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บทคัดย่อ
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรี ไทย
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) และ ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนทีกําลัง
ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ทีเรี ยนวิชา
ดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ จํานวน คน ได้ มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการพัฒนาความสามารถการบรรเลง
เครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิ ด ของดาลโครซ (Dalcroze) จํา นวน แผน 2) แบบประเมิ น
ความสามารถการบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 3) แบบ
ประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ต่ อ การบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิ ด ของดาลโครซ
(Dalcroze) และ ) แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สถิติทใช้
ี ในการวิจัย ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
และค่าสถิติ Paired Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
การบรรเลงเครืองดนตรีไทยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 2)
พฤติก รรมการเรี ยนรู้ ต่อการบรรเลงเครื องดนตรี ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ และไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และ 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนทีมีต่อการบรรเลงเครืองดนตรี ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.50, S.D. = 0.62)
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คําสําคัญ : การบรรเลงเครืองดนตรีไทย, แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze), วิชาดนตรีไทย

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะเป็ นกลุ่ ม สาระทีช่ ว ยพั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ ม
สร้ างสรรค์ มีจินตนาการทางศิ ลปะ ชืนชมความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมีคุณค่า ซึงมีผลต่ อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทังด้ านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม ตลอดจนการนําไปสู่การพัฒนาสิงแวดล้ อม ส่งเสริม ให้ ผ้ ูเรียนมีความเชือมันในตนเอง อัน
เป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ซึงการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา
นันเริ มเข้ ามามีบทบาทในสังคม การศึกษาส่งเสริ มให้ คนรู้จั กการเสาะแสวงหาความรู้ และนํา
ความรู้ไปพัฒนาให้ ชีวิตมีความเป็ นอยู่ทดีี ขึน ทําให้ ครูผ้ ูสอนต้ องเปลียนบทบาทจากเดิม โดยต้ อง
เปลี ยนวิ ธี ก ารสอนวิ ช าดนตรี ไ ทย ซึ งครู ผ้ ู ส อนควรทํา ความเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องวิ ช า และ
ลักษณะเฉพาะ ว่ ามีเนือหาสาระสํา คัญอย่ า งไรบ้ า ง เพื อการวางแผนการสอนให้ ครอบคลุ มถึ ง
เนือหาสาระ ซึงจะส่งผลให้ การเรียนการสอนวิชาดนตรีเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตรงเป้ าหมาย
เพือผลสําเร็จของการสอนและการสืบสานดนตรีไทยทียังยืน ในปั จจุ บัน ปั ญหาทีพบเจอในชัวโมง
วิชาดนตรีไทยนัน ผู้เรียนไม่มีสมาธิ จดจําโน้ ตเพลงไม่ได้ จึงทําให้ ผ้ ูเรียนเกิดความเบือหน่าย จาก
การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเกียวกับการสอนดนตรีรูปแบบต่างๆ ทําให้ พบการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) ทีเหมาะกับพัฒนาการของเด็ก เริมฝึ กจากง่ายไปหายาก
ในการเรี ยนการสอนดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) นันเป็ นการสอน
ดนตรี โ ดยใช้ การเคลื อนไหวจั ง หวะเพื อตอบสนองต่ อ เสี ย งดนตรี ใ ช้ ชื อว่ า “ยู ริ ธึ ม มิ ก ”
