
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.22  No.3  September - December 2016         ISSN 2408 - 0845
114

 
 

 

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) 
โดยการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
The Development of Document Instructional for Fundamental String 
Performance 1 (Violin) by Folk Wisdom Apply of Rum Wong YornYook 

Song for Undergraduate at KamphaengPhetRajabhat University 
อาทิตยา ธานีรัตน* 

ArthithayaThaneerat 
มนัส วัฒนไชยยศ** 

ManasWattanachaiyot 
บรรจง ชลวิโรจน*** 
BunjongCholviroj 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัตเิครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) 
โดยการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษากอนและหลังไดรับการ
สอนดวยชุดเอกสารประกอบการสอนกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งหมด 30 คนโดยเลือกนกัศึกษาท่ีไม
มีพื้นฐานการปฏิบตัิไวโอลิน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสาย
สากล 1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยคุ ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภมูิปญญาพ้ืนบานของคนไทยใหดํารงสืบตอไป และแบบ
ประเมินผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติ
เครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภมูิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มีความเหมาะสมในระดับมากและประสิทธิภาพเทากับ 83.17/82.562) นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครือ่งสายสากล 1 (ไวโอลิน) มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานทฤษฎีและการปฏิบัติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
The purpose of this research were 1. The Development of Document Instructional for 
Fundamental String Performance 1 (Violin) by Folk Wisdom Apply of Rum Wong YornYook 
Song for Undergraduate students at KamphaengPhet Rajabhat University level on basis of 
80/80 criteria 2. To compare achievement of Undergraduate students, before and after the 
application of the package of Document Instructional. The sample were 30 students in the 
first semester of academic year 2012. The selected students have basic practice violin. The 
research instruments were handout on The Development of Document Instructional for 
Fundamental String Performance 1 (Violin) by Folk Wisdom Apply of Rum Wong Yorn Yook 
Song for Undergraduate students at KamphaengPhet Rajabhat University and pre-and post-
achievement test. The research findings were as follow ; 1) The efficiency of handout on The 
Development of Document Instructional for Fundamental String Performance1 (Violin) by Folk 
Wisdom Apply of Rum Wong Yorn Yook Song for Undergraduate students at KamphaengPhet 
Rajabhat University was high appropriate and effectiveness at the criterion of 83.17/82.56      
2) Undergraduate students to learn using the package of Document Instructional for 
Fundamental String Performance1 was significantly higher than before using the package at 
0.05 level of significance. 
 

