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การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย  
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) และ ) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนทกีาํลัง
ศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ทีเรียนวิชา
ดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ จาํนวน  คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
เครืองมือทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการพัฒนาความสามารถการบรรเลง
เครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) จํานวน  แผน 2) แบบประเมิน
ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 3) แบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) และ ) แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สถิติทใีช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
และค่าสถิติ Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
การบรรเลงเครืองดนตรีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 2) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 
สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ  และไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และ 3) ความพึง
พอใจของนักเรียนทมีีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.62) 
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คําสําคญั : การบรรเลงเครืองดนตรีไทย, แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze), วิชาดนตรีไทย 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระทีช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริม

สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึงมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ กจิกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทงัด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ 
สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพัฒนาสงิแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชือมันในตนเอง อัน
เป็นพืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ซึงการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา
นันเริมเข้ามามีบทบาทในสังคม การศึกษาส่งเสริมให้คนรู้จักการเสาะแสวงหาความรู้ และนํา
ความรู้ไปพัฒนาให้ชีวิตมีความเป็นอยู่ทดีีขึน ทาํให้ครูผู้สอนต้องเปลียนบทบาทจากเดิม โดยต้อง
เปลียนวิธีการสอนวิชาดนตรีไทย ซึงครูผู้สอนควรทาํความเข้าใจในธรรมชาติของวิชา  และ
ลักษณะเฉพาะ ว่ามีเนือหาสาระสาํคัญอย่างไรบ้าง เพือการวางแผนการสอนให้ครอบคลุมถึง
เนือหาสาระ ซึงจะส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาดนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย 
เพือผลสาํเรจ็ของการสอนและการสืบสานดนตรีไทยทยัีงยืน ในปัจจุบัน ปัญหาทพีบเจอในชัวโมง
วิชาดนตรีไทยนัน ผู้เรียนไม่มีสมาธิ จดจาํโน้ตเพลงไม่ได้ จึงทาํให้ผู้เรียนเกดิความเบือหน่าย  จาก
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกยีวกบัการสอนดนตรีรูปแบบต่างๆ ทาํให้พบการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) ทเีหมาะกบัพัฒนาการของเดก็ เริมฝึกจากง่ายไปหายาก 

ในการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) นันเป็นการสอน
ดนตรีโดยใช้การเคลือนไหวจังหวะเพือตอบสนองต่อเสียงดนตรีใช้ชือว่า  “ ยู ริธึมมิก” 
(Eurhythmics) ซึงเกียวข้องกับการตังใจฟังเสียงอย่างมีสมาธิและตอบสนองต่อองค์ประกอบของ
ดนตรีง่ายๆ ในเรืองจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสัน นอกจากนันดาลโครซยังใช้
หลักการสอนโซลเฟจ (Solfege) ซึงเป็นการฝึกการอ่านและการฟังเพือจดจาํระดับเสยีงต่างๆ ช่วย
ส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามพัฒนาการของเดก็ วิธีสอนตามแนวทางของดาลโครซนีได้
ชีเด่นชัดว่ามีการให้ความสาํคัญของการฝึกโสตประสาททางด้านต่าง ๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง 
ความแตกต่างของเสียง โดยใช้กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก การสอนโซลเฟจ และการอิมโพร -ไว
เซชัน เป็นสอื และมีลาํดับขันตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการของเดก็ ซึงผู้วิจัยเลือกแนวคิด
ของดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล ( ) มาเสริมในส่วนในของดาลโครซ โดยการประยุกต์ใช้เป็น
ขันตอนการสอนดนตรีไทยของการวิจัยครังนี โดยมี  ขันตอน คือ ขันท ี1 ทาํความเข้าใจจังหวะ 
ขันที 2 เคลือนไหวร่างกายอย่างอิสระ ขันที 3 ฝึกฝนการเคลือนไหวทีถูกต้อง และขันที 4 
ประยุกต์การเคลือนไหว 

ดังนัน ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) มาประยุกต์ใช้กับการบรรเลง
เครืองดนตรีไทย และนาํเทคนิควิธต่ีางๆ ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) มาประยุกต์ใช้ให้
เข้ากับการบรรเลงเครืองดนตรีไทยทีผู้วิจัยกาํหนดขึน สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน



ปลาย โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร เพือเป็นแนวทางในการพัฒนาทกัษะของนักเรียน 
อีกทงัยังสามารถทาํให้นักเรียนได้นาํทกัษะการบรรเลงเครืองดนตรีไทยไปประกอบอาชีพต่อไปได้
ในอนาคต  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ 
ดาลโครซ  (Dalcroze) 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตาม
แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมีความสามารถในการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
ทรีะดับ .  

 . นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนน
เตม็ 
 . นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจในการบรรเลงเครืองดนตรี
ไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1 ประชากร 
    ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชัน
ประถมศึกษาปีที  - 6) โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร ระดับชันละ  ห้อง รวม  
ห้อง และมีนักเรียนจาํนวนทงัหมด 315 คน 

    1.  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนทกีาํลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย (ชันประถมศึกษาปีที  - ) วิชาดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ 
จาํนวน  คน โรงเรียนเทศบาลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 



 . ตัวแปรทศึีกษา 
    .  ตัวแปรต้น 
     2.1.1 แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 

    .  ตัวแปรตาม 

  2.2.1 ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) 

  . .  พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ 
ดาลโครซ (Dalcroze) 

  . .  ความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตาม
แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 

 . ขอบเขตด้านเนือหา 
    เนือหาทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ วิชาดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้  
มีเนือหาทงัหมด  เรือง ได้แก่ โน้ตดนตรีไทย เสียงของเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท จังหวะ
ดนตรีไทย ทาํนองดนตรีไทย และวิธีการบรรเลงเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท ทงัหมด 5 แผน 
รวม 16 ชัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  โน้ตดนตรีไทย จาํนวน  ชัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  เสยีงของเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท จาํนวน  ชัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  จังหวะดนตรีไทย จาํนวน 4 ชัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  ทาํนองดนตรีไทย จาํนวน 4 ชัวโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที 5 วิธีการบรรเลงเครืองดนตรีไทยแต่ละประเภท จํานวน 4 

ชัวโมง 
 4. ระยะเวลาในการวิจัย 

    ระยะเวลาในการทาํวิจัยครังนีใช้เวลา 4 สัปดาห์ รวม  ชัวโมง ภาคเรียนที  ปี
การศึกษา   
 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย  
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 

 2. แบบประเมินความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) 
 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ 
ดาลโครซ (Dalcroze) 



 . แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของ 
ดาลโครซ (Dalcroze) 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขนัตอน ต่อไปนี 
 1. อธิบายและชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรืองทีเรียน ชีแจงภาระงาน ผู้วิจัยอาจ
นําโดยการพูดคุย ซักถามนักเรียน เปิดวีดีทัศน์และสืออืนๆ ทีเกียวกับเรืองการบรรเลงเครือง
ดนตรีไทยเพือเร้าความสนใจของนักเรียน 

 2. ประเมินความสามารถก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
การบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 
 3. ดาํเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 . ระหว่างดาํเนินการสอน ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้การบรรเลงเครืองดนตรีไทย
ของแต่ละแผน 

 . เมือดาํเนินการสอนครบแล้วประเมินความสามารถหลังเรียน (Post - test) โดยใช้
แบบประเมินความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) 
 . ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนรู้เรืองการพัฒนา
ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) สาํหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

 . เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมด นาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

 . สรุป อภิปรายผล โดยใช้ตารางการพรรณนา 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ดังนี 

 . วิเคราะห์ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) ค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทําการทดสอบค่าที ( t-test Dependent 

Samples) 

 2. วิเคราะห์ผลพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 . วิเคราะห์ความพึงพอใจทมีีต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) โดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

 



ผลการวิจยั 

 การพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สรุปผลได้ดังนี 

 . ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)  
ของนักเรียน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

 2. พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) ของนักเรียน มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ คิดเป็นร้อยละ .   
เมอืพิจารณาผ่านเกณฑม์ีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑไ์ม่ตาํกว่าร้อยละ 

