสําคัญ  4  ประการ ดังนี้   

1) ขาดระบบการจัดการที่ดี 
  2)    ไมมีหลักสูตรรายวิชาในระบบการศึกษา 
  3) ไมมีการผลิตบุคลากรดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานโดยตรง 
  4) ไมเขาสูระบบสื่อสารสนเทศ 
  ดวยเหตุ  4 ประการ จึงทําใหดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานใกลสูญหาย 
รูปแบบและวิธีการอนุรักษฟนฟู และระบบการถายโอนที่ผานมาลวนแตเปนวิธีที่ลมเหลว และใน  
4  ประการที่กลาวมา รูปแบบและวิธีการอนุรักษฟนฟู ถายโอนและพัฒนาเพื่อตอยอดองคความรูภูมิ
ปญญาดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานที่ดี คือ การนําองคความรูสูระบบการศึกษาการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ) บัวลอง พลศักดิ์ ( 
2542) วิทยา สุทธิจันทร ( 2543)  สายพิณพุทธิสาร ( 2543 ) ประภาพรรณ คําบุญมี ( 2545 )   กัญญา
นัฐ ชื่นจิตต ( 2548 ) ที่จัดใหมีหลักสูตรทองถ่ินโดยการศึกษาจากสภาพเปนจริงของทองถ่ิน 
  องคประกอบที่ สํ าคัญของหลักสูตรดนตรีล านนา  ในเขตวัฒนธรรมน าน 
ประกอบดวยความสําคัญของหลักสูตรหลักการวิสัยทัศนเปาหมายจุดมุงหมายโครงสรางคุณสมบัติ
ของผูเรียนการประเมินผลหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรสอดคลองกับแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรของปยะพันธ แสนทวีสุข (2540 ) และดารัตน ผุสดี ( 2541) ซ่ึงประกอบดวยการ
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กําหนดจุดมุงหมายการกําหนดเนื้อหาสาระ  ประวัติความเปนมา และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและการทดสอบความรูและแบบทดสอบภาคปฏิบัติ นอกจากนี้การกําหนดวิธีการสอนโดยใช
การสอนดวยตัวโนต ของ    ดาลโครซ ( Emile Jaques – Dalcroze,1865-1950 อางถึงใน ณรุทธ 
สุทธจิตต,2541 หนา 137-138 ) และงานวิจัยของจิดาภา วายโสภา (2543.) ที่ใชการสอนแบบตัวโนต
พรอมทั้งเสนอใหครุผูสอนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรองโนตเพลงและใชตัวโนตในการ
สอนทุกเพลงดวย นอกจากนั้นยังเปนไปในแนวทางเดียวกับการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรของ
วิชัยวงษใหญ (2535 :30) ที่ประกอบดวยหลักการโครงสรางองคประกอบของหลักสูตร
วัตถุประสงคเนื้อหาประสบการณการเรียนและการประเมินผลผลการดําเนินงานทําใหไดหลักสูตร
บูรณาการภูมิปญญาดานดนตรีลานนา ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยสรุปขององคประกอบของหลักสูตร
สอดคลองกับแนวคิดของไทเลอร (Tyler. 1949 : 85) ที่ไดใหคําจํากัดความของการบูรณาการวาเปน
ความสัมพันธในแนวราบของประสบการณการเรียนรูจากหลักสูตรซึ่งการจัดระบบของ
ประสบการณการเรียนรูเหลานี้จะชวยใหผูเรียนมีมุมมองที่กวางขึ้นและมีคุณสมบัติที่เปนการหลอม
รวมจากสาขาวิชาตางๆที่เขาไปสัมพันธดวยสอดคลองกับแนวคิดของทาบา (Taba. 1962 : 298)ที่
กลาววาการนําหลักการและเนื้อหาสาระจากสาขาวิชาตางๆมาสัมพันธกันจะทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนําความรูนั้นไปประยุกตใชนอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับแนวคิดของแมคโดนัลด (Macdonald. 1971 : 590) และทราเวสสและรีวอร 
(Travass&Revore. 1990 : 9) ที่กลาววาหลักสูตรบูรณาการเปนวิธีการที่นักการศึกษาพยายามที่จะ
สรางสิ่งแวดลอมหลักสูตรใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณในโรงเรียนของเขากับผูเรียน
คนอื่นๆกับประสบการณภายนอกโรงเรียนและกับความตองการและความสนใจของแตละคนได
ดวยรวมทั้งสอดคลองกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ในมาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ ถูกตองเกี่ ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนไทยรูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและประเทศชาติรวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมของชาติการกีฬาภูมิปญญาทองถ่ินภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากลตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสามารถในการประกอบอาชีพรูจักพึ่งพาตนเอง
มีความริเร่ิมสรางสรรคใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องในมาตรา 27 วรรคสองกําหนดให
สถานศึกษาจัดทําสาระของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญา
ทองถ่ินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ
โดยใหทองถ่ินมีบทบาทในการจัดการศึกษาและโรงเรียนสามารถจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับทองถ่ินตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของทองถ่ินนั้นๆ
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และสามารถนําผูรูในทองถ่ินเขามามีบทบาทและรวมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินสามารถดําเนินการได 5 ลักษณะดวยกันไดแกปรับ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาจัดทํารายวิชา
ขึ้นใหมปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนและจัดทําสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหมใหครอบคลุมเนื้อหา
สาระบริบทและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หนา 
2521) 
 2. การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ผูวิจัย
มุงหวังใหหลักสูตรสามารถแกปญหาทองถ่ิน โดยมุงใหเยาวชนไดศึกษาเรียนรูดนตรีอันเปนมรดก
ภูมิปญญาของตนเอง จึงกําหนดกรอบแผนแบบ (Model) ขึ้นมาเปนตัวแบบความคิดในการพัฒนา
หลักสูตร ทําใหกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและองคประกอบมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
แนวคิดปรัชญาพิพัฒนนิยม (วิชัย ประสิทธิ์วุฒิ, 2542, หนา 57) ที่ถือวา โรงเรียนเปนเครื่องมือของ
