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บทคัดยอ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ในดานความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ ดานทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ และความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ

โดยใชสื่อประสม กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย 

อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 16 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ  

ชุดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสื่อประสม จํานวน 6 แผน แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

ปฏิบัติขลุยเพียงออเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ จํานวน  

2 เพลง และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม เปนแบบมาตรสวนประมาณ

คา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ เครื่องมือวิจัยท้ังหมดผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตั้งแต 0.8 – 1.0 วิเคราะหขอมูล โดยหาความถ่ีและคารอยละ  

ผลการวิจัยพบวา  

1. คะแนนทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ หลังการฝก คะแนนสูงสุด 19 

คะแนน คะแนนต่ําสุด 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีนักเรียนท่ีไดคะแนน 16 คะแนนข้ึนไปหรือรอยละ 80 

ของคะแนนเต็ม จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 87.50 ของนักเรียนท้ังหมด  

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไววา รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อ

ประสม ไดคะแนนทดสอบหลังเรียนดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ รอยละ 80 ข้ึนไปของ

คะแนนเต็ม  

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรและศิลปะศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตรและศิลปะศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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2. ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ เพลงลาวครวญ 2 ช้ัน อยูในระดับดีมาก 4 คน คิดเปนรอย

ละ 25 อยูในระดับดี 10 คน คิดเปนรอยละ 62.50 และระดับปานกลาง 2 คน คิดเปน รอยละ 12.50 รวมจํานวนระดับ

ดีกับดีมาก 14 คน คิดเปนรอยละ 87.50 สวนเพลงคางคาวกินกลวย อยูในระดับดีมาก 2 คน คิดเปนรอยละ 12.50  

อยูในระดับดี 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75 และระดับปานกลาง 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 รวมจํานวนระดับดีกับ    

ดีมาก 13 คน คิดเปนรอยละ 81.25 

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยไดตั้งไววา รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อ

ประสม มีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ ระดับดีข้ึนไป  

3. เมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวมทุกขอความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงอออยูในระดับ มาก  

เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอก็พบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ระยะเวลาในการฝก รูปแบบการ

ฝก บรรยากาศในการฝก และผลงานในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออของตนเอง  

 สวนขอท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก คือสถานท่ีในการฝก ลําดับข้ันตอนและความตอเน่ืองของการฝก สื่อ

การเรียนรูท่ีใชในการฝก ความหลากหลายของสื่อการเรียนรูท่ีใชในการฝก  ความอดทน เพียร พยายาม ในการฝก

ปฏิบัติขลุยเพียงออของตนเอง และภาพรวมของการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ  

 ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยไดตั้งไววา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุย

เพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว  

จังหวัดนครราชสีมาอยูในระดับมาก  

คําสําคัญ : การฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ, การฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม, ผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ 

 

Abstract 

The purpose of this research is to study of the results practicing the just a Klui-Pieng-Or  using 

multimedia. In terms  of the knowledge and understanding about practicing  the just a Klui-Pieng-Or 

regarding the skills of practicing the just a Klui-Pieng-Or  and satisfaction with Klui-Pieng-Or using  

multimedia. The sampling  group in this research is Matthayomsuksa 1  students at Ban Ba Yai School 

Udomsub Subdistrict, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima Province : Semester 1 ; 2019, 

amount 16 students, the instrument used in this study was a set of 6 learning activities  using  

multimedia. The knowledge and understanding test about the just practicing a Klui-Pieng-Or was 

selected in 4 choices. 20 items, 2 a Klui-Pieng-Or  flavors, practice assessment form. And satisfaction 

questionnaire for practicing  a Klui-Pieng-Or  using  multimedia. It is a 10 level estimation scale with 

10 items. All research tools have been approved by the experts. The conformance index (IOC) from 

0.8 - 1.0, analyze the data by finding the frequency and Percentage. 

The study found as follow : 

1. Test scores for knowledge and understanding of the practicing the just a Klui-Pieng-Or after 

practicing found that the highest score is 19 points, the lowest score is 14 points from full scored 20 

points. There are 14 students who scored 16 points or more, or 80 percent of the full score. 