(Eurhythmics) ซึงเกียวข้ องกับการตังใจฟั งเสียงอย่างมีสมาธิและตอบสนองต่อองค์ประกอบของ
ดนตรี ง่ายๆ ในเรื องจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสัน นอกจากนันดาลโครซยังใช้
หลักการสอนโซลเฟจ (Solfege) ซึงเป็ นการฝึ กการอ่านและการฟังเพือจดจําระดับเสียงต่างๆ ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามพัฒนาการของเด็ก วิธีสอนตามแนวทางของดาลโครซนีได้
ชีเด่นชัดว่ามีการให้ ความสําคัญของการฝึ กโสตประสาททางด้ านต่าง ๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง
ความแตกต่างของเสียง โดยใช้ กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก การสอนโซลเฟจ และการอิมโพร -ไว
เซชัน เป็ นสือ และมีลาํ ดับขันตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการของเด็ก ซึงผู้วิจัยเลือกแนวคิด
ของดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล (
) มาเสริมในส่วนในของดาลโครซ โดยการประยุกต์ใช้ เป็ น
ขันตอนการสอนดนตรีไทยของการวิจัยครังนี โดยมี ขันตอน คือ ขันที 1 ทําความเข้ าใจจังหวะ
ขั นที 2 เคลื อนไหวร่ า งกายอย่ า งอิ ส ระ ขั นที 3 ฝึ กฝนการเคลื อนไหวทีถู ก ต้ อ ง และขั นที 4
ประยุกต์การเคลือนไหว
ดังนัน ผู้วิจัยจึงนํา แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) มาประยุกต์ใช้ กับ การบรรเลง
เครืองดนตรีไทย และนําเทคนิควิธตี ่างๆ ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) มาประยุกต์ใช้ ให้
เข้ ากับการบรรเลงเครื องดนตรีไทยทีผู้วิจัยกําหนดขึน สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน



ปลาย โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะของนักเรียน
อีกทังยังสามารถทําให้ นักเรียนได้ นาํ ทักษะการบรรเลงเครืองดนตรีไทยไปประกอบอาชีพต่อไปได้
ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze)
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ (Dalcroze)
3. เพื อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนทีมี ต่อการบรรเลงเครื องดนตรี ไทย ตาม
แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมี ความสามารถในการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ .
. นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายมี ค ะแนนพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ต่ อ การ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนน
เต็ม
. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจในการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนี เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชัน
ประถมศึกษาปี ที - 6) โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ระดับชันละ ห้ อง รวม
ห้ อง และมีนักเรียนจํานวนทังหมด 315 คน
1. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยครังนี เป็ นนักเรียนทีกําลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ชั นประถมศึ กษาปี ที - ) วิ ชาดนตรี ไทย ในกิจ กรรมลดเวลาเรี ยนเพิ มเวลารู้
จํานวน คน โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)



. ตัวแปรทีศึกษา
. ตัวแปรต้ น
2.1.1 แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
. ตัวแปรตาม
2.2.1 ความสามารถการบรรเลงเครื องดนตรี ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze)
. . พฤติกรรมการเรี ยนรู้ต่อ การบรรเลงเครื องดนตรีไทย ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ (Dalcroze)
. . ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นทีมี ต่ อ การบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตาม
แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
. ขอบเขตด้ านเนือหา
เนือหาทีใช้ ในการวิ จัยครั งนี คือ วิชาดนตรี ไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิ มเวลารู้