Keywords : The Development of Document Instructional / by Folk Wisdom / Rum Wong  
                Yorn Yook Song 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ดนตรเีปนสิ่งท่ีธรรมชาติใหมาพรอมๆ กับชีวิตมนุษยโดยที่มนุษยเองไมรูตัว ดนตรีเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปอยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษยมีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ชวยผอนคลายความเครยีดท้ังทางตรงและทางออม 
ดนตรีเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความเบิกบานหรรษาใหเกิดความสงบและพักผอน กลาวคือใน
การดํารงชีพของมนุษยตั้งแตเกดิจนกระทั่งตายดนตรมีีความเกีย่วของอยางหลีกเลี่ยงไมได อาจสืบเนื่องมาจาก
ความบันเทิงในรูปแบบตางๆ โดยตรงหรืออาจเกิดจากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ เชน เพลง
กลอมเด็ก เพลงประกอบในการทํางาน เพลงที่เกี่ยวของในงานพิธีการ เพลงสวดถึงพระผูเปนเจา เปนตน ดนตรี
เปนศิลปะที่อาศัยเสียงเพื่อเปนสื่อในการถายทอดอารมณความรูสึกตางๆ ไปสูผูฟงเปนศลิปะที่งายตอการสัมผัส 
กอใหเกิดความสุข ความปลืม้ปติพงึพอใจใหแกมนุษยได นอกจากน้ีไดมีนักปราชญทานหนึ่งไดกลาวไววา “ดนตรี
เปนภาษาสากลของมนุษยชาติ เกดิขึ้นจากธรรมชาติและมนุษยไดนาํมาดัดแปลงแกไขใหประณีตงดงามไพเราะ
เมื่อฟงดนตรีแลวทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดตางๆ” นั้นก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเราไดทราบวามนุษยไมวาจะเปน
ชนชาติใดภาษาใดก็สามารถรับรูอรรถรสของดนตรไีดโดยใชเสียงเปนสื่อไดเหมือนกัน มีบุคคลจํานวนไมนอยท่ีตั้ง
คําถามวา “ดนตรีคืออะไร” แลว “ทําไมตองมีดนตร”ี คําวา “ดนตรี” ในพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายไววา “เสียงท่ีประกอบกันเปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมเีสียงดังทําใหรูสึก
เพลิดเพลิน หรือเกดิอารมณรัก โศกหรือรื่นเริง” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) จากความหมายขางตนจึงทําใหเรา
ไดทราบคําตอบท่ีวาทําไมตองมีดนตรีก็เพราะวาดนตรีชวยทําใหมนษุยเรารูสึกเพลิดเพลินไดคําวา “ดนตรี” มี
ความหมายท่ีกวางและหลากหลายมากนอกจากน้ียังมีการนําดนตรีไปใชประกอบในกิจกรรมตางๆ ที่เราคุนเคย
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เชน การใชประกอบในภาพยนตร เนื่องจากดนตรีนั้นสามารถนําไปเปนพ้ืนฐานในการสรางอารมณลักษณะตางๆ 
ของแตละฉากได พิธีกรรมทางศาสนาก็มีการนาํดนตรีเขาไปมสีวนรวมดวยจึงทําใหมีความขลัง ความนาเช่ือถือ 
ความศรัทธา มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีดนตรีบางประเภทถูกนําไปใชในการเผยแพรความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของกลุมคนหรือเชื้อชาติ บางคร้ังมนุษยเราใชดนตรีเปนเครือ่งมือในการแยกประเภทของมนุษยออกเปน
กลุมๆ เชน วัยรุนในเมืองก็จะชอบฟงเพลงที่มีจังหวะหรือทํานองสนกุๆ ครื้นเครงความรักหวานซึ้งสวนวัยรุนที่อยู
ในชนบทก็มักจะชอบฟงประเภทเพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุง วัยหนุมสาวก็ชอบเพลงทํานองออนหวานท่ีเกี่ยวกับ
ความรัก สําหรับผูใหญก็มักจะชอบฟงเพลงท่ีมีจังหวะหรือทํานองที่ฟงสบายๆ และชอบฟงเพลงที่คุนเคยมนุษย
เราใชดนตรีเปนเครื่องกระตุนในการทํากิจกรรมตางๆ เชน การขับรถ การเรียน การวิ่งเหยาะๆ ออกกําลังกาย 
เปนตน ท่ีกลาวมาขางตนการใชดนตรีเหลาน้ีมสีิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือใชดนตรีเปนสวนประกอบในการทํารวมกับ
กิจกรรมนั้นๆสวนจดุมุงหมายอ่ืนๆเปนเรื่องรองลงมา กอนท่ีจะมาเปนดนตรีใหเราไดยินไดฟงกันจนกระท่ัง
ปจจุบันนี้มนุษยไดคิด ไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงมาแลวไมนอยกวาพันปดังน้ันดนตรจีึงถือไดเปนสิ่งที่มีมาคูกับ
มนุษยเลยก็วาไดมีดนตรีชนิดหน่ึงซึ่งแตกตางจากท่ีไดกลาวมาแลวซึง่ตองใชสติปญญาสมาธิ ความต้ังใจในการฟง
ดนตรีชนิดนีเ้รียกวา “ดนตรีคลาสสิก” (Classical Music) สวนใหญมนุษยฟงดนตรีประเภทน้ีฟงเพราะความ
พอใจและความรูสึกสนุกสนานในการฟงไมมเีหตผุลหรือจุดมุงหมายใดๆ มนุษยจํานวนมากไมเขาใจวาดนตรี
สําคัญอยางไร ดนตรีจะมีคาไดอยางไรในเมื่อเราไมสามารถใชมันเพือ่ทําอะไรไดเลยเพราะดนตรเีปนการสื่อใน
ลักษณะของนามธรรม โดยทั่วไปแลวมนุษยเราเขาใจวาสิ่งของสวนใหญสําคัญเพราะเราจําเปนตองใชมันใน
ลักษณะของรูปธรรม แตสําหรับดนตรีและงานศิลปอื่นๆ เชน ภาพเขียน รูปปน ประติมากรรม บทกวี วรรณคดี 
ฯลฯ มเีพียงกลุมคนท่ีสนใจจริงๆ เทาน้ันท่ีจะเขาใจและซาบซ้ึง เพราะความสาํคัญของสิ่งเหลานั้นเปนไปในแง
ของจิตวิทยา ไมใชในแงของการปฏิบัติ เพราะเหตุใดมนุษยเราจึงตองสรางสิ่งดังกลาวขึ้นมาซึ่งสิ่งตางๆ เหลานั้น 
การประเมินคณุคาจําเปนตองใชสติปญญาและความพอใจของคนคนน้ันจึงจะรูคณุคา นอกจากน้ีไมมใีครรู
แนนอนวาความพอใจมีมาตรฐานของการวัดอยางไร ถึงแมวาจะมีทฤษฎีที่นาสนใจมากมายสําหรับศึกษา
เปรียบเทยีบ อยางไรกด็ีสิ่งหนึ่งที่แนนอนท่ีสุดคือ การแสดงออกเหลานี้เปนสิ่งท่ีแยกมนุษยออกจากสัตว เพราะ
สัตวไมมีดนตรี ไมมีความงามทางศิลป ฯลฯ นอกจากน้ีแลวมนุษยยงัแตกตางจากสัตวตรงคําวา “การดํารงอยู” 
(Exist) และ “การดํารงชีวิต” (Live) มนุษยเราไมตองการเพียงแตเพือ่ดํารงชีวิตอยูเทานั้น แตมนุษยเรายังมี
ความตองการสิ่งอื่นๆ เชน อยากรวยมากข้ึน อยากมีรถหรูๆ ขับ อยากมีบานสวยๆ อยู อยากมีความเปนอยูที่สุข
สบายมสีิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึน ในทางตรงกันขามสัตวไมไดมีความตองการอยากจะไดเชนเดียวกับมนุษย 
(Jekyll, 2555) 

