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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติ
ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 และ 2) เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
อีสานใต้ของนักศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขา
วิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำ�นวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  และแบบประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน
อีสานใต้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้  เท่ากับ 83.92/85.00 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ที่ 75/75
2. นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น โดยรวม
เท่ากับร้อยละ 83.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจำ�นวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
คำ�สำ�คัญ

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
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Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop and examine the efficiency
of  southern Esarn folk music practice skill package according to the performance criteria
75/75 and 2) to compare students’ practice skill in southern Esarn folk music practice after
studying with the criteria 75% of the full score.The target group was 17 students from the
2nd year music education students, Faculty of Education, Buriram Rajabhat university. The
research instruments consisted of the southern Esarn folk music practice skill package and a
southern Esarn folk music practice skill evaluation form. The statistics used for data analysis
were mean, standard deviation, and percentage.
The research results showed that:
1. The efficiency of the package was 83.92 / 85.00 which is higher than the criteria
set at 75/75.
2. The overall southern Esarn folk music practice skills of the students after studying
using the developed package was 83.68% which passed the criteria set at 75% of the full
score, with the number of 17 students representing 100%.
Keywords:
Development of Skill Practice Package, Southern Esarn Folk Music Practice

4

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 13 No. 2 July - December 2021

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ เป็นดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความแตกต่างจากดนตรีทางภูมิภาคท้องถิน่ อืน่
ทั้งกระบวนการผลิตเครื่องดนตรี   วิธีการบรรเลง  เครื่องดนตรี   บทเพลง  และความเชื่อ  เป็นสิ่งที่ช่วยให้
ชาวบ้านท้องถิ่นอีสานใต้เกิดความบันเทิง  และเกิดความสุข  ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้เป็นดนตรีของที่ผูกพันกับ
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นอีสานใต้  ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งถือ
เป็นการละเล่นดนตรีในรูปแบบสำ�เนียงเขมร  อาจมีความแตกต่างกันบ้างขึน้ อยูก่ บั ท้องถิน่ ของแต่ละพืน้ ทีห่ รือ
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมประจำ�ท้องถิ่นนั้น ๆ (ปัญญา รุ่งเรือง, 2546) รายวิชาปฏิบัติทางดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
เป็นรายวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เป็นการฝึกปฏิบัติการบรรเลงและศึกษาบทบาทหน้าที่ของวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  ประเภทต่าง ๆ เช่น
วงกันตรึม วงมโหรีพนื้ บ้านอีสานใต้ เป็นต้น โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ปฏิบตั จิ ริง ตลอดจน
ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี  ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์สำ�หรับ
ผูเ้ รียนในสาขาวิชาทางดนตรีโดยตรง  การเรียนการสอนปฏิบตั ดิ นตรีจงึ ต้องอาศัยทักษะปฏิบตั ใิ ห้มากกว่าการ
เรียนทีเ่ น้นการสอนแบบการบรรยาย  ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาดังกล่าวเป็นเวลากว่า 10 ปี
สังเกตพบว่าทักษะของผู้เรียนที่ได้คะแนนน้อยคือการฝึกปฏิบัติทางดนตรี ลักษณะการจัดการเรียนการสอน
จำ�กัดอยู่ในห้องปฏิบัติการดนตรีและควบคุมของอาจารย์ผู้สอน ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติทางดนตรีตาม
ที่อาจารย์ผู้สอนสาธิตทีละขั้นตอนตามลําดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ด้วยข้อจํากัดของเวลา จํานวนของผู้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ มีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกันในชัน้ เรียน โดยมี
ทั้งผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนระดับอ่อน ปานกลาง และสูง ผู้เรียนที่มีปัญหาทางการเรียนส่วนใหญ่
เป็นผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนในระดับอ่อน มักเรียนไม่ทันเพื่อน และไม่มีแบบฝึกหรือสื่อการเรียน
รูส้ าธิตการปฏิบตั ทิ างดนตรีเป็นตัวอย่างให้ปฏิบตั ติ าม เพือ่ เรียนรูแ้ ละทบทวนด้วยตนเอง จึงส่งผลกระทบต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติทางดนตรีได้ ทําให้คะแนนทีว่ ดั จากทักษะของผูเ้ รียนอยูใ่ นเกณฑ์ตาํ่
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้สอนแล้ว   ยังต้องมีสื่อ
ประกอบ การเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เนือ่ งจากสือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
รูใ้ นสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม เป็นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญในการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาให้แก่
ผู้เรียน ผู้สอนต้องเลือกและใช้สื่อการสอนให้เหมาะกับบทเรียน และเมื่อนํามาใช้แล้ว ต้องทําให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ ซึง่ เครือ่ งมือทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเรียนรูป้ ระเภทหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ คือชุดฝึกทักษะ เป็นสือ่ สําหรับ
การเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผู ้เรียนให้ส ูงขึ ้น และเป็นเครื ่องมือที ่ ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ สามารถที่จะทบทวนด้วยตนเองและเห็นความก้าวหน้าของตนเอง (เปรื่อง กุมุท, 2537
อ้างถึงใน ธนพงศ์ ศิริบุตรวงษ์, 2563)
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นอาจารย์ผสู้ อน สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา วิชาเอกดนตรีไทย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงสนใจที่จะสร้างชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้  
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เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติทางดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอก
ดนตรีไทย คณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
อันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
ชื่นชมความงามสุนทรียภาพ ซึ่งมีผลต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. เพือ่ พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 75/75  
2. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษาหลังเรียนกับเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ที่
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ผู้วิจัยดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศกึ ษา ชัน้ ปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่กำ�ลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำ�นวน 17 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive selection)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
2.1  ตัวแปรอิสระ คือ ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
2.2.2  ทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ประกอบด้วย 4 ชุดฝึก ได้แก่  
ชุดที่ 1  เรื่อง  ทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ขั้นพื้นฐาน
ชุดที่ 2  เรื่อง  ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามบทเพลงที่กำ�หนด