มีเนือหาทังหมด เรือง ได้ แก่ โน้ ตดนตรีไทย เสียงของเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท จังหวะ
ดนตรีไทย ทํานองดนตรีไทย และวิธีการบรรเลงเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท ทังหมด 5 แผน
รวม 16 ชัวโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที โน้ ตดนตรีไทย จํานวน ชัวโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที เสียงของเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท จํานวน ชัวโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที จังหวะดนตรีไทย จํานวน 4 ชัวโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที ทํานองดนตรีไทย จํานวน 4 ชัวโมง
แผนการจั ด การเรี ยนรู้ ที 5 วิ ธีก ารบรรเลงเครื องดนตรี ไทยแต่ ละประเภท จํา นวน 4
ชัวโมง
4. ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการทําวิ จั ยครั งนีใช้ เวลา 4 สัป ดาห์ รวม ชั วโมง ภาคเรี ยนที ปี
การศึกษา
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
2. แบบประเมินความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze)
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ (Dalcroze)



. แบบสอบถามความพึ งพอใจทีมีต่อการบรรเลงเครื องดนตรีไทย ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ (Dalcroze)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน ต่อไปนี
1. อธิบายและชีแจงจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ของเรืองทีเรี ยน ชีแจงภาระงาน ผู้วิจัยอาจ
นําโดยการพู ดคุ ย ซั กถามนั กเรี ยน เปิ ดวี ดีทัศน์ และสืออืนๆ ทีเกียวกับเรื องการบรรเลงเครื อง
ดนตรีไทยเพือเร้ าความสนใจของนักเรียน
2. ประเมินความสามารถก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้ แบบประเมินความสามารถ
การบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
3. ดําเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
. ระหว่างดําเนินการสอน ประเมินพฤติก รรมการเรียนรู้การบรรเลงเครืองดนตรีไทย
ของแต่ละแผน
. เมือดําเนินการสอนครบแล้ วประเมินความสามารถหลังเรียน (Post - test) โดยใช้
แบบประเมินความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
. ให้ นั ก เรี ย นตอบแบบสอบถามความพึ ง พอใจจากการเรี ย นรู้ เ รื องการพั ฒ นา
ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) สําหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมด นําไปประมวลผลและวิเคราะห์
. สรุป อภิปรายผล โดยใช้ ตารางการพรรณนา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
. วิเคราะห์ความสามารถการบรรเลงเครื องดนตรี ไทย โดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean) ค่า
ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทํา การทดสอบค่ า ที (t-test Dependent
Samples)
2. วิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย โดยใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage)
. วิเคราะห์ความพึ งพอใจทีมีต่อการบรรเลงเครื องดนตรี ไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) โดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)



ผลการวิจยั
การพั ฒ นาความสามารถการบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิด ของดาลโครซ
(Dalcroze) สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สรุปผลได้ ดังนี
. ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze) ของนักเรียน มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม คิดเป็ นร้ อยละ .
เมือพิจารณาผ่านเกณฑ์มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ
3. ความพึ ง พอใจในการบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิ ด ของดาลโครซ