Accounting for 87.50 percent of all students 
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The results  of the research were based on the hypothesis that the researcher set out that 

80 percent of Matthayomsuksa 1 at Ban Ba Yai School, Udomsub Subdistrict, Wang Nam Khiao District,  

Nakhon Ratchasima  Province. That was a Klui-Pieng-Or using multimedia  found that  a score test 

after studying knowledge and understanding about Klui-Pieng-Or practicing only 80 percent or more 

of the full score 

2. The results of the assessment the skills to practicing  the just a Klui-Pieng-Or of the Lao-

Kroan song : 2 level lamentation , is in a very good level, 4 people accounting for 25 percent, a good 

level of 10 people representing 62.50 percent  and 2 moderate levels representing 12.50 percent of 

the total amount. The level of good and very good is 14 people, accounting for 87.50  percent. As 

for the song, bats eat bananas. Were at a very good level, 2 people, representing 12.50 percent, were 

in a good level, 11 people representing 68.7 percent, and a moderate level 3 people, representing 

18.75 percent. In total the number of good and very good levels 13 people, representing 81.25 

percent. 

The research results were based on the hypothesis that the researcher set out that 80 

percent of Matthayomsuksa 1 students  at  Ban Ba Yai School , Udomsub Subdistrict , Wang Nam 

Khiao District , Nakhon Ratchasima Province .That was practicing the just a Klui-Pieng-Or  using 

multimedia. There are results of the assessment of the practicing the just a Klui-Pieng-Or skills  Level 

up 

3. Considering the average score of all statements, the satisfaction with the practicing the 

just a Klui-Pieng-Or  is  the high level when considering  an average scores by item, it is found that 

.The satisfaction at the highest level is the duration of training, training styles, training atmosphere 

and the results of his own practicing the just a Klui-Pieng-Or. 

As for items with high level of satisfaction is a place to practice order of steps and 

continuation of training learning media used in practice. A variety of learning media that is used to 

practice patience, diligence in practicing their own Klui-Pieng-Or and  an overview just like Klui-Pieng-

Or practice 

The research results were based on the hypothesis that the researcher had set that The 

average score of satisfaction with practicing the just a  Klui-Pieng-Or using multimedia of 

Matthayomsuksa 1 students at Banbaiyai School, Udomsub Subdistrict ,Wang Nam Khiao District,  

Nakhon Ratchasima  is at a high level. 

Keywords : Klui-Pieng-Or practicing,  Klui-Pieng-Or practicing  using by multimedia, The result of Klui-

Pieng-Or practicing. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 

ดนตรีเปนศิลปะอยางหน่ึงท่ีมนุษยไดสรางสรรคปรุงแตงข้ึน เพ่ือใหความรื่นเริงบันเทิงใจแกคนท่ัวไป ดนตรียัง

เปนท้ังศาสตรและศิลปในตัวเอง เปนเรื่องของความรูไมวาจะเปนเรื่องของทฤษฎี ประวัติการดนตรี การปฏิบัติเครื่อง
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ดนตรีสวนความเปนศิลปดนตรีเปนเรื่องของความรูสึก สุนทรียหรือความงามยอมอยูเหนือความหมาย ไมสามารถ

บรรยายออกมาเปนภาษาเขียนได  ไมสามารถวัดเปนปริมาณในทางศาสตรได  มนุษยจึงไดนําเอาดนตรีมาใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานการศึกษา  ซึ่งเมื่อนําเสียงดนตรีเขามาสู

กระบวนการทางการเรียน การสอนแบบสรางสรรค  เสียงดนตรีสามารถสงเสริมพัฒนาการทางอารมณ สงผลตอการ

พัฒนาความเปนมนุษยใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 

การเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยในปจจุบัน  ไดมีการจัดกิจกรรมดนตรีมาสอนอยางหลากหลาย มีท้ัง

ในระบบและนอกระบบ ในการเรียนการสอนดนตรีครูผูสอนมีความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอนมาก เน่ืองจาก

การเรียนดนตรีเปนศาสตรท่ีมีการปฏิบัติเปนหลัก หากครูผูสอนมีวิธีการสอนท่ีไมดีพอ ไมมีความชัดเจน นักเรียนอาจ