 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ  
 3. ความพึงพอใจในการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) ของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.62) เมือพิจารณาราย
ด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านประโยชน์ทไีด้รับ ( = 4.63, S.D. = 0.56) 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.56, S.D. = 0.61) ด้านครูผู้สอน ( = 4.51, S.D. = 0.59) 

และด้านสอืการเรียนการสอน ( = 4.29, S.D. = 0.66) 
 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายได้ดังนี 

 . ความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze)  
ของนักเรียน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  ซึงผลการวิจัยเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท ี  ทีตังไว้ เนืองจากวิชาดนตรีไทย ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิมเวลารู้ เป็น
วิชาเลือกทนัีกเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง โดยทผู้ีเรียนนันมีทักษะและ
ความสามารถเดิมในการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ซึงสอดคล้องกับ Howard Gardner (1983) ที
ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาปัญญาของผู้เรียน ให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถหลากหลาย มุ่งส่งเสริม
ความสามารถของผู้เรียนในทุกด้าน โดยคํา นึงถึงศักยภาพของผู้เรียนทีแตกต่างกัน รวมถึง
สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านทีมีความสาํคัญเท่าเทียมกัน ขึนอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นในด้าน
ไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรืองใด เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป อีกทังยังเป็นการจัดการเรียนรู้ทีมุ่งพัฒนาความสามารถการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทย และสอดคล้องกับแนวคิดของบุญช่วย โสวัตร (  : 1) ได้กล่าวถึง
ความสามารถทางดนตรีนันเป็นศิลปกรรมประเภทหนึงทีอยู่คู่กับความเป็นไทยมาช้านาน ซึงมี
ความงามและสมบูรณ์ในตัวเอง จนทาํให้ดนตรีไทยก้าวสู่ความเป็นศักษิต (CLASSIC) ซึง



หมายถึง ผู้เล่นดนตรีไทยจะต้องมีความชาํนาญในการเล่นเครืองดนตรีประเภทนันๆ จึงถือได้ว่า
เป็นผู้มีความสามารถทางดนตรีไทย สอดคล้องกับแนวคิดของกิตติ กิตติศัพท ์( ) กล่าวว่า
การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) คือ การประเมินผลทใีช้วิธีการและเกณฑ์ที
หลากหลายในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ความสามารถ และคุณลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน
อย่างเตม็เวลาของกจิกรรมในแต่ละโปรแกรม โดยให้ผู้เรียนได้ทาํกจิกรรมหรือสร้างผลงานออกมา
เพือแสดงตัวอย่างของความรู้และทักษะทีตนมี ซึงกิจกรรมทีนํามาใช้ในการประเมินนัน จะมี
ลักษณะเหมือนและเป็นส่วนหนึงของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าเป็นการทดสอบ และข้อมูลของ
การประเมินผลได้มาจากทังการเก็บรวบรวมผลงานทีผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับ
ชีวิตประจาํวัน การสังเกตพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการทดสอบความรู้ความเข้าใจ และสอดคล้อง
กับวิจัยของประพันธ์ พุฒตาล (  : ) กล่าวไว้ว่า การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) หมายถึง กระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมูล สารสนเทศของผู้เรียนทมีีการ
เรียนรู้เกิดขึนจริงทุกด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ด้านจิตพิสัย (Affective 

Characteristics) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ด้วยวิธีการทีหลากหลายจากการ
จัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ แล้วนาํมาประมวลใช้ตัดสินผลการเรียนรู้โดยเทียบ
กับเกณฑ์ทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน นอกจากนียังสอดคล้องกับวิจัยของณัฐวรรณ หิรัญรัตน์ 
(2550 : 10) ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถทางดนตรีนันมีความสาํคัญและมีคุณประโยชน์มากมาย
ทงัทางร่างกายและจิตใจ สามารถทาํให้จิตใจสงบเยือกเยน็ รู้จักคิดอย่างมีสติ มีเหตุผล และเมือมี
สุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปในทีสุด โดยประเมินตามสภาพจริง (Authentic 