สุกรี เจริญสุข (2540) กลาวถึงความหมายของดนตรีวา ดนตรีเปนงานศิลปะที่มนุษยสรางขึ้น โดย
อาศัยเสียงเปนสื่อถายทอดความรูสึกของศิลปน เสยีงดนตรีเปนเสียงที่มีความงาม นํามาเรียบเรียงอยางมีศิลปะ 
กลายเปนบทเพลงความแตกตางระหวางเสียงดนตรีกับเสียงอ่ืนๆ คอื เสียงดนตรีเปนเสียงท่ีประดิษฐขึน้ โดย
อาศัยความงดงามของเสยีง ศิลปนผูสรางเสียงไดสอดใสอารมณลงไปในเสียง เพื่อใหเสียงมีความรูสึกทางศิลปะ
สวนเสยีงอ่ืนๆ ที่ไมใชเสยีงดนตรี เปนเพียงเสียงท่ีขาดคุณสมบัติทางศิลปะ กลาวคือ ขาดความรูสึกทางศิลปะใน
เสียง ขาดวิญญาณศิลปนในเสียงอารมณ ความรูสึก สิ่งที่มากระทบตณัหา หรือความอยากสิ่งเหลานีจ้ะถูกบันทึก
ลงไปในดนตรี เปนคณุสมบัติที่สาํคัญของศิลปะ อารมณในดนตรีกเ็หมือนกับอารมณชีวิต ศิลปนถายทอดลงไปใน
ผลงานดนตรีที่มีอารมณก็จะสื่อไปกระทบความรูสึกตอผูชม หรือผูฟงได ศิลปนเกงผลงานดี ยอมมีโอกาส
ถายทอดอารมณไปสูผูฟงไดดดีนตรีเปนศลิปะที่ถูกนําไปแปรความหมายตางๆ มากมาย การคนหาความหมายใน
เสียงดนตรี นักภาษาศาสตรไดพยายามนําเสียงดนตรีมาตีความ ใหนิยายท่ีไดยินทั่วไปวา “ดนตรีเปน
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ภาษาสากล” บางคร้ังก็จะไดยินวา “ดนตรีเปนภาษาของอารมณ”การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันไดมีการนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบตางๆ เขามาใชเปนสวนสนับสนนุการเรยีนการสอนอยางกวางขวางไดแก 
สิ่งพิมพ ตําราเรียน และแบบฝกหดั แหลงทรัพยากรในชุมชน ศูนยการเรยีน (Learning Center) บทเรียน
สําเรจ็รูป (Programmed Text) คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โปรแกรมการศึกษา (Educational Game) และ
เอกสารประกอบการสอน (Instruction Package) โดยเฉพาะการใชเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเปนสื่อที่สําคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนในวิชาตางๆ ไดเปนอยางดี เนื่องจากเอกสารประกอบการสอน เปนสื่อการเรยีนที่
จัดสรางอยางมีระบบ โดยมีการใชสื่อการเรียนรูแบบผสม มีการวัดผลประเมินผลในแตละหนวยการเรยีนรูตางๆ 
ซึ่งส่ือแตละอยางจะสามารถสงเสรมิใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจได 

ระบบการเรียนการสอนในแตละทองถิ่นนั้น ไมสามารถนําเอารูปแบบการเรยีนการสอนที่ตายตัว
นํามาใชไดเหมือนกันทุกแหง ท้ังนี้ข้ึนอยูปจจยัหลายดานทีส่ืบเนื่องมาจากวัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจทาง
สังคม สภาพภูมิศาสตร สภาพสิ่งแวดลอมมสีิ่งที่แตกตางกันออกไป การเรียนการสอนดนตรีในปจจุบันเราไดนํา
ความรูทฤษฏีของดนตรีตะวันตกมาใชสอนในโรงเรียนเปนสวนใหญมขีั้นตอนการจัดการการสอนที่ระบบสามารถ
ทําใหผูเรียนคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง ทําใหการเรียนการสอนในรูปแบบของชาวตะวันตกไดรับความนิยม อีก
ทั้งไดเปนท่ียอมรับจากหลายประเทศ การนําความรูมาจากทางตะวันตกสงผลทําใหภูมิปญญาความรูทองถิ่นลด
หายลงไป แตถาเราสามารถมีวิธีการใดท่ีจะนําความรูจากภูมิปญญาเขามาประยุกตผสมผสานกับดนตรีแนว
ตะวันตกไดก็จะสามารถทําใหภมูปิญญาความรูของทองถิ่นเราไมสญูหายไป ผูวิจัยเห็นถึงประโยชนของการนํา
ดนตรีสากลมาประยุกตใหเขากับรปูแบบของบทเพลงรําวงยอนยุคของไทยซึ่งจากการไดลงพ้ืนที่ศึกษาหาขอมูล
การทําวิจัยทางดนตรีรําวงพื้นบาน ของชมรมผูสูงอายุ อําเภอสวางอารมณ ตําบลสวางอารมณ จังหวดัอุทัยธานี 
ไดคนพบความรูภมูิเพลงท่ีมีอยูในพื้นที่น้ันวามีความนาสนใจเปนอยางสูง  

ในการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นดานวัฒนธรรมเพลงพ้ืนบานครั้งน้ี ผูวิจัยใหความสนใจพ้ืนท่ีตําบลสวาง
อารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเปนแหลงสําคัญทีม่ีการละเลนรําวงอยางแพรหลายในอดีต แต
ในปจจุบันมีอยูไมมากนัก อีกทั้งพอเพลงแมเพลงที่เปนตนแบบในการรองเพลงรําวงมเีพียงไมกี่คน และแตละคน
ลวนมีอายุมากแลวท้ังสิ้น จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนเพลงรําวงของชมรมผูสูงอายุเทศบาลสวางอารมณ ตําบล
สวางอารมณ อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานีพบวา มีบทเพลงราํวงพื้นบานท่ีอยูนาศึกษา เนื่องดวยความ
ไพเราะของบทเพลง ความเปนเอกลักษณของรําวงพื้นบาน มีความสวยงามของภาษาที่ใช อีกทั้งพอเพลงแมเพลง
ก็มีอายุท่ีมากกันแลวขั้นตอนในการถายทอดสูรุนลูกรุนหลานก็ไมเปนท่ีสนใจของลกูหลานเทาท่ีควร และลักษณะ
ของการถายทอดบทเพลงก็เปนไปในแบบท่ีเรียกวา “ปากตอปาก” เปนการถายทอดท่ีไมมีการจดบันทกึเปน
อักษร และหากเพลงไหนท่ีไมไดรองมานานก็จะลมืและสูญหายไป ท้ังนี้บทเพลงดังกลาวก็บรรยายถึงวิถีชีวิตใน
แงมุมตางๆ ทีส่ะทอนภาพลักษณตางๆ ทําใหมองเห็นถึงพัฒนาการความเปลีย่นแปลงไดสวนหนึ่ง สิ่งเหลานี้ได
เกิดจากภมูิปญญาความรูของชาวบานที่อยูในท่ีนี่ ฉะนั้นการเก็บรักษาบทเพลงที่ไดรับการถายทอดจึงมี
ความสําคญัมากเพื่อใหลูกหลานไดสืบสาน อนุรักษวัฒนธรรมอันสวยงามนี้ตอไป บทเพลงท่ีพอเพลงแมเพลง ได
ถายทอดมาใหเรามีจํานวนมาก แตผูวิจัยไดคดัเลือกบทเพลงจากทั้งหมด 9 เพลง มา 1 เพลง คือเพลงวันน้ีมีนัด 
โดยวิธีการคดัเลือกเพลงที่มีเนื้อรองทํานองท่ีฟงงาย คุนหู เนื้อหาดีมคีวามหมาย จังหวะงายฟงสบาย ทําใหงาย
ตอการฟงและการบรรเลงแลวนํามาพัฒนาใหสอดคลองกับเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ จากการรวบรวมเพลงรําวง
ไวทั้งหมด 9 เพลงไดแก 1. วันน้ีมีนัด 2. วันใดฉันไมไดมา 3. เชิญมารําวงไทย 4. สายลมหวน 5. นกยูงทอง       
6. โลกท่ีเราสรางสรรค  7. ดอกบัวไทย 8. ชิงรางวัลแมฟนทอง 9. วันนี้มีกรรม ซึ่งแตละเพลงไดสะทอนวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนอยางตอเนื่องในแตละยุคสมัยไดอยางชัดเจน การถายทอดความรูเปนขบวนของความรูในภูมิ
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ปญญาทองถิ่น เมื่อผูวิจยันํามาจัดขั้นตอนในการเรียนพบวา มปีระโยชนตอนักศึกษาเปนอยางยิ่ง เพยีงแตขาด
กระบวนการนําความรูนั้นมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการเรยีน
การสอนจะทําใหเกิดการเรยีนการสอนในรูปแบบใหม ซึ่งการเรียนการสอนนี้ไมไดอยูในระบบการศึกษาใน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงมคีวามสนใจศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการนําเอาความรูของแบบตะวันตกมา
ผสมผสานกับความรูของภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงพื้นบาน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาใหอยูในระบบของ
การศึกษาได และจะสงผลใหมีการบันทึกและพัฒนาบทเพลงรําวงยอนยุคใหคงอยูไวในรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการสอนที่นํามาประยุกตกับบทเพลงพื้นบานซึ่งไดมาจากการลงพื้นที่ศึกษาขอมูลภูมิเพลง อีกท้ังการ
พัฒนารูปแบบเอกสารประกอบการสอนแบบใหมทําใหมบีทเพลงรําวงที่สามารถบรรเลงในรูปแบบเคร่ืองดนตรี
สากลทีไ่ดมีการผสมผสานกันอยางลงตัวและไมบิดเบือนความเปนเอกลักษณของเพลงรําวงยอนยุคของไทยที่
นํามาเปนสวนรวมหน่ึงในการอนุรกัษ ผูวิจัยจึงไดนําบทเพลงจํานวน 1 บทเพลงที่ไดเลือกมาเปนตัวอยางในการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอนไดแก เพลงวันน้ีมีนัด มาพัฒนาเปนการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาปฏิบัตเิครื่องสายสากล1 (ไวโอลิน) โดยการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อใหเกิดความรักความเข็มแข็งที่จะอนุรักษ รักษา
วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยูตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัตเิครื่องสายสากล1 (ไวโอลิน) 
โดยประยุกตใชภมูิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักศึกษา กอนและหลังไดรับการสอนดวยชุดเอกสาร
ประกอบการสอน 