ไดรับวิธีการฝกฝนท่ีไมถูกตอง   

 ปจจุบันสภาพการเรียนการสอนดนตรีในระบบโรงเรียน เปนวิชาบังคับท่ีทุกคนตองเรียนในทุกระดับช้ันป  

ในการเรียนดนตรีในโรงเรียน ไมสามารถทําการสอนแบบตัวตอตัวได เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนมีจํากัด และ

จํานวนนักเรียนในช้ันเรียนมีจํานวนมาก ยากท่ีจะใหผูเรียนสามารถปฏิบัติไดผลดีตามวัตถุประสงคของหลักสูตรท่ีได

กําหนดไว  จะทําอยางไรจึงจะสอนใหผูเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยพ้ืนฐาน ตองกําหนดเครื่องดนตรีท่ีสะดวก

ในการเรียนและเปนเครื่องพ้ืนฐานท่ีแทจริงของดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทยท่ีนิยมใชสําหรับการปฏิบัติพ้ืนฐานทางดนตรี

ไทยก็คือ  ขลุยเพียงออ เปนเครื่องดนตรีไทยท่ีราคาไมแพงมากนักและสามารถพกติดตัวไปไดงาย 

ดวยสภาพปญหาการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว  

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีเกิดข้ึนพบวาเน้ือหาในสวนท่ีเนนการฝกปฏิบัติน้ัน นักเรียนสวนใหญไมสนใจเรียนเทาท่ีควร  

เน่ืองจากไมชอบการปฏิบัติ เพราะไมมีพ้ืนฐานทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี และผูสอนไมสามารถท่ีจะทําการสอนแบบ

ตัวตอตัวได เน่ืองจากระยะเวลาในการเรียนการสอนมีจํากัด จากการสังเกตการณการเรียนการสอนของผูวิจัย และการ

สัมภาษณอยางไมเปนทางการของนักเรียนรายวิชา ปฏิบัติขลุยเพียงออ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ  

ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา จํานวนท้ังสิ้น 16 คน เปนชาย 9 คน หญิง 7 คน พบวา  

มีภูมิหลังเดิมคือนักเรียนไมมีพ้ืนฐานในการปฏิบัติขลุยเพียงออ ซึ่งสงผลใหการจัดการเรียนการสอนยังไมบรรลุ

วัตถุประสงคตามท่ีตั้งไว จึงไดใชวิธีการแกปญหาโดยการสรางชุดกิจกรรมข้ึนมา เปนสื่อท่ีไดจากระบบการผลิตและการ

นําสื่อการสอนท่ีสอดคลองกับรายวิชาและวัตถุประสงค ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อยางมีประสิทธิภาพ  

โดยชุดการเรียนการสอนท่ีผูวิจัยเลือกใชเปนชุดการสอนประเภทประกอบคําบรรยายของครู จะใชสอนผูเรียนเปนกลุม

ใหญหรือเปนการสอนท่ีตองการปูพ้ืนฐานใหผูเรียนสวนใหญรูและมีความเขาใจในเวลาเดียวกัน เพ่ือถายทอดเน้ือหา

สาระในลักษณะท่ีสื่อแตละชนิดสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เกิดเปนสื่อแนวใหม

ท่ีมุงสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย   

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการนํารูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติตามแนวคิดของเพส

ตาลอสซี่ ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมท่ีทําใหผูเรียน เรียนรูจากประสบการณตรง มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการ

ปฏิบัติ  โดยแบงการปฏิบัติออกเปนทักษะยอย ๆ เพ่ือใหงายแกการฝกปฏิบัติของผูเรียน เปนการพัฒนาความสามารถ

ของผูเรียนดานการปฏิบัติ การกระทํา การแสดงออกตาง ๆ รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเพสตาลอสซี่ เปนรูปแบบ

การสอนท่ีเนนทักษะปฏิบัติโดยตรงและมีการแบงแนวทางการสอนเปนวิธีการ 7 ข้ันตอน คือ ข้ันท่ี 1) สอนใหรูจักเสียง

