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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในกิจกรรมดนตรีโรงเรียนเปลือย
น้อยศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้แบบฝึกทักษะทางดนตรีสำ�หรับวงดนตรี
ลูกทุง่ กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาคือ นักเรียนในกิจกรรมดนตรีของโรงเรียนเปลือยน้อยศึกษา จำ�นวน 15 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนการสอนดนตรีลกู ทุง่ โดยใช้รปู แบบการสอนดนตรีลกู ทุง่ สำ�หรับวงดนตรี
ลูกทุง่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูก
ทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาจากผู้เรียน จำ�นวน
15 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม ( X = 4.27) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.71 สามารถ
บ่งชีถ้ งึ ความพึงพอใจของผูเ้ รียนได้วา่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลกู ทุง่ โดยใช้รปู
แบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาก
คำ�สำ�คัญ
การเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่ง แบบฝึกทักษะทางดนตรีสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่ง
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Abstract
This research aimed to study of satisfaction of Puainoisuksa School students
towards LukThung teaching management by using musical exercises for LukThung
Bands. The sample group included 15 students of Puainoisuksa School selected
by using purposive sampling. The tool of this study was the satisfaction assessment
form towards LukThung teaching management. Mean and Standard Deviation (S.D.)
were used in data analysis.
It was found that : the overall of satisfaction towards LukThung teaching management by using musical exercises for LukThung Bands of 15 students was at a good
level ( X =4.27 and S.D.= 0.71). The satisfaction of LukThung Teaching by using LukThung
teaching model for LukThung Bands in Secondary Schools was at good level.
Keyword
LukThung Teaching, Exercises for LukThung Bands
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ที่มาและความสำ�คัญ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำ�หรับผู้เรียนในปัจจุบันมีหลากหลาย ซึ่งสามารถจัดให้เหมาะสม
กับกลุม่ สาระการเรียนรูท้ มี่ คี วามแตกต่างกันโดยเนือ้ หา การจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมและตรงตามเนือ้ หา
ที่ต้องการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้อหา เข้าใจพื้นฐานด้าน
ทักษะของผูเ้ รียน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ทีจ่ �ำ เป็นต่อการเรียนรู้ สิง่ สำ�คัญคือ ผูส้ อนต้องสามารถประยุกต์
วิธีการในการจัดการเรียนรู้จากองค์ประกอบที่มีอยู่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าใน
เนื้อหาของรายวิชาหรือกิจกรรมใด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาหรือเกิดทักษะที่พึงประสงค์จาก
การเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนได้
กิจกรรมดนตรีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่าง ๆ ไม่เพียงแต่
ทักษะทางดนตรีเท่านัน้ แต่กจิ กรรมการเรียนการสอนดนตรียงั เป็นกิจกรรมทีส่ ามารถส่งเสริมทักษะต่าง ๆ
ได้ เช่น การคิด การจำ� การอ่าน หรือทักษะการใช้ชวี ติ เช่น ระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ ความสามัคคี
เป็นต้น กิจกรรมดนตรีในโรงเรียนมัธยมศึกษายังเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กบั
โรงเรียนได้อกี ทางหนึง่ ด้วย การดำ�เนินกิจกรรมทางดนตรีนนั้ ในแต่ละโรงเรียนต่างมีกระบวนการทีแ่ ตก
ต่างกันไปตามบริบท และสภาพแวดล้อม ทั้งระบบการบริหาร ระบบการจัดการศึกษา งบประมาณ
และอื่นๆ กิจกรรมดนตรีในโรงเรียนมัธยมจึงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น วงโยธวาฑิต วงดนตรีลูกทุ่ง
วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นบ้าน ทั้งวงดนตรีขนาดเล็กและวงดนตรีขนาดใหญ่ การจัดการเรียนการสอน
ด้านดนตรีจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีแนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ให้สามารถพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนแต่ละแห่งได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
วงดนตรีลูกทุ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางดนตรีที่ได้รับความนิยมในการจัดขึ้นในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ความพร้อมในด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องดนตรี สถานที่ และนักเรียนที่สนใจในการ