6

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

Vol. 13 No. 2 July - December 2021

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ชุดที่ 3  เรื่อง  ทักษะการปฏิบัติเครื่องประกอบจังหวะ
ชุดที่ 4  เรื่อง  ทักษะการบรรเลงรวมวงดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
นำ�ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ทั้ง 4 ชุด ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ธรณัส หินอ่อน เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย รองศาสตราจารย์จรัญ กาญจนประดิษฐ์เชี่ยวชาญ
ด้านดนตรีไทย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมือง เชีย่ วชาญด้านดนตรีไทย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  
หอมจันทร์ เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ถุงแก้ว เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
ประเมินความเหมาะสม และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ  จากนัน้ นำ�ชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรี
พื้นบ้านอีสานใต้ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาชัน้ ปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุม่ เป้าหมาย แต่มคี วามสนใจ
และยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ จำ�นวน 5 คน เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยหรือจุดที่
ควรปรับปรุง สำ�หรับนำ�มาแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำ�ไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
3.2 แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
ดำ�เนินการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้
ทั้ง 2 ส่วนตามที่วางไว้ โดยประเมินผลตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
5 ระดับ กำ�หนดคะแนนการประเมินความเหมาะสม ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อย
1 คะแนน หมายถึง มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
แล้วนำ�ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อหาระดับคุณภาพที่เหมาะสม ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2556)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพความเหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีคุณภาพความเหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีคุณภาพความเหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีคุณภาพความเหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีคุณภาพความเหมาะสมน้อยที่สุด
ซึ่งชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่สร้างขึ้น ต้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้อง
เหมาะสมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
นำ�แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ทไี่ ด้ปรับปรุงแก้ไข
แล้วตามข้อเสนอแนะของทีป่ รึกษางานวิจยั ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการวัดและประเมินผล และด้านดนตรีจ�ำ นวน
5 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำ�ถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน โดยมีการประเมิน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำ�ถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
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0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำ�ถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
-1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคล้องว่าข้อคำ�ถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน
โดยข้อคำ�ถามที่ใช้ได้ต้องผ่านเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป
ผู้วิจัยนำ�คะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญด้านความเชี่ยวชาญเนื้อหามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item Objective Congruence : IOC) ชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศกึ ษา ได้คา่ IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 จากนัน้ นำ�ไปปรับปรุงเนือ้ หาชุดฝึกทักษะตามคำ�แนะนำ�
ของผู้เชี่ยวชาญ
3.3  แบบประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
ผูว้ จิ ยั ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการสร้างแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำ�แบบประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ไปให้ที่ปรึกษา
งานวิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์เบื้องต้น จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
นำ�แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ทไี่ ด้ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ
ของที่ปรึกษางานวิจัยไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับผู้ประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะ
การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบประเมิน 5 ระดับ ให้คะแนนเป็น 5 4 3
2 และ 1 โดยมีรายการ ให้ประเมิน ได้แก่ 1) ความเหมาะสมของเกณฑ์หรือรายการประเมิน 2) ความเหมาะสม
ของจำ�นวนระดับคุณภาพ 3) ความเหมาะสมของคำ�อธิบายของแต่ละระดับคุณภาพ ในแต่ละเกณฑ์ และ
4) ความเหมาะสมของนํา้ หนักคะแนนของแต่ละเกณฑ์ ซึง่ แบบประเมินทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้
ชุดที่เหมาะสม ต้องมีค่าเฉลี่ยคะแนนความถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จากนั้นจัดทำ�เป็นแบบประเมิน
ทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้สำ�หรับนำ�ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้
4.1 ปฐมนิเทศ เพือ่ ชีแ้ จง และทำ�ความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับรายวิชา รวมทัง้ สร้างข้อตกลงในชัน้ เรียน
และอื่น ๆ
4.2 ดำ�เนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ชุดฝึกทักษะ
4.3 ทดสอบทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ (ภาคปฏิบัติ) เป็นรายบุคคล โดยการสังเกต
และประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ผู้วิจัยดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ตามเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 75/75 โดยที่
75 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมดทีน่ กั ศึกษาได้จากการทำ�แบบฝึกหัด
ท้ายชุดฝึกแต่ละชุด
75 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่กำ�หนดให้
5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษาจากการปฏิบัติ
ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่กำ�หนดกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยและร้อยละ