กอนสัญลักษณ ข้ันท่ี 2)  ใหนักเรียนไดสังเกต ฟงเสียงดนตรี และเสียงตาง ๆ ท่ีไดยิน ข้ันท่ี 3)  สอนทีละอยาง ไดแก  

จังหวะลีลา ทํานองและลีลาของดนตรี ข้ันท่ี 4)  ฝกปฏิบัติแตละข้ันตอนอยางดีเสียกอน กอนท่ีจะฝกในบทท่ียากข้ึน  

ข้ันท่ี 5)  ใหตัวอยางฝกปฏิบัติ แลวสรุปกฎเกณฑตอไป ข้ันท่ี 6)  ฝกปฏิบัติในเรื่องคุณภาพของเสียง ข้ันท่ี 7) การสอน
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ตัวโนตควรสอดคลองสัมพันธกับบทเพลงท่ีนํามาสอนโดยตรง  เปนวิธีการสอนทักษะท่ีสามารถนํามาประยุกตใชกับ

วิธีการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติขลุยเพียงออและจําเปน

อยางยิ่งในการเรียนในรายวิชาดนตรีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1   

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุย

เพียงออ 

 2. เพ่ือศึกษาผลการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ดานทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 

สมมติฐานการวิจัย  

1. รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ไดคะแนนทดสอบหลังเรียนดานความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ รอยละ 80 ข้ึนไปของคะแนนเต็ม 

 2. รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว 

จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม มีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ 

ระดับดีข้ึนไป 

 3. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว  

จังหวัดนครราชสีมาอยูในระดับมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุมเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest Posttest Design) 

ประชาการและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย  อําเภอวัง

นํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย  อําเภอวังนํ้า

เขียว จังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 1 หองเรียน 16 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ ชุดของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใชสื่อประสม จํานวน 6 แผน 

แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ แบบ

ประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ จํานวน 2 เพลง และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุย

เพียงออโดยใชสื่อประสม เปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ 
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  การวิเคราะหขอมูล  

ขอมูลจากการทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียนวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ  

1) ตรวจนับคะแนนและหาคารอยละของคะแนนท่ีไดของนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางแตละคน  

2) นับจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป  

            3) หาคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป  

    ขอมูลจากการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ (เพลงลาวครวญ 2 ช้ัน และเพลงคางคาวกิน

กลวย)  

  1) นับจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ ในระดับ

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง 

  2) หาคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุย

เพียงออ ในระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และปรับปรุง 

  3) รวมคารอยละของจํานวนนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท่ีมีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุย

เพียงออ ในระดับดีมาก และดี  

    ขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ 

  1) ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยนับความถ่ีและหาคารอยละ

แลว    
 

2) ขอมูลความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ หาคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 

คะแนนความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออเปนรายขอ และท้ังฉบับ 

  3) แปลผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ ตามเกณฑตอไปน้ี 

  คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับมาก 

  คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 

  นําขอมูลความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ มาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)     

 

สรุปผลการวิจัย  

1) ผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ พบวา คะแนนทดสอบความรู  

หลังการฝก คะแนนสูงสุด 19 คะแนน คะแนนต่ําสุด 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีนักเรียนท่ีไดคะแนน 

16 คะแนนข้ึนไปหรือรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 87.50 ของนักเรียนท้ังหมด  

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไววา รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อ

ประสม ไดคะแนนทดสอบหลังเรียนดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติขลุยเพียงออ รอยละ 80 ข้ึนไปของ

คะแนนเต็ม  

[72] 

 



 

2) ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ พบวา เพลงลาวครวญ 2 ช้ัน อยูในระดับดีมาก 4 คน คิด

เปนรอยละ 25 อยูในระดับดี 10 คน คิดเปนรอยละ 62.50 และระดับปานกลาง 2 คน คิดเปน รอยละ 12.50 รวม

จํานวนระดับดีกับดีมาก 14 คน คิดเปนรอยละ 87.50 สวนเพลงคางคาวกินกลวย อยูในระดับดีมาก 2 คน คิดเปนรอย

