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การใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนวัดรองออ*
Using the Integrated Learning Units on Local Wisdom-Based 

Traditional Music and Dramatic Arts for PrathomSuksa 5 Students, 
Wat Rong Or School
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บทคัดยอ
  การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรี   

และนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ         

กลุมเปาหมาย มี 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร ในการ              

ตรวจสอบหนวยการเรียนรูบรูณาการ และแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางข้ึน จาํนวน 3 คน และกลุมที ่2 เปนกลุม       

ผูใชหนวยการเรียนรูบรูณาการและแผนการจัดการเรียนรูทีส่รางข้ึน ประกอบดวย ครจูาํนวน 1 คนและนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดรองออ อําเภอเมือง          

จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวยหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบาน         

โดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 แบบทดสอบความรูแบบประเมินทักษะ          

การเลนดนตรีและการฟอนและแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีตอหนวยการเรียนรู            

บูรณาการ วิเคราะหขอมูลคะแนนผลการทดสอบความรูและการประเมินทักษะการเลนดนตรีและการฟอน  

โดยหาคาเฉลี่ยและรอยละเทียบเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 วิเคราะหขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักเรียน

และครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการดวยการสรุปและเขียนบรรยาย

* เรียบเรียงจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ เร่ือง การบูรณาการหลักสูตรดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน
  ในบริบทของโรงเรียนวัดรองออ
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  ผลการวิจัยพบวา การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการผานการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญ ทําใหได

หนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และแผนการจัดการเรียนรูในหนวยการเรียนรูบูรณาการ  จํานวน 9 แผน  รวมเวลา     

18 ชั่วโมงและหลังจากท่ีใชหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูพบวา  ความรูและทักษะการปฏิบัติ

ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของนักเรียนมีคาเฉลี่ยรอยละ 84.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว นักเรียน               

รอยละ 65 เห็นวาหนวยการเรียนรูมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย สื่อที่ใชมีทั้งสื่อของจริง รูปภาพ ซีดีเพลงและ        

วีดีทัศนมีการวัดประเมินผลท้ังความรูทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

และอนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น  สวนครูผูสอนเห็นวาหนวยการรูแบบบูรณาการเปน  

การจดัการเรยีนการเรยีนรูโดยการบรูณาการเนือ้หาสาระดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บาน  จดัความรูเปนแบบองครวม  

นักเรียนไดรับความรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  ครูสามารถใชหนวยการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและ       

สามารถนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการไปจัดทําเปนหนวยการเรียนการเรียนรูในสาระอ่ืนๆ ได

คําสําคัญ
  หนวยบูรณาการภูมิปญญาทองถ่ิน    ความสามารถทางดนตรี    นาฏศิลปพื้นบาน

Abstract
  This research was aimed at constructing integrated learning units and studying the effect 

of using the integrated learning units on local wisdom-based traditional music and dramatic arts 

for PrathomSuksa 5 students, WatRongOr School, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province. 

There were 2 target groups. The first one included 3 experts with experiences on curriculum           

development to verify the integrated learning units and learning plans having been constructed, 

and the second one included the users of the constructed integrated learning units and learning 

plans including 1 teacher and 20 elementary education students enrolled in the 2nd semester of 

2011 academic year at the School.The tools used were the integrated learning units on local    

wisdom-based traditional music and dramatic arts for PrathomSuksa 5 students, achievement tests, 

form for evaluating musical and dancing skills, and a questionnaire asking the teacher’s and        

student’s opinion. The data were analyzed in terms of mean and percentage against the set            

criterion of 65% and the comments were concluded in descriptive form. It was found that the learning 

units has passed the verification of the experts resulting the learning units on traditional music and 

dramatic arts for PrathomSuka 5 students and 9 integrated lesson plans taking 18 hours. After the 

use of the learning units and learning managing plans, it was found that the student’s knowledge 

and skills on traditional music and dramatic arts came up at 84.56% which was higher than the set 
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65% criterion. The students reflected that the learning units were composed of various activities 

and media which both of authentic objects, picture, song C.D., and VDO. The assessment was 

done on knowledge, practical skills, and characteristics. The teacher reflected that the integrated 

learning units were organized by integrating contents and substances on traditional music and 

dramatic arts and knowledge was organized in comprehensive form. The students acquired      

knowledge both in theory and practice. The teacher could effectively implement the learning units 

and could apply the integrated instructional models in setting up the learning units in other learning 

substances as well. 