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้นำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลำ�ดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้หลังเรียนของนักศึกษา
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักศึกษา

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของ

  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้สำ�หรับนักศึกษา
ตามเกณฑ์ 75/75 ปรากฏดังตาราง 1
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามเกณฑ์ 75/75
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เล่มที่

คะแนนระหว่างเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
การปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้
คะแนน
เต็ม

X

S.D.

15
15
15
15
15

12.35
12.68
12.76
12.56
12.59

1.25
1.36
1.37
1.42
1.35

1
2
3
4
รวมเฉลี่ย

คะแนนทดสอบหลังเรียน

ร้อยละ คะแนน
S.D.
X (E1) เต็ม X
82.35
84.51
40 34.00 2.21
85.10
83.73
83.92

ประสิทธิภาพ
E1 / E2
ร้อยละ
X (E2)
85.00 83.92/85.00

จากตาราง 1 พบว่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ส�ำ หรับนักศึกษา
เท่ากับ 83.92/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้หลังเรียนของ
นักศึกษากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม แสดงดังตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้หลังเรียนของนักศึกษากับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้หลังเรียนของนักศึกษา
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
นักศึกษาคนที่
1
2
3
4
5
6

ทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
คะแนนที่ได้
ร้อยละ
ผลการประเมิน
34
85.00
ผ่าน
36
90.00
ผ่าน
34
85.00
ผ่าน
34
85.00
ผ่าน
35
87.50
ผ่าน
33
82.50
ผ่าน
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