ละ 12.50 อยูในระดับดี 11 คน คิดเปนรอยละ 68.75 และระดับปานกลาง 3 คน คิดเปนรอยละ 18.75 รวมจํานวน

ระดับดีกับ   ดีมาก 13 คน คิดเปนรอยละ 81.25 

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยไดตั้งไววา รอยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

บานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ท่ีไดรับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อ

ประสม มีผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ ระดับดีข้ึนไป  

3) ผลการสอบถามความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ พบวา เมื่อพิจารณาโดยรวมทุกขอความพึง

พอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงอออยูในระดับ มาก ( x� = 4.33, S.D. = 0.13 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอก็พบวา ความ

พึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ คือ 

ระยะเวลาในการฝก ( x� = 4.75, S.D. = 0.54) รูปแบบการฝก ( x� = 4.56, S.D. = 0.5) บรรยากาศในการ

ฝก ( x� = 4.50, S.D. = 0.52) ผลงานในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออของตนเอง ( x� = 4.69, S.D. = 0.25) 

สวนท่ีเหลือ 6 ขอ มีความพึงพอใจในระดับมาก คือสถานท่ีในการฝก ( x�  = 4, S.D.= 0) ลําดับข้ันตอนและ

ความตอเน่ืองของการฝก ( x� = 4, S.D. = 0) สื่อการเรียนรูท่ีใชในการฝก ( x� = 4.13, S.D. = 0.34) ความหลากหลาย

ของสื่อการเรียนรูท่ีใชในการฝก ( x� = 4.31, S.D. = 0.48) ความอดทน เพียร พยายาม ในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ

ของตนเอง ( x� = 4.75, S.D. = 0.54) ภาพรวมของการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ ( x� = 4.06, S.D. = 0.25) 

ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานท่ีผูวิจัยไดตั้งไววา คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการฝกปฏิบัติขลุย

เพียงออโดยใชสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบานบะใหญ ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังนํ้าเขียว  

จังหวัดนครราชสีมาอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

 1. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ หลังการฝก 

มีนักเรียนท่ีไดคะแนน 16 คะแนนข้ึนไปหรือรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม จํานวน 14 คนคิดเปนรอยละ 87.50 ของ

นักเรียนท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะในการจัดกิจกรรมแตละแผนมีการใหความรูและทดสอบความรูทายแผน ซึ่งนักเรียน

สามารถทําคะแนนได 7-10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน แสดงวานักเรียนมีความรูความเขาในเรื่องท่ีเรียนรู

ตามแผนใกลเคียงกับเกณฑรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม อีกท้ังมีการทบทวนสรุปความรู เมื่อสิ้นสุดแผนสุดทายของการ

จัดกิจกรรม กอนการทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วริษา  

ปลื้มฤดี  (2556 : บทคัดยอ) ซึ่งทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรูโดยใชแบบฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม ผลการวิจัยสวนหน่ึงพบวา คาดัชนี

ประสิทธิผล  เทากับ  0.7472  แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมข้ึน  0.7472  หรือคิดเปนรอยละ  74.72  และสอดคลอง

กับงานของ  ภูวดิษฐ  เกิดทรง  (2555 : บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะการเปาขลุยเพียงออ  กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ  คน  ผลการวิจัยพบวา  ชุดฝกทักษะการ เปาขลุยเพียงออ  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ท้ัง  6  

บท  มีประสิทธิภาพ  84.86/84.17  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 2. จากผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินทักษะการปฏิบัติขลุยเพียงออ เพลงลาวครวญ 2 ช้ัน จํานวน

นักเรียนท่ีอยูในระดับดีกับดีมาก 14 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ของนักเรียนท้ังหมด สวนเพลงคางคาวกินกลวย จํานวน
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นักเรียนท่ีอยูในระดับดีกับดีมากจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 81.25 ของนักเรียนท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะ ในการฝกปฏิบัติ

ขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสมน้ี มีการใชสื่อในการเรียนรูอยางหลากหลาย ไดแก ใบความรู แบบฝก รูปภาพ เทปเสียง วี