Keywords 
  Integrated Unit,  Local Dance and Music Ability,  Local Wisdom 

บทนํา
  การจัดการศึกษาท่ีสําคัญประการหน่ึงคือกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับ

เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และแกไข (ฉบับ 2) พ.ศ.2545 ที่มุงเนน             

การกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิน่และสถานศึกษาไดมบีทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร

เพือ่ใหสอดคลองกับสภาพความตองการความเปนมาของทองถ่ิน (สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542) และการปฏิรปู

การเรียนรูเปนแนวคิดเชิงหลักการที่ใชเปนหลักของการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อเกิดประโยชน

สูงสุดแกผูเรียนโดยมีหลักการสําคัญ คือ ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดทุกที่ทุกเวลา           

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีการพัฒนารอบดานอยางสมดุลและเรียนรูอยางมีความหมาย บูรณาการสัมพันธ   

กับชีวิตจริง  นําไปใชประโยชนไดโดยที่ผูเรียนไดคิด ไดปฏิบัติจริง สามารถสรุปและสรางความรูดวยตนเอง

  จากการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว กรมวิชาการ (2551, 1) ไดกลาวถึงกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ          

วาเปนกลุมสาระท่ีมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม            

มีสุนทรียภาพซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย  จิตใจ          

สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ัน             

ในตนเองอันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดโดยเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระ

ในศิลปะแขนงตางๆทางดานดนตรีใหมีความรู ความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรี                  

อยางสรางสรรค วิเคราะหวิพากษวิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระช่ืนชมและ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเห็นคุณคา

ดนตรีที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย รองเพลงและเลนดนตรีในรูปแบบตางๆ

เขาใจความสัมพนัธระหวางดนตรีกบัประเพณีวฒันธรรมอีกท้ังดานนาฏศิลปใหมคีวามรูความเขาใจองคประกอบ
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นาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วเิคราะหวพิากษวจิารณคณุคานาฏศิลป ถายทอดความรูสกึ

ความคิดอยางอิสระสรางสรรค  การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ประยุกตใชนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน          

เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตรวัฒนธรรม เห็นคุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดก            

ทางวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน

  สําหรับคุณภาพผูเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (กรมวิชาการ, 2551, 

4) ทางดานดนตรแีละนาฏศลิปอนัไดแกรูและเขาใจเกีย่วกบัเสยีงดนตร ี เสยีงรอง  เครือ่งดนตร ีและบทบาทหนาที่

รูถึงการเคล่ือนท่ีขึน้ลงของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี รองและบรรเลงเคร่ืองดนตรี สามารถใชดนตรี

ประกอบกิจกรรมทางนาฏศิลปและการเลาเรื่องรูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิตประเพณี

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตางๆ เรื่องราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคา

ดนตรีทีม่าจากวัฒนธรรมตางกัน  เหน็ความสัมพนัธในการอนุรกัษรูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  สามารถ

แสดงภาษาทานาฏยศพัทพืน้ฐานสรางสรรคความเคลือ่นไหวและการแสดงนาฏศลิปถายทอดลลีาหรอือารมณ

การแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณี เห็นคุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทยนั้น สามารถ

จดัการเรียนรูแบบบูรณาการภายในวิชากลุมสาระการเรียนรูศลิปะทางดานดนตรีและนาฏศิลปเปนการเช่ือมโยง

ศาสตรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันมาผสมผสานเพ่ือใหเกิดความสมดุลในการเรียนรูอยางมีความหมาย     

ลดความซ้ําซอนของเน้ือหาวิชา  ลดเวลาของผูสอนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรูความสามารถและ

ทักษะที่หลากหลาย

  สภาพทัว่ไปในชมุชนของโรงเรยีนวดัรองออเปนชุมชนศลิปวัฒนธรรมทีเ่ปนเอกลกัษณของชมุชนเชน

ดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานแตจากการสาํรวจเบือ้งตนในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนวัดรองออพบวา

ครสูอนเนือ้หาตามแผนการจดัการเรยีนรูและเนนสิง่ทีไ่กลตวัผูเรยีน  เมือ่ผูเรยีนเรยีนแลวไมสามารถเชือ่มโยง

ความรูและนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได อีกทั้งผูเรียนขาดความเขาใจ ความรัก ความภาคภูมิใจ            

ในวัฒนธรรมทองถิ่นของตนซ่ึงไมตอบสนองกับเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร

ของโรงเรียน ดังนั้น จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายหากไมมีการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการเรียน

การสอน

  การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เปนการจัด            

การเรียนการสอนในรายวิชาที่จะนําสาระดนตรีและนาฏศิลปเขามาบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่นที่เขากับ

บริบทของโรงเรียนวัดรองออเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจและภาคภูมิใจความรักและความผูกพัน           

ในทองถ่ิน ตระหนักถึงคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนของตนเองและพัฒนาใหยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค
  1. เพ่ือสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ
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  2. เพือ่ศึกษาผลการใชหนวยการเรียนรูบรูณาการเร่ืองดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

วิธีการวิจัย
  1.  กลุมเปาหมาย

   กลุมเปาหมายมี 2 กลุมคือกลุมที่ 1 เปนผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร       

ในการตรวจสอบหนวยการเรียนรูบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นจํานวน 3 คน และกลุมที่ 2    

เปนกลุมผูใชหนวยการเรียนรูบูรณาการและแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นประกอบดวยครู จํานวน 1 คน   

และนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดรองออ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

   2.1 หนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9 แผน                 

รวมเวลา 18 ชั่วโมง 

   2.2 แบบทดสอบความรูเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินเปนแบบ

เลือกตอบ  จํานวน 20 ขอ

   2.3 แบบประเมินทักษะการเลนดนตรี

   2.4 แบบประเมินทักษะการฟอน

   2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรูบูรณาการ

   2.6  แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ

  3.  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

   3.1 การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

    3.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

    3.1.2  วเิคราะหหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดรองออ  กลุมสาระการเรียนรู  ศลิปะ 

(ดนตรีและนาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

    3.1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนวยการเรียนรูการบูรณาการและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

    3.1.4   ศกึษาภูมปิญญาทองถิน่ทางดานดนตรีและนาฏศิลปพืน้บานในชุมชนวัดรองออ

    3.1.5  นาํขอมลูทีไ่ดจากการศึกษามาออกแบบและสรางหนวยการเรียนรูบรูณาการเร่ือง

ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ซึ่งประกอบ

ดวยแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 9 แผน  รวมเวลา 18 ชั่วโมง
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    3.1.6  นําหนวยการเรียนรูบูรณาการท่ีสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและแกไข

    3.1.7  นําหนวยการเรียนรูบูรณาการที่ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และขอสังเกตของ             

ผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ แผนการจัดการเรียนรูปรับกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผานกิจกรรมท่ี

หลากหลาย เชน การสนทนาซกัถามวทิยากรภมูปิญญาทองถิน่ในขัน้นาํเขาสูบทเรยีน และขัน้สอน ใหวทิยากร

สาธิตการเลนเครื่องดนตรี และการฟอนเพื่อใหนักเรียนไดเห็นคุณคาสิ่งที่ไดเรียนรู ไดเพ่ิมกิจกรรมท่ีเนน            

ใหนักเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติ ประกอบดวยกิจกรรมที่เปนกลุม เปนคู และเปนรายบุคคล ใหนักเรียน            

ไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและเขียนสะทอนคิดตลอดจนเพ่ิมสื่อการเรียนรูที่เปนใบความรู ใบงาน 