3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภมูิปญญาพ้ืนบานของคนไทยใหดํารงสืบตอไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative) ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
ดังตอไปนี ้

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปรญิญาตรี โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

ภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2555 ทั้งหมด 5 ช้ันป โดยแบงนักศึกษาเปนแขนงวิชาดนตรีไทย ช้ันปท่ี 1 จํานวน 7 
คน ช้ันปท่ี 2 จํานวน 8 คน ช้ันปที่ 3 จํานวน 5 คน ช้ันปท่ี 4 จํานวน 7 คนช้ันปท่ี 5 จํานวน 1 คน แขนงวิชา
ดนตรสีากล ช้ันปท่ี 1 จํานวน 63 คนช้ันปท่ี 2 จํานวน 22 คนช้ันปท่ี 3 จํานวน 14 คนช้ันปที่ 4 จํานวน 11 คน
ช้ันปท่ี 5 จํานวน 1 คน จํานวนรวมท้ังหมด 139 คนกลุมตัวอยาง คอื นักศึกษาระดับปรญิญาตรี โปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวนรวมท้ังหมด 30 คน ซึ่ง
ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกนักศึกษาท่ีไมมีพื้นฐานการปฏิบตัิไวโอลิน
ไดจากนักศึกษาช้ันปท่ี 1-4 จําแนกนักศึกษาแตละชั้นปดังน้ี แขนงวิชาดนตรีสากล ช้ันปท่ี 1 จํานวน 15 คนช้ัน 
ปท่ี 2 จํานวน 5 คน ช้ันปท่ี 3 จํานวน 5 คน ช้ันปท่ี 4 จํานวน 5 คน 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 
(ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดบัอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบหาคณุภาพของเครื่องมือโดยทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใน 2 ข้ันตอนคือการวิเคราะหความเที่ยงตรง (Validity) หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Item Objective Congruence : IOC) หรือเรียกวา คา IOC ไดคามากกวา 0.5 และหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) แบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยใชโปรแกรมวิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของ ปกรณ ประจญับาน 
(2550)แบบทดสอบตอนท่ี 1 จะไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .8416 และตอนท่ี 2 คือแบบประเมินเพื่อวดั
ความสามารถทักษะในการปฏิบัตมิีลักษณะเปนมาตรประมาณคา (Rating  Scale ) 5 ระดับ ซึ่งนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ของ (Cronbach) ไดคาความเท่ียง
เทากับ .9242 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูกอนการเรียนดวย
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 (ไวโอลนิ) โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินเพลงรําวง
ยอนยุค ระดบัอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนเองทั้งหมด ตามเน้ือหาท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบการสอน ภาคเรยีนที่ 1 
ปการศึกษา 2555 ระยะเวลาในการสอน 16 ครั้ง/8 สัปดาห สัปดาหละ 8 ช่ัวโมงเปนอยางนอย โดยจัดแบง
นักศึกษาออกเปน 5 กลุม กลุมละ 6 คน ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 1 เวลาเรียนดวยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) 
 

สัปดาหท่ี วันที่เรียน เนื้อหาที่เรียน 
1-2 4-8 มิถุนายน 2555 

11-15 มิถุนายน 2555 
 

หนวยการเรียนรูที่ 1 (16 ช่ัวโมง) 
-แนวคิดในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนบทเพลงพื้นบานรําวงยอน
ยุคจากภูมิปญญาทองถิ่นกับการประยุกตใชในการเรียนการสอนปฏบิัติ
ไวโอลิน 
-ประวัติความเปนมาของไวโอลินและทฤษฎีดนตรสีากลขั้นพ้ืนฐาน 

3 18-22 มิถุนายน 2555 หนวยการเรียนรูที่ 2 (8 ช่ัวโมง) 
พื้นฐานการปฏิบัตไิวโอลิน 
-การจับคันชัก 
-การหนีบไวโอลิน 
-ทาพัก 
-เทคนิคการใชคันชัก 
-เทคนิคการจับไวโอลินของมือซาย 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
สัปดาหท่ี วันที่เรียน เนื้อหาที่เรียน 