(Dalcroze) ของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.50, S.D. = 0.62) เมือพิจารณาราย
ด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ (ݔҧ = 4.63, S.D. = 0.56)
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.56, S.D. = 0.61) ด้ านครูผ้ ูสอน (ݔҧ = 4.51, S.D. = 0.59)
และด้ านสือการเรียนการสอน (ݔҧ = 4.29, S.D. = 0.66)

อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายได้ ดังนี
. ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)
ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . ซึงผลการวิจัยเป็ นไป
ตามสมมติฐานข้ อที ทีตังไว้ เนืองจากวิชาดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ เป็ น
วิชาเลือกทีนักเรี ยนสามารถเลือกเรี ยนได้ ตามความถนัดของตนเอง โดยทีผู้เรี ยนนันมีทักษะและ
ความสามารถเดิมในการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ซึงสอดคล้ องกับ Howard Gardner (1983) ที
ได้ กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาปัญญาของผู้เรียน ให้ เป็ นผู้รอบรู้ มีความสามารถหลากหลาย มุ่งส่งเสริม
ความสามารถของผู้ เรี ย นในทุ กด้ า น โดยคํา นึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นทีแตกต่ า งกั น รวมถึ ง
สติปัญญาของมนุ ษย์มีหลายด้ านทีมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ขึนอยู่กับว่ าใครจะโดดเด่นในด้ าน
ไหนบ้ าง แล้ วแต่ ล ะด้ านผสมผสานกั น แสดงออกมาเป็ นความสามารถในเรื องใด เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป อีกทังยังเป็ นการจั ดการเรี ยนรู้ ทีมุ่ งพั ฒนาความสามารถการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย และสอดคล้ องกับแนวคิดของบุญช่วย โสวัตร (
: 1) ได้ กล่าวถึง
ความสามารถทางดนตรี นันเป็ นศิ ลปกรรมประเภทหนึ งทีอยู่ คู่กับความเป็ นไทยมาช้ านาน ซึ งมี
ความงามและสมบู ร ณ์ ใ นตั ว เอง จนทํา ให้ ด นตรี ไ ทยก้ า วสู่ค วามเป็ นศั ก ษิ ต (CLASSIC) ซึ ง



หมายถึง ผู้เล่นดนตรีไทยจะต้ องมีค วามชํานาญในการเล่นเครืองดนตรีประเภทนันๆ จึงถือได้ ว่า
เป็ นผู้มีความสามารถทางดนตรีไทย สอดคล้ องกับแนวคิดของกิตติ กิตติศัพท์ (
) กล่าวว่า
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินผลทีใช้ วิธีการและเกณฑ์ที
หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน
อย่างเต็มเวลาของกิจกรรมในแต่ละโปรแกรม โดยให้ ผ้ ูเรียนได้ ทาํ กิจกรรมหรือสร้ างผลงานออกมา
เพื อแสดงตัวอย่ างของความรู้และทั ก ษะทีตนมี ซึ งกิจ กรรมทีนํา มาใช้ ในการประเมิ น นั น จะมี
ลักษณะเหมือนและเป็ นส่วนหนึงของกิจกรรมการเรี ยนรู้มากกว่าเป็ นการทดสอบ และข้ อมูลของ
การประเมิ น ผลได้ ม าจากทั งการเก็บ รวบรวมผลงานที ผู้ เ รี ย นได้ ป ฏิบั ติ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกับ
ชีวิตประจําวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกั บการทดสอบความรู้ความเข้ าใจ และสอดคล้ อง
กับวิจัยของประพันธ์ พุฒตาล (
: ) กล่าวไว้ ว่า การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้ อมูล สารสนเทศของผู้เรียนทีมีการ
เรี ย นรู้ เกิ ด ขึ นจริ ง ทุ ก ด้ า น คื อ ด้ า นพุ ท ธิ พิ สั ย (Cognitive domain) ด้ า นจิ ต พิ สั ย (Affective
Characteristics) และด้ านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้ วยวิธีการทีหลากหลายจากการ
จัดการเรียนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ แล้ วนํามาประมวลใช้ ตัดสินผลการเรี ยนรู้โดยเทียบ
กั บ เกณฑ์ ทีกํา หนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจน นอกจากนี ยั ง สอดคล้ อ งกั บ วิ จั ย ของณั ฐ วรรณ หิ รั ญ รั ต น์
(2550 : 10) ได้ กล่าวไว้ ว่า ความสามารถทางดนตรีนันมีความสําคัญและมีคุณประโยชน์มากมาย