รูปภาพ ของจริง ซึ่งทําใหนักเรียนมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนรู จึงทําใหไดหนวยการเรียนรูที่

สมบูรณ และนําไปใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย

   3.2 การสรางแบบทดสอบความรูเรือ่งดนตรีและนาฏศิลปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถิน่

    3.2.1  ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ

    3.2.2  วเิคราะหจดุประสงคและเนือ้หาเพือ่สรางแบบทดสอบความรูใหครอบคลมุเนือ้หา

และจุดประสงคการเรียนรู  จํานวน 20 ขอ เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก

    3.2.3  นาํแบบทดสอบความรูไปใหผูเชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงและครอบคลมุ

จุดประสงค

    3.2.4  นาํแบบทดสอบความรูมาปรับปรงุแกไขโดยการปรับขอสอบใหครอบคลุมเนือ้หา

ที่สอน คําถามมีความชัดเจน เนนความเขาใจและการนําไปใชเรียงลําดับความยากงายของขอสอบ จึงทําให

ไดแบบทดสอบที่สมบูรณและนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

   3.3 การสรางแบบประเมินทักษะการเลนดนตรีและทักษะการฟอน

    3.3.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของกบัการสรางแบบประเมินทกัษะปฏิบตัแิละ

เกณฑการใหคะแนน

    3.3.2  สรางแบบประเมินทักษะการเลนดนตรีและทักษะการฟอนโดยกําหนดพฤติกรรม

การปฏิบัติและกําหนดเกณฑการใหคะแนน

    3.3.3  นําแบบประเมินท่ีสรางข้ึนไปใหผู เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคลองและ

ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีจะประเมินผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รายการท่ีจะประเมินและเกณฑการใหคะแนน   

ยังไมชัดเจน ดังนั้น จึงปรับรายการประเมนิและเกณฑการใหคะแนนใหมีความสอดคลองกัน

    3.3.4  นําแบบประเมินไปใชกับกลุมเปาหมาย

   3.4 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีตอหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

    3.4.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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    3.4.2  สรางแบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรียนทีม่ตีอการเรยีนดวยหนวยการเรยีนรู

บูรณาการและแบบสอบถามคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเปนแบบปลายเปดโดยมี

ประเด็นความคิดเห็นของนักเรียนดานการเรียนการสอน  สื่อการเรียนรู  การวัดผลประเมินผลและการนํา            

ความรูไปประยุกตใชและประเด็นความคิดเห็นของครูดานความรูความเขาใจเก่ียวกับหนวยการเรียนรู            

ความรูทีน่กัเรยีนและครไูดรบัจากการใชหนวยการเรยีนรูและการนาํไปประยกุตใชในการพฒันาการเรยีนการสอน

    3.4.3  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนไปใหผู เชี่ยวชาญตรวจสอบและ                    

ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็น

    3.4.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชกับกลุมเปาหมาย

   3.5 การดําเนินการวิจัย

    3.5.1  เตรียมตัวผูสอนและเตรียมตัวผูเรียนในการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการเรื่อง

ดนตรแีละนาฏศิลปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถิน่ สาํหรบันกัเรียนช้ันประถมศกึษาปที ่5 โรงเรียนวดัรองออ

    3.5.2  ดาํเนนิการจดักจิกรรมการสอนโดยครผููสอนสอนตามหนวยการเรยีนรูบรูณาการ

ทีส่รางขึน้  ซึง่ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู 9 แผน  รวมเวลา 18 ชัว่โมง  และในแผนท่ี 4, 5, 6  จะประเมนิ

ทักษะการเลนดนตรีของนักเรียนและในแผนที่ 7, 8, 9  จะประเมินทักษะการฟอนของนักเรียน

    3.5.3  ทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบความรูเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดย

ใชภูมิปญญาทองถิ่น  จํานวน 20 ขอ

    3.5.4  ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการเรียนดวยหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

    3.5.5  ใหครูผู สอนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการใชหนวยการเรียนรู

บูรณาการ

   3.6  การวิเคราะหขอมูล

    3.6.1  ขอมูลที่เปนคะแนนท่ีไดจากการทดสอบภาคความรูและภาคปฏิบัติที่มีตอ           

การเรียนรูโดยใชหนวยการเรียนรูบูรณาการนําผลการทดสอบภาคความรูและภาคปฏิบัติมารวมกันแลวหา   

คาเฉลี่ยรอยละและเทียบเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย

    3.6.2  ขอมูลที่เปนความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรู          

บูรณาการนํามาสรุปและเขียนบรรยาย

ผลการวิจัย
  1.  ผลการสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใช

ภูมิปญญาทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

   การสรางหนวยการเรยีนรูบรูณาการ เรือ่ง ดนตรีและนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญาทองถ่ิน     

ไดดาํเนนิการสรางโดยศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา ขัน้พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551และทาํการวเิคราะห
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หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีนาฏศิลป) ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู      

ตวัชีว้ดัสาระการเรยีนรู  ศกึษาหลกัการเกีย่วกบัการเขยีนหนวยการเรยีนรูแบบบรูณาการและแผนการจดัการ

เรยีนรูตลอดจนรวบรวมขอมลูเกีย่วกบัภมูปิญญาทองถิน่ทางดานดนตรแีละนาฏศลิปพืน้บานในชมุชนวดัรองออ

จากนัน้นาํขอมูลมาออกแบบและสรางหนวยการเรียนรูบรูณาการดนตรีและนาฏศลิปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถ่ิน ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน รวมเวลา 18 ชั่วโมง ดังรายละเอียดดังนี้

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ประวัติดนตรีพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 2 ประวัตินาฏศิลปพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 พื้นฐานดนตรีพื้นบาน เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 บรรเลงเพลงลองแมปงทอนที่ 1 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 การบรรเลงเพลงลองแมปงทอนที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 การบรรเลงเพลงลองแมปงทอน 1 และ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 การฟอนเล็บทาออกและทา 1-8 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรยีนรูที่ 8 การฟอนเล็บทา 9-16 เวลา 2 ชั่วโมง

   แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 การฟอนเล็บประกอบการบรรเลงเพลงลองแมปง เวลา 2 ชั่วโมง

 

  เมื่อสรางเสร็จไดนําหนวยการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและ

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ดังนี้ ปรับกิจกรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เพิม่สือ่การเรยีนรูทีเ่ปนใบความรู ใบงาน รปูภาพ ของจรงิ จากนัน้นาํหนวยการเรียนรูไปใหครผููสอนจดักจิกรรม

การเรียนการสอน จากการสังเกตพบวา ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมต้ังแตขั้น

นําเขาสูบทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ใชสื่อการเรียนรูไดถูกตองและเหมาะสมตรงตามจุดประสงคการเรียนรู

สามารถวัดประเมินผลโดยใชเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดอยางครอบคลุมและเที่ยงตรงจากผลการใชหนวย

การเรียนรูบูรณาการดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 9 แผน พบวาเปนหนวย     

การเรียนรูที่มีความเหมาะสม นักเรียนไดเรียนรูครอบคลุมทั้งในดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

  2. ผลการใชหนวยการเรียนรูบรูณาการเรือ่งดนตรแีละนาฏศิลปพืน้บานโดยใชภมูปิญญา

ทองถิ่นสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ

   2.1 ความรูความสามารถของนักเรียนหลังการเรียนท่ีครูจัดการเรียนการสอนดวยหนวย          

การเรียนรูบูรณาการเรื่องดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 

คะแนนและคารอยละของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการเรียนที่ครูจัดการเรียนการสอนดวยหนวย

การเรียนรูบูรณาการ เรื่อง ดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น