30
29
36
35
32
34
35
29
34
35
34

X = 33.47 , S.D = 2.21

75.00
72.50
90.00
87.50
80.00
85.00
87.50
72.50
85.00
87.50
85.00
83.68

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้หลังเรียนด้วย
ชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 83.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณา
เป็นรายบุคคล พบว่ามีนกั ศึกษาทีม่ ที กั ษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ผา่ นเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด จำ�นวน 17 คน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษา สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สรุปผลได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษาเท่ากับ 83.92/85.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75
2. โดยภาพรวมนักศึกษามีทกั ษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
เท่ากับร้อยละ 83.68 ซึ ่งผ่านเกณฑ์ที่ต ั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล
พบว่ามีนักศึกษาที่มีทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนด จำ�นวน 17 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของนักศึกษาทั้งหมด
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษาเท่ากับ 83.92/85.00
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ที่ 75/75 ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะชุดฝึกทักษะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ผา่ นขัน้ ตอนการสร้างอย่าง
เป็นระบบโดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารตำ�ราทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์ หลักสูตรเนือ้ หาการเรียนรูก้ อ่ นการสร้างชุดฝึก
ทักษะ ตลอดจนผ่านการวิเคราะห์ และตรวจสอบจากทีป่ รึกษางานวิจยั และผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ หาจุดบกพร่องแล้ว
นำ�มาปรับปรุง แก้ไข ซึ่งแบบฝึกหัดทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำ�มาให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ
เพือ่ เพิม่ และพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูไ้ ด้เรียนอย่างสนุกสนาน เมือ่ เรียนแล้วเกิดความ
รูค้ วามเข้าใจในบทเรียนมากยิง่ ขึน้ เช่น มีค�ำ ชีแ้ จงในการเรียนจากตัวอย่างและให้ท�ำ แบบทดสอบเพือ่ ฝึกทักษะ
หรือทบทวนบทเรียนหลังจากที่เรียนเนื้อหามาแล้วให้เกิดความจำ� จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความชำ�นาญ
รวมทั้งทำ�ให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเอง   และการฝึกทักษะด้านใดควรใช้
ภาษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลำ�ดับจากง่ายไปหายากให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้ รียน  
มีเนื้อหาตรง  จัดกิจกรรมหลากหลายให้ผู้เรียนทำ�เพื่อดึงดูดความสนใจและเกิดประสิทธิภาพในการเรียน
จากเหตุผลข้างต้น สรุปได้วา่ ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะช่วยสร้างสภาพการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเปลีย่ น
พฤติกรรมตามทีม่ งุ่ หมาย การทดสอบประสิทธิภาพตามลำ�ดับขัน้ จะช่วยให้มคี ณ
ุ ค่าทางการสอนจริงตามเกณฑ์
ทีก่ �ำ หนดไว้สอดคล้องกับผลการวิจยั ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ทิ างด้านดนตรี พบว่า
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังเช่นงานวิจัยของจิระนันท์ โตสิน (2557)
ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนมีค่าเท่ากับ 86.31/88.66 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดคือ 80/80  รพีพล
หล้าวงษา (2558) ศึกษาชุดการสอนการปฏิบตั กิ ตี าร์เบือ้ งต้นในรายวิชาดนตรีสากล และวิชาปฏิบตั ดิ นตรีสากล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด คือ 90.25/80.00 และกฤษฎา วงศ์คำ�จันทร์ (2551) ศึกษาชุด
การสอนการปฏิบัติกีตาร์ในวิชาทักษะดนตรี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 80.13/82.68
ผ่านเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรี
ศึกษามีคะแนนเฉลีย่ ผลการพัฒนาทักษะทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จากผลการวิจยั ดังกล่าวเป็นสิง่
ยืนยันได้วา่ ชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพนื้ บ้านอีสานใต้ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศกึ ษาทีส่ ร้างขึน้ สามารถ
นำ�ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สาเหตุที่ทำ�ให้
ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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และทำ�ให้นกั ศึกษาทีเ่ รียนโดยชุดฝึกทักษะดังกล่าวมีผลการพัฒนาทักษะทางดนตรีสงู ขึน้ เพราะการพัฒนาชุด
ฝึกทักษะครั้งนี้ได้สร้างตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง แก้ไขและปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผู้เชี่ยวชาญ  และมีการ