4 25-29 มิถุนายน 2555 
 

หนวยการเรียนรูที่ 3 (8 ช่ัวโมง) 
การวางรูปนิ้วและการใชคันชักสําหรับไวโอลิน 
-ตําแหนงตัวโนตและวางรูปนิ้วตามตัวโนตบนสายไวโอลินท้ัง 4 สาย 
-สีไวโอลินโดยเริม่จากสสีายเปลาทั้ง 4 สาย 
-สีไวโอลินตามตําแหนงตัวโนตโดยมีการวางนิ้วท่ีถูกตอง 
-สีไวโอลินบนตัวโนตในอัตราจังหวะตางๆ 

5 2-6 กรกฎาคม 2555 หนวยการเรียนรูที่ 4 (8ช่ัวโมง) 
การสไีวโอลินในบันไดเสียงเมเจอร 
-บันไดเสียงเอเมเจอร 

6 9-13 กรกฎาคม 2555 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 5 (8ช่ัวโมง) 
บทเพลงรําวงยอนยุคจากภูมิปญญาทองถิ่น 
-เพลง วันนี้มีนัด 

7-8 16-20 กรกฎาคม 2555 
23-27 กรกฎาคม 2555 
 
 
 

หนวยการเรียนรูที่ 6 (12ช่ัวโมง) 
แบบฝกทักษะในรูปแบบแวริเอช่ัน (Variation) 
-VariationA 
-VariationB 
-VariationC 

 3. เมื่อสิ้นสดุการเรียนในเนื้อหาของแตละหนวย ผูวิจัยจะประเมินผลดวยแบบทดสอบระหวางเรยีนใน
แตละบทตางๆ เพื่อรวมผลการประเมินคดิคาเฉลี่ยเปนรอยละ 
 4. เมื่อสิ้นสดุการทดลอง ใหนักเรยีนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน กอนเรียน และหลังการเรียน โดยใชการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบตัิเคร่ืองสาย
สากล1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยคุ ระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรี
ศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

การวิเคราะหขอมลู 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดงัน้ี 

1. วิเคราะหประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 
2. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางกอนเรยีนและหลังเรียน ดวยการทดสอบที (T-test for Dependent Samples) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหผลการทดลอง สรุปไดดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเครื่องสายสากล1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอดุมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร มี
ประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 83.17/ 82.56 ซึ่งผานเกณฑประสิทธิภาพในการทดลองใชนวัตกรรม ตามเกณฑ
ที่ตั้งไวท่ีระดับ 80/ 80 เปนไปตามจุดมุงหมายของการวิจัยขอที่ 1 ท่ีผูวิจัยกําหนดไว 
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2. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใชเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบตัิ
เครื่องสายสากล1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภมูิปญญาทองถิ่นเพลงราํวงยอนยุค ระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชรหลังเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 24.77 (คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.28) คิดเปนรอยละ 82.56 สูงกวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนซึ่งมคีาเฉลี่ย เทากับ 15.87 
(คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.93) คิดเปนรอยละ 50.94 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนไปตาม
จุดมุงหมายของการวิจัยขอท่ี 2 ท่ีผูวิจัยกําหนดไว 

3. ไดสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาพื้นบานของคนไทยใหดํารงตอไปโดยเยาวชนรุนหลัง 
โดยการนําเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหนักศึกษาเกิดความซาบซ้ึงถึงความสวยงามของเพลงพื้นบาน
และเกดิจิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษเพลงพ้ืนบานสืบไป 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวชิาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอดุมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพโดยรวมเทากับ 83.17/ 82.56 ซึ่งผานเกณฑประสิทธิภาพในการทดลองใชนวัตกรรม 
ตามเกณฑที่ตั้งไวท่ีระดับ 80/ 80 เปนไปตามจุดมุงหมายของการวิจยัขอที่ 1 ท่ีผูวิจัยกําหนดไว หมายความวา 
คะแนนเฉลีย่จากการทําแบบทดสอบทายหนวยแตละหนวยของเอกสารประกอบการสอนฯ คะแนนของนักเรียน
ทั้งหมด ไดคาเฉลีย่ 83.17 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของ
นักเรียนท้ังหมดไดคาเฉลีย่ 82.56 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวและสามารถนํามาใชในการเรียนการ
สอนไดเปนอยางดีที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา เนื้อหาในแตละบทเรียนไดถูกนํามาวิเคราะหแยกออกใหละเอียด
ยิ่งข้ึน โดยเริม่จากเนื้อหาท่ีมีความยากงายไมซบัซอน ผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจเนื้อหาจากงายไปสูยาก
ตามลาํดับ และเนื่องดวยเอกสารประกอบการสอนฯ นี้ไดจัดทําในรูปของสื่อประสม ซึ่งเปนการนําสื่อการเรียนรู
หลายอยางมาสัมพันธกันตั้งแต สือ่ตัวผูสอน สื่อเอกสาร สื่ออุปกรณดนตรี ซึ่งแตละชนิดมีจุดเดนที่สนบัสนุน
ประสิทธิภาพการเรียนรูตอกัน จึงทําใหผูเรยีนมีความเขาใจและสนใจที่จะเรยีนรูจนจบเนื้อหา ซึ่งตรงกับทฤษฎี
การเรียนรูของ สกินเนอร (Skinner) วาดวยการเสริมแรงขอหนึ่งวา การเรียนรูจะเกิดข้ึนรวดเร็วถาเนือ้หาสาระท่ี
เรียนรูไดมีการจัดใหเปนไปตามลําดับขั้นจากงายไปหายาก และการเรียนรูผลแหงการปฏิบตัิเปนระยะๆ จะชวย
ใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะมุงทําส่ิงน้ันตอไปการเสริมแรงจะเปนสิ่งสาํคัญที่จะทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ําและ
พฤติกรรมของบุคคลสวนใหญ จะเปนพฤติกรรมการเรียนรูแบบปฏิบตัิ (Operant Learning) และพยายามเนน
วา การตอบสนองตอสิ่งเราใดๆ ของบุคคล สิ่งเราน้ันจะตองมสีิ่งเสริมแรงอยูในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด 
การตอบสนองจะลดลงเมื่อน้ัน สอดคลองกับผลการวิจยัของ ฐปนวัฒน ชูกลิ่น (2555, หนา 13) ไดกลาวถึง การ
ใหระยะเวลาในการเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ต ตามเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไว สามารถลดพฤติกรรมการขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานของนักเรยีนทั้ง 17 คน ไดเปนอยางดีเพราะนักเรียนมีพฤติกรรมในการสงงาน จนครบ
ทุกงานท่ีครูมอบหมายใหนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรับระยะเวลาในการใชงานเครือขายอินเทอรเนต็เปนแรง
เสรมิ  มีความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดใชระบบเครือขายอินเทอรเนต็หรือคําชมเชยจาก
ครูผูสอนจึงสามารถนําวิธีการนีไ้ปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักเรยีนคนอ่ืนๆ ไดตอไป 

2. จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนดวยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบตัิเครื่องสาย
สากล1 (ไวโอลิน) โดยประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยคุ สําหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรผลปรากฏวา คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง
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เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนยัสาํคัญที่ .05 เปนไปตามจุดมุงหมาย แสดงวาเอกสารประกอบการสอนฯ ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเพื่อใชทดลองเปนเครื่องมอืท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดผลดีมากข้ึน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก การจัดกจิกรรมในชุดการสอนเนนใหผูเรยีนไดทดลองฝกปฏิบัติจริง โดยไดจัดเรียงลําดับของ
กิจกรรมเปนไปตามขั้นตอนจากงายไปยาก มีการทดสอบและปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนฯ ในดานเนื้อหา 
เวลา กิจกรรม ตลอดจนการประเมินผล ใหมคีวามเหมาะสมและมีการสาธิตใหการเรียนรูไดดีก็ดวยการลงมือ
สัมผสัดวยตนเอง ในการสอนดังกลาวน้ีเปนการนาํเอาแนวคิดและทฤษฏีการสอนของนักการศึกษาดนตรีและคีต
กวีที่ไดทําการทดลองสอนมาทําการทดลองใชจนเปนท่ียอมรับ และสอดคลองกับแนวคิดของ ดิวอี้ (Dewey) ที่มี
ความเชื่อวานักเรียนจะเกดิการเรียนรูไดดีดวยการลงมือสัมผัสดวยตนเอง เช่ือวาการประกอบกิจกรรมดวยตนเอง
จะทําใหเกิดการพัฒนาไปสูความเจริญกาวหนา และตรงตามแนวคิดของ ดร.ซินอิซิ ซูซูกิ นักการศึกษาดนตรีและ
ครูไวโอลิน ชาวญ่ีปุนที่สอนไวโอลนิดวยวิธกีารจําเลียนแบบครูและการทําซ้ําบอยๆ เด็กยอมสามารถใหบรรเลง
เครื่องดนตรีไดอยางดีในวิธีการเรยีนของซูซูกิ เด็กเรียนรูสาระดนตรีตางๆ และการปฏิบตัิดนตรีมากกวาเทคนิค
ตางๆ การคัดเลือกบทเพลงในแบบฝกหัดของซูซูกิไดนําเสนออยางเปนข้ันตอนและมีกระบวนการพัฒนา ตอง
ปฏิบัติดวยความสมํ่าเสมอ มาตรฐานของบทเพลงฝกมีการเตรยีมความพรอมในการเรียนดนตรีขั้นสูงขึ้น แมซูซูกิ
จะไมไดเนนการฝกโสตประสาทในดานตางๆ เชนเดียวกับวิธีของโคดาย ออรฟ และดาลโครซ แตเมื่อพิจารณาถึง
วิธีการของเขาแลวจะพบวามีการเนนข้ันตอนของการฟงเปนพื้นฐานแรก จากนั้นจึงเปนข้ันตอนของการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี ซึ่งนับวาเปนการฝกโสตประสาทและนํามาปฏิบตัิบนเคร่ืองดนตรโีดยตรง และสามารถประเมินผล
ไดจากการเลนเครื่องดนตรีนั่นเอง (MUSICMAN, 2552) เชนเดียวกับหลักการของ เบอรเกตัน และบอรดแมนนัก
การศึกษาชาวอเมริกาที่วา ควรสอนเนื้อหาเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรโีดยใชวิธีการผสมผสานประสบการณ
ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย การฟง, การรองเพลง, การเลนเครื่องดนตรี, การเคลื่อนไหวรางกาย, การคิดสรางสรรค, 
การอานโนต และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อัจฉรา เคนทุม (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต ผลการวิจัยพบวา นักเรียนเกดิการเรยีนรูอยางมีประสิทธิภาพคือสามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนใหผานเกณฑที่กําหนดไว และมีคณุลกัษณะที่พึงประสงค ไดแก สามารถสราง
ความรูดวยตนเอง มีความรับผดิชอบ มีทักษะ การทํางานกลุม มรีะเบียบวินัยในการอยูรวมกันในสังคมมีเจตคติที่
ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร มีความภาคภมูิใจในตนเอง และมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุมผูเรยีน 
นักเรียนรอยละ 75.67 ของจานวนนักเรียนท้ังหมดมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตรผานเกณฑรอยละ 
73.33 ข้ึนไป และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดา เขียงคํา (2546) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาคณติศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องเศษสวน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวสิต
ผลการวิจัยพบวา นักเรยีนที่ไดรับ การสอนเศษสวน ตามแนวคดิทฤษฏีคอนสตรัคติวสิตมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คิดเปนรอยละ 74.57 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 70 และมีจานวนนักเรียนท่ีผานเกณฑดังกลาวคิดเปน 
รอยละ 80.64 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 