คนที่  คะแนน   คะแนน             คะแนน               คิดเปน  เกณฑ

        ความรู (20)      ทักษะ (60)        รวม (80)           รอยละ  ผาน

  1  19    51    70   87.50  ผาน

  2  16    54                70            87.50      ผาน

  3  20    60                80  100.00    ผาน

  4  18    57                75  93.75  ผาน

  5  19    59                78  97.50  ผาน

  6  19    43                62  77.50  ผาน

  7  18    43                61  76.25  ผาน

  8  19    55                74  92.50  ผาน

  9  18    49                67  83.75  ผาน

10  15    44                59  73.75  ผาน

11  16    57                73  91.25  ผาน

12  19    42                61  76.25  ผาน

13  17    60                77  96.25  ผาน

14  18    41                59  73.75  ผาน

15  18    45                63  78.75  ผาน

16  17    58                75  93.75  ผาน

17  19    49                68  85.00  ผาน

18  13    44                57  71.25  ผาน

19  19    42                61  76.25  ผาน

20  20    43                63  78.75  ผาน

               คาเฉลี่ยรอยละ           84.56  ผาน
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  จากตาราง 1 พบวานักเรียนมีความรูและทักษะปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานคะแนนเฉลี่ย       

รอยละ 84.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 

  2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยหนวยเรียนรูบูรณาการในดานกิจกรรมการเรียน

การสอน ดานสื่อการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล และดานการนําความรูไปประยุกตใช สรุปไดดังนี้

   2.2.1 ดานกิจกรรมการเรียนการสอนพบวา กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย         

นาสนใจไดรับท้ังความรู ทักษะปฏิบัติทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยเรียนรูผานกิจกรรมกลุมและ     

มีความสนุกสนานในการเรียน

   2.2.2 ดานสื่อการเรียนรูพบวามีสื่อที่หลากหลายท้ังส่ือของจริง รูปภาพ ซีดีเพลง วีดทีัศนและ

วิทยากรภูมิปญญาทองถ่ินที่มีความรูความสามารถทางดานดนตรีพื้นบานและนาฏศิลปพื้นบาน

   2.2.3 ดานการวัดผลประเมินผลพบวา มีการวัดประเมินผลท้ังความรู ทักษะปฏิบัติ

และคุณลักษณะ มีการประเมินเปนกลุมและเปนคูและรายบุคคลโดยมีครูผูสอนเปนผูประเมิน

   2.2.4 ดานการนําความรูไปประยุกตใชพบวา สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันและเขารวมกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปของโรงเรียน ตลอดจนอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตลอดไป

  2.3 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการ

   2.3.1 ดานความรูความเขาใจเกีย่วกบัหนวยการเรยีนรูบรูณาการพบวา  ครมูคีวามรูความเขาใจ

เก่ียวกบัหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการ  วาเปนการจดัการเรียนรูทีบ่รูณาการเนือ้หาสาระดนตรแีละนาฏศลิป

พื้นบาน มีการจัดความรูเปนแบบองครวม จัดลําดับการเรียนรูจากงายไปหายากและมีการวัดผลประเมินผล

ตามสภาพจริง

   2.3.2 ดานประโยชนที่นักเรียนไดรับจากการใชหนวยการเรียนรูพบวา นักเรียนไดรับความรู      

ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นนี้มีความสามารถเฉพาะดาน ทําใหนักเรียนเกิด               

ความศรัทธาอยากเรียนรูและสนุกสนานกับการเรียน

   2.3.3 ดานประโยชนที่ครูไดรับจากการใชหนวยการเรียนรูบูรณาการพบวา ครูมีความรู            

ความเขาใจในการสรางหนวยการเรียนแบบบูรณาการโดยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ            

วัดผลประเมินผลผูเรียนไดตามสภาพจริง ตลอดจนเห็นความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น

   2.3.4 ดานการนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนพบวา ครูสามารถนํารูปแบบ      

การสอนแบบบูรณาการไปใชในการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะหนวยการเรียนรูในสาระอ่ืนๆ

อภิปรายผลการวิจัย
  1. การสรางหนวยการเรียนรูบรูณาการไดมกีารสรางอยางเปนข้ันตอนโดยเร่ิมต้ังแตการศึกษาหลกัสตูร

แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2551 ศกึษาและวิเคราะหหลกัสตูรสถานศึกษามาตรฐานการเรียนรู    