ดทัีศน กระบวนในการฝกเริ่มจากการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขลุยเพียงออ มีการฝกเคาะจงัหวะและอานโนตดนตรี

ไทย ฝกไลระดับเสียงแลวจึงฝกเปาเปนเพลง ซึ่งเปนไปตามหลักการฝกปฏิบัติเครื่องดนตรี  อีกท้ังในการฝกเปาเพลง

ลาวคราญ 2 ช้ัน ใชเวลาฝกในคาบเรียน 3 ช่ัวโมง และในการฝกเปาเพลงคางคาวกินกลวย  ใชเวลาฝกในคาบเรียน 4 

ช่ัวโมง ระหวางการฝกแตละครั้งผูสอนไดมีการประเมินการปฏิบัติของนักเรียนและช้ีจุดปรับปรุงแกไข นอกจากน้ี

นักเรียนยังไดนําขลุยเพียงออไปฝกปฏิบัติยามวางหรือหลังเลิกเรียน  

 3. จากผลการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุย

เพียงออ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจตอการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออแตละประเด็น พบวา อยูในระดับมากท่ีสุด 4 ขอ คือ 

ระยะเวลาในการฝก ( x� = 4.75, S.D. = 0.54) รูปแบบการฝก ( x� = 4.56, S.D. = 0.5) บรรยากาศในการฝก ( x� = 

4.50, S.D. = 0.52) ผลงานในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออของตนเอง ( x� = 4.69, S.D. = 0.25)  

 ในประเด็นระยะเวลาในการฝกนักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวาโรงเรียนอนุญาตให

นักเรียนยืมขลุยไปฝกซอมไดในเวลาวาง ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบานทําใหมีเวลาฝกซอมอยางเพียงพอ 

 รูปแบบการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดอาจเปนเพราะวา กระบวนในการฝก

เริ่มจากการใหความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับขลุยเพียงออ มีการฝกเคาะจังหวะและอานโนตดนตรีไทย ฝกไลระดับเสียงแลวจึง

ฝกเปาเปนเพลง ซึ่งเปนไปตามหลักการฝกปฏิบัติเครื่องดนตรี ระหวางการฝกแตละครั้งผูสอนไดมีการประเมินการ

ปฏิบัติของนักเรียนและช้ีจุดปรับปรุงแกไข    

 บรรยากาศในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ ใหอิสระกับนักเรียนในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออ นักเรียนสามารถ

เลือกสถานท่ีในฝกปฏิบัติเอง นอกจากน้ีนักเรียนยังไดนําขลุยเพียงออไปฝกปฏิบัติยามวางหรือหลังเลิกเรียน 

นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดตอผลงานในการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออของตนเองอาจเปนเพราะวา ครูผูสอนมีการ

ประเมินผลระหวางฝกปฏิบัติ ไดช้ีจุดบกพรองใหปรับปรุงแกไข มีการชมเชยใหกํากลังใจเมื่อปฏิบัติได นักเรียนจึงได

พัฒนาทักษะการเปาขลุยเปนเพลงท่ีมีคุณภาพระดับดีเปนท่ี 

นาพอใจ 

 

ขอเสนอแนะ  

การฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อปะสม จากการวิจัยครั้งน้ี หากจะนําไปใชใหไดผลดีผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังน้ี  

1. ควรช้ีแจงใหผูท่ีเขารวมกิจกรรมทราบวัตถุประสงคและวิธีปฏิบัติระหวางเขารวมกิจกรรม   

2. ครูผูสอนควรเนนย้ําใหผูเขารวมกิจกรรมฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมออีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนเพลงตาม

ความตองการและความถนัดของผูเขารวมกิจกรรม 

3. ควรดําเนินการฝกตามข้ันตอนท่ีกําหนดในกิจกรรมการฝกปฏิบัติขลุยเพียงออโดยใชสื่อประสม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในการฝกแตละครั้งครูผูสอนควรมีการประเมินการปฏิบัติของนักเรียน เพ่ือช้ีจุดปรับปรุงแกไข และ

ช่ืนชมใหกําลังใจผูท่ีปฏิบัติไดดี 
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