เรียนรู้ดนตรีลูกทุ่ง แต่ด้วยเนื้อหาสาระด้านดนตรีลูกนั้นยังไม่ได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนที่เป็น
แบบแผน อาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะของผู้สอนเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ
การสอนจึงมักเป็นไปตามความถนัดของผู้สอน สื่อการเรียน อุปกรณ์และองค์ประกอบต่าง ๆ ก็เป็นไป
ตามที่ครูผู้สอนแต่ละท่านมีความถนัด ใช้สื่อการสอนร่วมกับการสอนดนตรีอื่น ๆ ถึงแม้สามารถนำ�มา
ใช้ได้ แต่ยังขาดความชัดเจนในการเรียนรู้และฝึกฝน ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสำ�หรับวง
ดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น และได้นำ�ไปทดลองใช้กับกิจกรรมวงดนตรีสากลของโรงเรียน
เปือยน้อยศึกษา ซึ่งผลปรากฏว่า รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นสามารถนำ�ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอนด้านดนตรีลกู ทุง่ ได้ แต่ยงั ต้องศึกษาในเรือ่ งของเจตคติ และผลด้านความคิดทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียน
การสอนดนตรีลูกทุ่งด้วย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาความพึงพอใจของนักเรียนในกิจกรรมดนตรีสากลของโรงเรียนเปือยน้อย
ศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรี
ลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในกิจกรรมดนตรีสากลของโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยเลือกศึกษาที่โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา อำ�เภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยเลือกศึกษาเฉพาะในส่วนของความพึงพอใจของนักเรียนในกิจกรรมดนตรีสากลของ
โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูก
ทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา
นิยามศัพท์เฉพาะ
ดนตรีลกู ทุง่ หมายถึง ดนตรีรปู แบบหนึง่ ทีใ่ ช้ประกอบการร้องเพลงลูกทุง่ มีลกั ษณะทีเ่ รียบง่าย
ไม่ซับซ้อน ไม่ตายตัว สามารถนำ�เครื่องดนตรีทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลมาประกอบได้
วงดนตรีลูกทุ่ง หมายถึง วงดนตรีที่บรรเลงบทเพลงลูกทุ่ง ประกอบด้วย นักร้อง นักดนตรี
และ นักเต้น การผสมวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีสากลได้แก่ เครื่องประกอบจังหวะ เครื่องเป่า และ
เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ตามความเหมาะสมและการเรียบเรียงของผู้เรียบเรียงเพลง
วงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา หมายถึง วงดนตรีลูกทุ่งที่มีนักร้อง นักดนตรีและ
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นักเต้น เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และเป็นวงลูกทุ่งของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทั้งในแบบกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริม
พันธกิจของโรงเรียน
รูปแบบการสอนดนตรีสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่ง หมายถึง การดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ โดย
มีกระบวนการ ให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่ง โดยมีโครงสร้างและ
แบบแผนที่ชัดเจน มีองค์ประกอบของรูปแบบ คือ วิธีการสอนดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน
มัธยมศึกษาคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ แบบฝึกทักษะดนตรีลูกทุ่ง แบบประเมินพัฒนาการด้านทักษะ
ดนตรีลกู ทุง่ โดยมีรปู แบบการสอนดนตรีลกู ทุง่ 2 ลักษณะคือ รูปแบบเชิงภาษา และรูปแบบเชิงแผนผัง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำ�หนดวิธีการในการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกประชากรคือนักเรียนโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา อำ�เภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง ค ือ นักเรียนในกิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มวงดนตรี
ลูกทุ่งโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา จำ�นวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนดนตรี
ลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีเกณฑ์คะแนนที่
ใช้ประเมินระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย
การแปลความหมาย
4.51 – 5.00
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับมาก
2.51 – 3.50
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับน้อย
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบในระดับน้อยที่สุด
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ลือกศึกษากรอกแบบประเมินตามระดับความพึงพอใจ
แล้วนำ�ผลมาวิเคราะห์เพื่อแปลค่าทางสถิติ แล้วสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นำ�ขอมูลทีไ่ ด้จากแบบประเมินมาแปลค่าทางสถิตโิ ดยใช้คา่ เฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)

สรุปผลการวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การเรียนการสอนดนตรีลกู ทุง่ โดยใช้รปู แบบการสอนดนตรี
สำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งศึกษาจากผู้เรียน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปร
ที่กำ�หนดมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงจำ�นวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามตัวแปรเพศ อายุ
ระดับชั้นการศึกษา และระยะเวลาที่เริ่มฝึกดนตรี
เพศ
ชาย
หญิง

จำ�นวน

ร้อยละ

9
6

60.0
40.0

รวม
อายุ
13 ปี
14 ปี
15 ปี
16 ปี
17 ปี
รวม

15
จำ�นวน
4
4
2
2
3
15

100.0
ร้อยละ
26.7
26.7
13.3
13.3
20.0
100.0
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ระดับชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
รวม
ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกดนตรี
น้อยกว่า 1 ปี
เริ่มฝึกมาแล้ว 1 - 2 ปี
เริ่มฝึกมาแล้ว 3 - 4 ปี
เริ่มฝึกมาแล้ว 4 - 5 ปี
รวม

จำ�นวน
3
4
3
2
3
15
จำ�นวน
6
3
5
1
15

ร้อยละ
20.0
26.7
20.0
13.3
20.0
100
ร้อยละ
40.0
20.0
33.3
6.7
100.0

จากตารางสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำ�หนด ด้านเพศ พบว่า มีผู้เรียนเพศชาย
จำ�นวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 60 ของผู้เรียนทั้งหมด และเพศหญิงจำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40
ของผู้เรียนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนของเพศชายที่เรียนดนตรีลูกทุ่งในกลุ่มทดลองมีจ�ำ นวน
มากกว่าเพศหญิง
การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำ�หนด ด้านช่วงอายุ พบว่า มีผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 13 –
17 ปี โดยช่วงอายุที่มีจำ�นวนมากที่สุดคือ 13 และ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.7 ช่วงอายุที่มีจำ�นวนน้อย
ที่สุดคือ ช่วงอายุ 15 และ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนดนตรีลูกทุ่งที่มีอายุระหว่าง
13 - 14 ปี ในกลุ่มทดลองมีจำ�นวนมากกว่าผู้เรียนที่มีอายุมากกว่า แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีลูกทุ่งนั้นสามารถทำ�ให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่เกิดความสนใจมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำ�หนด ด้านระดับชั้นที่กำ�ลังศึกษาพบว่า อยู่ในช่วง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โดยชั้นที่มีจำ�นวนมากที่สุดคือ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 26.7
และชั้นที่มีจำ�นวนน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 13.3 แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการ
เรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งนั้นสามารถทำ�ให้ผู้เรียนกลุ่มใหม่ซ่ึงเป็นช่วงชั้นที่เริ่มเข้าเรียนในระดับมัธยม
เกิดความสนใจมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรที่กำ�หนด ด้านช่วงเวลาที่เริ่มฝึกดนตรี พบว่ามี ช่วงเวลาตั้งแต่
น้อยกว่า 1 ปี จนถึง ฝึกมาแล้ว 5 ปี โดยช่วงที่มีจำ�นวนมากที่สุดคือ ช่วงที่เริ่มฝึกมาแล้วน้อยกว่า 1 ปี
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คิดเป็นร้อยละ 40 และช่วงที่มีจำ�นวนน้อยที่สุดคือ ช่วงที่เริ่มฝึกมาแล้ว 4 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7
ของผูเ้ รียนทัง้ หมด แสดงให้เห็นถึงมีผเู้ รียนในช่วงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นมีความสนใจกิจกรรมการเรียน
การสอนดนตรีลูกทุ่งมากขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการ
สอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้กำ�หนดรายการในการประเมิน
ให้กับผู้เรียนและมีผลการประเมินจากผู้เรียนดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยรวมผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูก
ทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากผู้เรียนจำ�นวน
15 คน
รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย SD
การแปลความหมาย
การเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่ง
4.27 0.88 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
สามารถช่วยเพิ่มทักษะทางดนตรี
ในระดับมาก
การลำ�ดับเนื้อหา ความยากง่าย
4.00 0.76 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ความน่าสนใจของกิจกรรมการเรียน
ในระดับมาก
การสอนของรูปแบบฯ
รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งที่ได้เรียน 4.20 0.68 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
เป็นสิ่งใหม่มีองค์ประกอบที่น่าสนใจ
ในระดับมาก
การฝึกดนตรีลูกทุ่งช่วยให้ได้ใช้เวลา
4.60 0.51 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ให้เกิดประโยชน์
ในระดับมากที่สุด
บรรยากาศในการเรียนการฝึกดนตรี 4.33 0.72 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ลูกทุ่ง
ในระดับมาก
ขั้นตอนในการเรียนรู้มีความชัดเจน
4.13 0.52 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ในระดับมาก
การฝึกดนตรีลูกทุ่งมีส่วนช่วยในการ 4.33 0.72 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ในระดับมาก
เนื้อหาของรูปแบบกิจกรรมการเรียน 4.60 0.63 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
การสอนดนตรีลูกทุ่ง
ในระดับมากที่สุด
การนำ�ความรูแ้ ละทักษะไปประยุกต์ใช้ 4.07 0.80 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ในระดับมาก
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ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย SD
การแปลความหมาย
10. ครูจัดกิจกรรมและกำ�หนดระยะเวลา 4.20 0.86 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ที่ใช้ในการฝึกมีความเหมาะสม
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.27 0.71 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของรูปแบบ
ในระดับมาก
รายการประเมิน

จากตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนจำ�นวน 15 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยภาพ
รวม ( X =4.27) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)=0.71 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในระดับมาก และมีผลการประเมินในด้านการลำ�ดับเนื้อหา ความยากง่าย ความน่าสนใจ
ของกิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบการสอนทีต่ าํ่ สุด คือ 4.00 และมีผลความพึงมากทีส่ ดุ ในด้าน
การฝึกดนตรีลูกทุ่งช่วยให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ คือ 4.60 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนยังมีความเข้าใจ
การลำ�ดับเนือ้ ของรูปแบบการสอนได้ไม่ถงึ เกณฑ์มากทีส่ ดุ แต่สามารถเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งได้เป็นอย่างดี
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรในด้านเพศ อายุ ระดับชั้นการ
ศึกษา และระยะเวลาที่เริ่มฝึกดนตรีสามารถประเมินรูปแบบการสอนดนตรีสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่ง
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายถึงผู้เรียนนั้นมีความพึงพอใจและ
ยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่กำ�หนดอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ดนตรี
ให้เกิดประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียนต่อไป

อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุปผลการวิจยั ทีพ่ บว่ามีจ�ำ นวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จำ�แนกตามตัวแปรเพศ
อายุ ระดับชัน้ การศึกษา และระยะเวลาทีเ่ ริม่ ฝึกดนตรี มีผเู้ รียนเพศชาย จำ�นวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 60
ของผู้เรียนทั้งหมด และเพศหญิงจำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้เรียนทั้งหมด ในช่วงอายุ พบว่า
มีผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 13 – 17 ปี โดยช่วงอายุที่มีจำ�นวนมากที่สุดคือ 13 และ 14 ปี คิดเป็นร้อยละ
26.7 ช่วงอายุที่มีจำ�นวนน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 15 และ 16 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 ระดับชั้นที่กำ�ลัง
ศึกษาพบว่า อยู่ในช่วง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 โดยชั้นที่มีจำ�นวนมากที่สุดคือ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
คิดเป็นร้อยละ 26.7 และชั้นที่มีจำ�นวนน้อยที่สุด คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 13.3
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ช่วงเวลาที่เริ่มฝึกดนตรี พบว่ามี ช่วงเวลาตั้งแต่ น้อยกว่า 1 ปี จนถึง ฝึกมาแล้ว 5 ปี โดยช่วงที่มีจำ�นวน
มากที่สุดคือ ช่วงที่เริ่มฝึกมาแล้วน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 และช่วงที่มีจำ�นวนน้อยที่สุด คือ
ช่วงที่เริ่มฝึกมาแล้ว 4 – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของผู้เรียนทั้งหมด
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการ
สอนดนตรีลกู ทุง่ สำ�หรับวงดนตรีลกู ทุง่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากผูเ้ รียนจำ�นวน 15 คน พบว่ามีคา่ เฉลีย่
โดยภาพรวม ( X =4.27) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)=0.71 หมายถึง ผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรีลูกทุ่งโดยใช้รูปแบบการสอนดนตรีลูกทุ่งสำ�หรับวงดนตรีลูกทุ่งใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมากนัน้ สามารถอภิปรายได้วา่ ผูเ้ รียนมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การจัดการเรียนการ
สอนดนตรีลูกทุ่งตามเนื้อหาที่รูปแบบกำ�หนด มีบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ดีเป็นที่น่าพอใจของ
ผูเ้ รียน และการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้ ซึง่ สอดคล้องกับ จิราพร กำ�จัดทุกข์ (2552,
น. 23) ที่ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า หมายถึงความรู้สึกที่เป็นการยอมรับในความยินดี
ชอบใจในการได้รับบริการหรือได้รับการตอบสนองตามความคาดหวัง สอดคล้องกับ สมบัตร บารมี
(2552, น. 13) ทีก่ ล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรูส้ กึ เป็นสุขทีเ่ กิดจากทัศนคติดา้ นบวกทีม่ ตี อ่ สิง่
เร้าหรือสิง่ กระตุน้ ทัง้ จากภายในและภายนอกของปัจเจกบุคคล สอดคล้องกับ สุเทพ เมฆ. (2531, น. 8)
ทีก่ ล่าวถึงความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียนว่า หมายถึง ความรูส้ กึ พอใจในสภาพการจัดองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งมีความสำ�คัญในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา
มีความเจริญงอกงาม มีความกระตือรือร้นเพื่อจะเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสอดคล้องกับ
วอลแมนWolman (1973, น. 384) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจว่า หมายถึงความรู้สึกมีความสุขเมื่อได้
รับผลสำ�เร็จ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาในด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการเรียนการสอนดนตรีลกู ทุง่ เพิม่ เติมเพือ่ ให้ทนั ต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมตามยุคสมัย
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนากิจกรรมดนตรีลกู ทุง่ ในโรงเรียนอืน่ ๆ เพือ่ ให้เห็นถึงความสำ�คัญ
ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรีลูกทุ่ง
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและความพึงพอใจในด้านดนตรีลูกทุ่งในระดับ
การศึกษาอื่น ๆ
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