ตวัช้ีวัดสาระการเรียนรูศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง        
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หนวยการเรียนรู ศึกษาบริบทของโรงเรียนวัดรองออจากเอกสาร การสัมภาษณและสํารวจภูมิปญญาทองถิ่น

ทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานเพื่อนําขอมูลมากําหนดกรอบสาระหนวยการเรียนรูและวางแผนจัด

กระบวนการเรียนรูของนักเรียนใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียนวัดรองออจากน้ันไดสรางหนวย        

การเรยีนรูและนาํไปใหผูเช่ียวชาญ จาํนวน  3 ทาน พจิารณาตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรู 

โดยใหผู เรียนเรียนรูโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลาย ประกอบดวยกิจกรรมท่ีเปนกลุม เปนคู หรือเด่ียว                      

ใหนักเรียนไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น และเขียนสะทอนคิด ตลอดจนเพ่ิมส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย 

จงึทาํใหหนวยการเรียนรูทีส่รางข้ึนมคีวามเหมาะสมเม่ือนาํไปใชสอนพบวา คะแนนความรูและคะแนนทักษะปฏิบตัิ  

สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว

  2. ลักษณะของหนวยการเรียนรูมีลักษณะเปนหนวยการเรียนรู บูรณาการสาระการเรียนรูดนตรี     

พื้นบานและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูและกําหนด         

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไวอยางเปนระบบโดยมีชื่อเร่ือง มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดสาระสําคัญ       

จดุประสงคการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนรู สือ่และแหลงการเรียนรู และการวดัผลประเมินผล ครูสามารถ

นาํไปดําเนินการสอนไดดงัที ่เสรมิศรี ไชยศร (2528, 134) ไดกลาววา ลกัษณะของหนวยการเรียนรูเปนลักษณะ

การวางแผนสําหรบัทีจ่ะนาํไปใชในสถานการณการเรียนการสอนไดทนัทเีปนการวางข้ันตอนการเรียนการสอน

ตามลําดับขั้น โดยละเอียดซึ่งสอดคลองกับวัฒนาพร ระงับทุกข (2545, 130) ที่กลาววาการจัดทําหนวย            

การเรียนรูเปนการนําเอาสาระการเรียนรูที่กําหนดไวไปบูรณาการจัดทําเปนหนวยการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน       

ไดเรียนรูในลักษณะองครวมและเพื่อสะดวกในการจัดการเรียนรู

  3. สาระการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่สรางข้ึนมีสาระการเรียนที่เกี่ยวของกับดนตรีพื้นบานและ

นาฏศิลปพื้นบานทางภาคเหนือซึ่งเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของนักเรียนทั้งสวนที่เปนความรูและ

ประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับจากโรงเรียนและชุมชนอันเปนภูมิปญญาในทองถ่ินจึงทําใหนักเรียนเกิด  

ความสนใจท่ีจะเรียนรูซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดกําหนด

แนวทางจัดการศกึษาไวในมาตรา 23 วาการจัดการศึกษาตองเนนความสําคญั ทัง้ความรูคณุธรรม กระบวนการ

เรยีนรูและการบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปน้ี  ความรูเก่ียวกับตนเอง

ความสัมพันธของตนเองกับสังคมและความรูเกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและ  

การประยุกตใชภูมิปญญา (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543, 25-26) 

  4. กระบวนการจัดการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่สรางข้ึนไดออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู        

โดยเนนผูเรยีนเปนสาํคัญไดเรยีนรูโดยผานกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกจิกรรมกลุมกจิกรรมคูและกิจกรรมเด่ียว

เชน การศกึษาใบความรู การทาํใบงาน การอภิปราย การสาธติ และการไดปฏบิตัจิริงจากการเลนเครือ่งดนตรี  

พื้นบานและการฟอนประกอบเพลงซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข ไดเรียนรูดวยตนเองและทํางาน

รวมกับผูอื่นและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชซึ่งตรงกับแนวการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู        