3.จากการสอดแทรกบทเพลงราํวงยอนยุคเขาไปในกระบวนการจัดการเรยีนการสอนน้ัน เพื่อเปนการ
สืบสานวฒันธรรม ประเพณีภูมิปญญาพื้นบานของคนไทยใหกับนักศึกษา โดยอาจารยผูสอนมีการนําบทเพลง
พื้นบานเขาไปสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาเกิด
ความรักในภาษาคํารอง และรักเสยีงการสอดทํานองของเพลงรําวงยอนยุคไปพรอมกับการเรียนปฏิบตัไิวโอลิน 
โดยนักศึกษาเองไมทันไดรูตัววาตนเองนั้นเกิดความหลงใหลในบทเพลงรองประเภทนี้ไปแลว และผลปรากฏวา 
นักศึกษาท่ีเรียนเพลงพื้นบานไมเกดิรูสึกถึงความลาหลังหรือความไมทันสมัยของเพลงแตในทางกลับกนั การนี้
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นักศึกษาจักเกิดความซาบซึ้งถึงความสวยงามของบทเพลงรําวงพ้ืนบาน ไปอยางไมทันรูตัวและเมื่อนักศึกษาได
เล็งเห็นถึงความงดงามของบทเพลงนั้นๆ แลว ตัวนักศึกษาเองจะเปนผูอนุรักษและสืบทอดบทเพลงพ้ืนบานตอไป
ดวยจิตสํานึกท่ีดีตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูผูสอนควรมีกิจกรรมเตรยีมไวใหนักเรียนบางคนท่ีศึกษาบทเรยีนเสร็จกอนเพื่อนคนอ่ืนๆ เชน 
หนังสืออานเพิ่มเตมิ สื่อวีดีทัศนเกีย่วกับดานดนตรีตางๆ ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

2. ครูผูสอนควรบรรยายเสริม นอกเหนือจากเน้ือหาท่ีมีในเอกสารประกอบการสอนฯ เพื่อใหผูเรียน
เกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้นสวนในการสรางเอกสารประกอบการสอนฯ ประกอบคําบรรยายนั้น ควรใชภาษาที่
เขาใจงายเปนขอความสรุปสั้นๆ และควรมีภาพประกอบเนื้อหา เพื่อสรางความสนใจใหเกิดกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น 

3. การสอนการปฏิบัติเครื่องสายสากล 1 (ไวโอลิน) นั้นครผููสอนควรสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนวาคน
ใดยังไมสามารถปฏิบัตไิดตามขั้นตอนในกิจกรรมดังกลาว ก็สามารถใหผูเรยีนฝกฝนนอกเวลาได จะทําใหกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ผูวิจัยควรทดลองทําการวิจัยเกีย่วกับการสรางเอกสารประกอบการสอนฯ ในรูปแบบตางๆ กับ

โปรแกรมวิชาอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา เพื่อเพิม่ความหลากหลายในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

2. ควรขยายผลการทดลองใชชุดเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 1 (ไวโอลนิ) 
โดยประยุกตใชภมูิปญญาทองถิ่นเพลงรําวงยอนยุค ระดับอุดมศึกษา โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร ไปยังบุคคลสาธารณะท่ัวไป เพื่อนําความรูจากการวิจัยมาใชในการบริการวิชาการใหแก
สังคม 
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