สังคมในการถายทอดวัฒนธรรมแกชนรุนหลัง โรงเรียนสะทอนใหเห็นสิ่งตาง ๆ ซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ในสังคม นําผูเรียนไปสูความสุขในชีวิตอนาคต และเนนวิธีการแบบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยัง
สอดรับกับแนวคิดของวิชัย  ดิสสระ           ( 2535, หนา 57) กลาววา โรงเรียนเปนแหลงรวมของ
การแสดงออกทางความคิด คานิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน จึงควรธํารง
ไวซ่ึงมรดกทางสังคม วัฒนธรรมของชาติตองนํามาใชกําหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ผูเรียน และการกําหนดเนื้อหาสาระในหลักสูตรตองมีสวนหนึ่งที่เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ผูวิจัยเนนวา หลักสูตรทองถ่ินที่ดีควรทํานุบํารุงรักษาและถายทอดวัฒนธรรมที่ดีงามไว พรอมกับ
ปองกันการทําลายความเปนเอกลักษณของชาติ และพรอมปรับตัวทางวัฒนธรรมในสังคมให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอยางเหมาะสมกับสภาพของสังคมทองถ่ินไทย 
  นอกจากนี้การใหผูเช่ียวชาญดานดนตรีลานนา  ผูเชี่ยวชาญดานการสอนดนตรีและ
ผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม จํานวน  5  ทาน พิจารณาความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตร
ทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน พบวา มีความเหมาะสม จากนั้นไดนําหลักสูตรไป
ทดลองสอนกับนักเรียนกลุมเล็ก โดยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนทาปลาประชา
อุทิศ  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  7  คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง 2 คน เรียน
ปานกลาง  3  คน และเรียนออน  2  คน ไดคาประสิทธิภาพ  92.74 / 82.85  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
และไดทดลองกับนักเรียนกลุมใหญ โดยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนทาปลาประชา
อุทิศ  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน  28  คนโดยไมคัดเลือกนักเรียนเรียนเกง ปานกลาง 
และเรียนออน ไดคาประสิทธิภาพ  83.60/82.67 แสดงวา หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนาในเขต
วัฒนธรรมนาน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยไดรับคําปรึกษาจาก
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ผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ินและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกทาน รวมทั้งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของและผูวิจัยไดแกไขขอบกพรองอยูตลอดเวลาตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
 3. การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน คร้ังที่ 1 กับ
นักเรียนกลุมเล็ก จํานวน 7 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่เรียนเกง 2 คน เรียนปานกลาง  3  คน และเรียน
ออน  2  คน  พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ใน
เขตวัฒนธรรมนานสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 82.85และทดลองครั้ง
ที่  2  กับนักเรียนกลุมใหญ จํานวน 28  คน โดยไมคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเกง  ปานกลาง และออน 
พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขต
วัฒนธรรมนานสูงกวากอนเรียน โดยนักเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรวมรอยละ 82.67ผลการทดลองทั้ง 2  
กลุม แสดงใหเห็นวากระบวนการเรียนการสอนตามแผนกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพทําให
นักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจทั้งดานทฤษฏีและปฏิบัติเปนอยางดี  สอดคลองกับ เจียนเน อะคิน 
( Jeanne Akin,1997 ) ที่ไดทําการวิจัยและพบวา รูปแบบที่มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรี จะสงผลทําใหเด็กเรียนดีขึ้น โดยเฉพาะ  เจมส แคททอรอล ( James Catterall,1997) ไดทํา
การวิเคราะหผลระดับคะแนนจากนักเรียน 25,000  คน พบวาการที่นักเรียนไดเรียนการปฏิบัติดนตรี
จะทําใหเด็กมีสติปญญาเฉลียวฉลาดมากกวาเด็กท่ีเรียนดนตรีโดยวิธัฟงอยางเดียว ดังนั้นทัศนคติ
หรือความเชื่อที่วา “ ความสามารถทางดนตรีเปนพรสวรรคที่มีมาแตเดิม” เปลี่ยนไป  แตจากผล
การศึกษาฉบับนี้และฉบับอื่นๆดังที่กลาวมาแลว ก็เปนเครื่องยืนยันไดวา การเรียนดนตรีจะทําใหมี
การศึกษาดีขึ้น สงผลใหผูวิจัยมั่นใจวา หลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ฉบับนี้
มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชไดจริงกับสถานศึกษาในเขตวัฒนธรรมนาน 
  อนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทําใหหลักสูตรทองถ่ิน ดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนานมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดระเบียบหลักสูตรไดกําหนดขั้นตอนเพื่อหาความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรโดยจัดเปนหนวยเรื่องตาง ๆ ดําเนินการวิเคราะหความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงค แผนการจัดการเรียนรู ผลที่คาดหวังและกําหนดกิจกรรมการเรียนรูรวมทั้ง
ประเมินผลเปนระบบ ทําใหผูสอนดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและการศึกษาสภาพ
ดนตรีลานนา โดยสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ ปราชญทองถ่ินและการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของทําใหผูวิจัยทราบขอมูลจนเกิดความมั่นใจและสามารถจัดระเบียบหลักสูตรเปนระบบ
ขั้นตอน เนื่องจากทราบปญหา วิธีการแกไข และมีความพรอมในการดําเนินงาน จึงทําใหวาง
แผนการทดลองใชหลักสูตรสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
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5.3ขอเสนอแนะ 
 
 ผลจากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน  ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําหลักสูตรไปใช 
  1) การนําหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขตวัฒนธรรมนาน ที่พัฒนาขึ้นนี้ไป
ใช สามารถจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะนําไปใชดงันี้ 
   (1)  อุปกรณ  เครื่องดนตรี จะตองมีจํานวนมากพอกับจํานวนผูเรียน  
   (2)  ส่ือการสอนควรมีหลากหลาย เพื่อไมใหผูเรียนมีความเบื่อหนาย 
   (3)  การเตรียมความพรอมของผูเรียน ตองใชเวลาที่มากพอจึงจะทําใหขั้นการ
สอนและขยายขอบเขตความรูดําเนินไปไดเปนอยางดี เวลาที่ใชในการเรียนในแตละชุดจะตองใช
ระยะเวลามากถึง 2 เทาของการเรียนแบบปกติ  
               (4)  การเตรียมความพรอมของผูสอนตองไดรับการเตรียมเปนอยางดี เพื่อจะได
สรางกิจกรรมการเรียน และรับบทบาทของผูอํานวยความสะดวกในการเรียนที่จะทําใหการเรียน
ของนักเรียนไมเกิดความเบื่อหนายและสามารถที่จะประเมินพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนไดตรง
ตามความเปนจริงมากที่สุด 
 5.3.2.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
  1) ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการใชหลักสูตรทองถ่ินดนตรีลานนา ในเขต
วัฒนธรรมนานกับระยะเวลาในการเตรียมความพรอมของผูสอนและผูเรียนที่แตกตางกัน เพื่อศึกษา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรียมความพรอมของผูสอนและผูเรียนที่สงผลตอการใชหลักสูตร 
  2) ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการใชหลักสูตร เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาคนควา และการเรียนรูดวยตนเอง 
 

 
 
 
 
 