ทังทางร่างกายและจิตใจ สามารถทําให้ จิตใจสงบเยือกเย็น รู้จักคิดอย่างมีสติ มีเหตุผล และเมือมี
สุ ข ภาพจิ ต ดี สุ ข ภาพร่ า งกายก็จ ะดี ต ามไปในทีสุ ด โดยประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
Assessment)
2. พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze) ของนักเรียน มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมิน คิดเป็ นร้ อยละ 80.60 เมือพิ จ ารณาผ่ า นเกณฑ์มีค ะแนนไม่ ตากว่
ํ า ร้ อยละ 80 พบว่ า
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และไม่ ผ่านเกณฑ์
ไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ ซึงผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที
ทีตังไว้ เนืองจากการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze) เป็ นการจัดการเรียนรู้ทประเมิ
ี
นพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย
ซึงสอดคล้ องกับทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1956) ได้ จาํ แนกการเรียนรู้ไว้ เป็ น 3 ด้ าน คือ 1) ด้ าน
พุทธิพิสยั (Cognitive Domain) หมายถึง พัฒนาการด้ านสติปัญญาและความคิด 2) ด้ านจิตพิสัย
(Affective Domain) หมายถึงพั ฒนาการทางด้ านความรู้ สึกนึกคิด ความสนใจ ค่ านิยม ความ
ซาบซึง การปรับตัวและเจตคติต่างๆ 3) ด้ านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การ
พั ฒนาทักษะในทางปฏิบัติ ได้ แก่ทักษะในการใช้ อวัยวะต่างๆ เช่ น การเคลื อนไหว การลงมือ
ทํา งาน การทํา การทดลอง สอดคล้ องกั บ วิ จั ย ของอาภรณ์ ใจเที ยง (2553 : 14) ได้ ส รุ ป
ความหมายของการเรี ย นรู้ ไ ว้ ว่ า การเรี ย นรู้ คื อ กระบวนการทีบุ ค คลเกิ ด การเปลี ยนแปลง



พฤติกรรมอย่างค่อนข้ างถาวร อันเนืองมาจากประสบการณ์หรือการฝึ กหัด และเรวณี ชัยเชาวรัตน์
(2554 หน้ า 185 อ้ างถึงใน สุรางค์ โค้ วตระกูล,
หน้ า ) อธิบายว่า การเรียนรู้ หมายถึง
การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม ซึ งเป็ นผลเนื องมาจากประสบการณ์ ที คนเรามี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ
สิงแวดล้ อม หรือจากการฝึ กหัด รวมทังการเปลียนปริมาณความรู้ของผู้เรียน ซึงเป็ นไปตามทฤษฎี
ของ Kagan and Segal (1992 : 5 - 6) ได้ อ ธิ บ ายเกี ยวกั บ พฤติ ก รรมไว้ ว่ า ทุ ก สิ งทุ ก อย่ า ง
มากมายทีเป็ นการกระทําของร่างกายในแต่ละวัน โดยเริมตังแต่ตืนนอนตอนเช้ า หาว เหยียดแขน
ขา แต่งตัวและนอนหลับ หมายความว่าตลอดหนึงวันจะต้ องเดินพูด เรียนทํางาน เล่นหัวเราะ หรือ
บางครั งก็ร้ องไห้ และ Bower and Hilgard (
) ให้ ความหมายไว้ ว่ า การเรี ย นรู้ คื อ
กระบวนการเปลียนแปลงของกิจกรรม โดยการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึง หรืออาจจะเป็ นการเพิมความสามารถให้ เฉพาะบุคคลทีได้ มาจากผลของการฝึ กหัดหรือ
ประสบการณ์
3. ความพึ ง พอใจในการบรรเลงเครื องดนตรี ไ ทย ตามแนวคิ ด ของดาลโครซ
(Dalcroze) ของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 4.50, S.D. = 0.62) เมือพิจารณาราย
ด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือด้ านประโยชน์ทได้
ี รับ (ݔҧ = 4.63, S.D. = 0.56)
ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ (ݔҧ = 4.56, S.D. = 0.61) ด้ านครูผ้ ูสอน (ݔҧ = 4.51, S.D. = 0.59)
และด้ านสือการเรียนการสอน (ݔҧ = 4.29, S.D. = 0.66) ซึงผลการวิจัยเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อ
ที ทีตังไว้ เนืองจากการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) เป็ นการทีนั ก เรี ยนได้ ล งมื อ ปฏิบั ติ ทํา ให้ เ กิด การพั ฒนาความสามารถการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทยของตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทยทีดีขึน
เมือเทียบกับเกณฑ์ทผูี ้ วิจัยได้ ตังไว้ ได้ เรียนรู้บทเพลงใหม่ๆ ได้ สนุกกับการทํากิจกรรมเคลือนไหว
ร่ างกายตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ก่อนลงปฏิบัติเครื องดนตรี จริง เพื อให้ เข้ าใจถึง
เนื อหาโดยใช้ ร่ า งกายของตนเองก่ อ น จึ ง ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มาก
) ได้ ทาํ การวิจัยเรือง การพั ฒนาความสามารถในการคิด
สอดคล้ องกับศศิธร พงษ์โภคา (
แก้ ปั ญ หา ของนั กเรี ยนชั นมัธยมศึ ก ษาปี ที โดยการจั ด การเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิคการแก้ ปั ญหา
อนาคตร่ วมกับแผนผังความคิด พบว่า ความคิดเห็นของนักเรี ยน ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ด้ว ย
เทคนิคการแก้ ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิดภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยนักเรียนเห็น
ด้ วยในด้ านบรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทีสุดเป็ นลําดับหนึง รองลงมานั กเรียนเห็น
ด้ วยในด้ านกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และนักเรียนเห็นด้ วยในด้ าน ประโยชน์ทได้
ี รับจาก
การเรียนรู้อยู่ ในระดับมากตามลําดับ ซึงสอดคล้ องกับวิจัยของกฤษดา หุ่นเจริญ (
) ได้ ทาํ
การวิจัยเรืองชุดการสอนวิชาดนตรีเรืองทักษะการฟั ง สําหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โดย
การประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตังใจปฏิบัติตาม
เนือหาบทเรียนทีกําหนดไว้ ให้ ความร่วมมือ ตังใจ และสนุกสนาน มีความชืนชอบในกิจกรรม สือ
การสอน และเวลาในการจัดการสอนเป็ นอย่างมาก



ข้อค้นพบจากการวิจยั
จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) นันเป็ นการสอนดนตรี โดยใช้ การเคลือนไหวในการตอบสนองต่อดนตรี ซึง
เหมาะกับบางเนือหา เช่น โน้ ต จังหวะ ทํานอง และเสียงสูง - ตํา สัน - ยาว ดัง – เบา เพราะใน
การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) นันเป็ นการสอนดนตรีโดยใช้ การ
เคลือนไหวจังหวะเพือตอบสนองต่อเสียงดนตรี และตอบสนองต่อองค์ประกอบของดนตรี ง่ายๆ
ในเรืองจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสัน อีกทังมีการให้ ความสําคัญของการฝึ กโสต
ประสาททางด้ านต่าง ๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง ความแตกต่างของเสียง โดยใช้ กจิ กรรมการสอนยู
ริธมึ มิก การสอนโซลเฟจ และการอิมโพร -ไวเซชัน เป็ นสือ และมีลาํ ดับขันตอนจากง่ายมาหายาก
ตามพัฒนาการของเด็ก
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้
. การพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ
(Dalcroze) เพือให้ เกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนนัน ขึนอยู่กบั ปัจจัยดังนี
- ความเชียวชาญทางด้ านการบรรเลงเครืองดนตรีไทยของครู เพื อเป็ นต้ นแบบที
ถูกต้ องให้ แก่นักเรียน
ี
โดยเริ มจากเนือหาทีง่าย
- การจัดเรียงลําดับเนือหาการจัดการเรียนรู้ทเหมาะสม
ไปยาก เพือให้ นักเรียนรู้สึกง่ายต่อการทําความเข้ าใจ ไม่สอดแทรกเนือหาทียากจนเกินไป เนือหา
ในการเรียนมีความต่อเนือง
- สภาพแวดล้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู้ ต้ อ งจั ด ให้ มี ค วามเหมาะสมกับ การทํา
กิจกรรมและการฝึ กความสามารถของนักเรียน
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) กับทักษะนักเรียนในด้ านอืนๆ เช่น การทํางานเป็ นทีม การสือสารและ
ความร่วมมือ เป็ นต้ น
. ควรนําวิธีการและผลการจัดการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรี ไทย
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ไปประยุกต์ใช้ กบั ทักษะดนตรีประเภทอืนๆ นอกเหนือจาก
การลงมือปฏิบัติหรือบรรเลงเครืองดนตรี เพือศึกษาประสิทธิผลของทักษะดนตรีในแต่ละด้ าน
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