อยางมีความสุขที่กลาวไววา ในการจัดกิจกรรมการเรียนตองมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบคุคลเปดโอกาสใหนกัเรยีนทกุคนมสีวนรวมในกจิกรรม ทาํใหนกัเรียนรูสกึมีอสิระไดสมัผสัสิง่แวดลอม
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คุนเคยและเรียนรูความเปนจริงของชีวิตและธรรมชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ

สํานักงานโครงการพิเศษ, 2541, 22) 

  5. สือ่และแหลงการเรียนรูในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนไดใชสือ่การเรียนรูทีห่ลากหลาย เชน

ใบความรู ใบงานเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ซีดีเพลง วีดีทัศน การฟอนและวิทยากรภูมิปญญาทองถ่ิน                 

ที่มีความรู ความสามารถทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานจึงทําใหผูเรียนไดรับความรูประสบการณ              

มีความสนใจกระตือรือรนที่จะเรียนรูโดยเฉพาะการถายทอดความรูของวิทยากรภูมิปญญาทองถิ่น ทําให

นักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีและเห็นคุณคาสิ่งที่ไดเรียนรูเพราะวิทยากรเปนบุคคลที่นักเรียนใหความเคารพ

นับถือเปนบุคคลที่มีความรูความชํานาญทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานของทองถิ่นซ่ึงสอดคลอง             

กับพิกุลทอง  คําศรี (2543, 53) ที่กลาวถึงการใชวิทยากรในทองถิ่นวาเปนสวนที่ชวยพัฒนาหนวยการเรียน

การสอนไดเปนอยางดีเนื่องมาจากเปนบุคคลที่นักเรียนรูจักคุนเคยทําใหนักเรียนกลาที่จะถามกลาเสนอ      

ความคิดเห็น วิทยากรมีความรูถองแทชัดเจนทําใหนักเรียนเกิดความศรัทธาเช่ือมั่นมีความม่ันใจและ            

อยากเรียนอีก

  6. การวดัผลประเมนิผล มกีารวดัประเมนิผลครอบคลมุทัง้ดานความรู ทกัษะปฏบิตัแิละคณุลักษณะ

ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (2544, 17) ที่กลาววาการวัดผลประเมินผล ครูผูสอนจะตองวัดและประเมินผล

ใหครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการคุณธรรม จริยธรรมและคานิยม

สรุป
  การสรางหนวยการเรียนรูบูรณาการเร่ืองดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น       

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดรองออ ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน

ซึ่งไดบูรณาการดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานไวอยางเหมาะสมซ่ึงผูวิจัยดําเนินการสรางหนวยบูรณาการ        

อยางมีระบบโดยเร่ิมจากศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นทางดานดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานในชุมชนวัดรองออ

วเิคราะหจดุประสงคสาระการเรยีนรู กระบวนการจดัการเรยีนรู สือ่และแหลงการเรยีนรูและการวดัประเมนิผล

แลวสรางหนวยการเรียนรู บูรณาการท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ ใหผูเรียนไดคิดลงมือปฏิบัติและมีสวนรวม       

ในการทํากิจกรรม รวมท้ังสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนวัดรองออและภูมิปญญาทองถ่ินทางดานดนตรี    

และนาฏศิลปที่มีความรูความสามารถมาถายทอดความรูใหแกนักเรียน หนวยการเรียนรูบูรณาการไดถูก    

ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญวามีความเหมาะสมและเม่ือนําไปใชจึงพบ วานักเรียนมีรอยละคะแนนเฉล่ีย        

ความรูและทักษะปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลปพื้นบานสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 65 และนักเรียนเห็นวา

หนวยการเรียนรูบูรณาการมีกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย นําไปใชไดจริงและเปนการอนุรักษสืบสาน

ภูมิปญญาทองถิ่น  สวนครูผูสอนเห็นวา มีการจัดความรูแบบองครวม นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ  

จัดทําในสาระอ่ืนๆ ได ดงันัน้ครผููสอนดนตรีและนาฏศิลปในโรงเรียนตางๆ สามารถนําผลการวิจยันีไ้ปปรับใช  

ใหเกดิความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเองได
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