ทดลองใช้กอ่ นทีจ่ ะนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอนจริง จึงส่งผลให้นกั ศึกษามีผลการพัฒนาทักษะทางดนตรีสงู ขึน้
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์รปู แบบการสอนทักษะตามวิธดี �ำ เนินการของ Dave (1967 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2556)
ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ การเลียนแบบ เป็นขัน้ ให้ผเู้ รียนสังเกตการกระทำ�ทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนทำ�ได้ ซึง่ ผูเ้ รียนย่อมจะรับรู้
หรือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้เรียนจะสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนหลักของ
การกระทำ�นั้น ๆ มีอะไรบ้าง ขั้นที่ 2 ขั้นการลงมือกระทำ�ตามคำ�สั่ง เมื่อผู้เรียนได้เห็นและสามารถบอก
ขั้นตอนของการกระทำ�ที่ต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนลงมือทำ�โดยไม่มีแบบอย่างให้เห็น ผู้เรียนอาจลงมือ
ทำ�ตามคำ�สั่งของผู้สอน หรือทำ�ตามคำ�สั่งที่ผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้การลงมือปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ นี้ แม้ผเู้ รียน
จะยังไม่สามารถทำ�ได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือทำ�และค้นพบปัญหา
ต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับการกระทำ�ให้ถูกต้องสมบูรณ์ขึ้น ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การกระทำ�อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถทำ�สิ่งนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จำ�เป็น
ต้องมีแบบอย่างหรือมีคำ�สั่งนำ�ทางการกระทำ� การกระทำ�ที่ถูกต้อง แม่น ตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็นสิ่งที่
ผู้เรียนจะต้องสามารถทำ�ได้ในขั้นนี้ ขั้นที่ 4 ขั้นการแสดงออก ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมากขึ้น
จนกระทั่งสามารถกระทำ�สิ่งนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่น และด้วยความมั่นใจ
และขั้นที่ 5 ขั้นการกระทำ�อย่างเป็นธรรมชาติ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนสามารถกระทำ�สิ่งนั้น ๆ อย่างสบาย ๆ
เป็นไปอย่างอัตโนมัตโิ ดยไม่รสู้ กึ ว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ซึง่ ต้องอาศัยการปฏิบตั บิ อ่ ย ๆ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้รับการเสริมทักษะโดยการฝึกนอกเวลาเรียน เนื่องจากการฝึก
ทักษะปฏิบัตินั้นต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นประจำ� จึงทำ�ให้เกิดความชำ�นาญ
จากเหตุผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ จุฑาศิริ ยอดวิเศษ และ
พรรณระพี บุญเปลี่ยน (2562) พบว่าแบบฝึกทักษะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะสูงขึ้น ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนการทราบเกณฑ์แบบประเมินระดับทักษะ ทำ�ให้เห็นพัฒนาการของตนเชิงพัฒนาและจูงใจผูเ้ รียน  และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทาน บุญเมือง (2561) พบว่าชุดการสอนโดยใช้ชดุ การสอนสำ�หรับนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 1 สาขาวิชาดนตรีศกึ ษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.5 นั่นคือการเรียนด้วยชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดเนื้อหา เวลา กิจกรรม ตลอดจนการประเมินผล
ที่เหมาะสมนั้น ช่วยทำ�ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนการนำ�ชุดฝึกทักษะการปฏิบตั ดิ นตรีพน้ื บ้านอีสานใต้ไปใช้จดั กิจกรรม การเรียนการสอน อาจารย์
ผู้สอนควรศึกษาแนวทางการใช้ชุดฝึกทักษะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการ
สอน และวางแผนการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าในการฝึกปฏิบัติ
2. จากผลการวิจัยพบว่าการนำ�ชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้มาใช้ประกอบ
การเรียนการสอน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ควรพัฒนาชุดฝึกทักษะให้มคี วามหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ของนักศึกษาที่ได้ผ่าน
การฝึกทักษะพื้นฐานมาแล้ว ให้มีทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ที่ซับซ้อนขึ้น
2. ควรศึกษาระดับความพึงพอใจหรือเจตคติที่มีต่อชุดฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ใน
การนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ นำ�มาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดฝึกทักษะให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
3. ควรมีการทำ�วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้   โดยอาจ
แบ่งเป็นรายวิชาย่อย ๆ ตามลำ�ดับความซับซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เลือกเรียน
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