Assessment)  
 2. พฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) ของนักเรียน มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมิน คิดเป็นร้อยละ 80.60 เมือพิจารณาผ่านเกณฑ์มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 พบว่า  
มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และไม่ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  ซึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อท ี  
ทตีังไว้ เนืองจากการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) เป็นการจัดการเรียนรู้ทปีระเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทย  

ซึงสอดคล้องกบัทฤษฎีของบลูม (Bloom, 1956) ได้จาํแนกการเรียนรู้ ไว้เป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
พุทธพิิสยั (Cognitive Domain) หมายถึง พัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิด 2) ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) หมายถึงพัฒนาการทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ ค่านิยม ความ
ซาบซึง การปรับตัวและเจตคติต่างๆ 3) ด้านทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) หมายถึง การ
พัฒนาทักษะในทางปฏิบัติ ได้แก่ทักษะในการใช้อวัยวะต่างๆ เช่น การเคลือนไหว การลงมือ
ทํางาน การทําการทดลอง  สอดคล้องกับวิจัยของอาภรณ์ ใจเทียง (2553 : 14) ได้สรุป
ความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการทีบุคคลเกิดการเปลียนแปลง



พฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร อนัเนืองมาจากประสบการณ์หรือการฝึกหัด และเรวณี ชัยเชาวรัตน์ 
(2554 หน้า 185 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล,  หน้า ) อธิบายว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
การเปลียนแปลงพฤติกรรม ซึงเป็นผลเนืองมาจากประสบการณ์ทีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับ
สงิแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทงัการเปลียนปริมาณความรู้ของผู้เรียน ซึงเป็นไปตามทฤษฎี
ของ Kagan and Segal (1992 : 5 - 6) ได้อธิบายเกียวกับพฤติกรรมไว้ว่า ทุกสิงทุกอย่าง
มากมายทเีป็นการกระทาํของร่างกายในแต่ละวัน โดยเริมตังแต่ตืนนอนตอนเช้า หาว เหยียดแขน
ขา แต่งตัวและนอนหลับ หมายความว่าตลอดหนึงวันจะต้องเดินพูด เรียนทาํงาน เล่นหัวเราะ หรือ
บางครังก็ร้องไห้ และ  Bower and Hilgard ( ) ให้ความหมายไว้ ว่า การเรียนรู้ คือ
กระบวนการเปลียนแปลงของกิจกรรม โดยการแสดงปฏกิิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างใด
อย่างหนึง หรืออาจจะเป็นการเพิมความสามารถให้เฉพาะบุคคลทไีด้มาจากผลของการฝึกหัดหรือ
ประสบการณ์ 

 3. ความพึงพอใจในการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) ของนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50, S.D. = 0.62) เมือพิจารณาราย
ด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือด้านประโยชน์ทไีด้รับ ( = 4.63, S.D. = 0.56) 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.56, S.D. = 0.61) ด้านครูผู้สอน ( = 4.51, S.D. = 0.59) 

และด้านสอืการเรียนการสอน ( = 4.29, S.D. = 0.66) ซึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ท ี  ทตีังไว้ เนืองจากการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) เป็นการทีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทาํให้เกิดการพัฒนาความสามารถการ
บรรเลงเครืองดนตรีไทยของตนเอง มีพฤติกรรมการเรียนรู้ต่อการบรรเลงเครืองดนตรีไทยทดีีขึน
เมือเทยีบกบัเกณฑ์ทผู้ีวิจัยได้ตังไว้ ได้เรียนรู้บทเพลงใหม่ๆ ได้สนุกกบัการทาํกิจกรรมเคลือนไหว
ร่างกายตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ก่อนลงปฏิบัติเครืองดนตรีจริง เพือให้เข้าใจถึง
เนือหาโดยใช้ร่างกายของตนเองก่อน จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับศศิธร พงษ์โภคา ( ) ได้ทาํการวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการแก้ปัญหา
อนาคตร่วมกับแผนผังความคิด พบว่า ความคิดเหน็ของนักเรียน ทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการแก้ปัญหาอนาคตร่วมกับแผนผังความคิดภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก โดยนักเรียนเหน็
ด้วยในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทสีุดเป็นลาํดับหนึง รองลงมานักเรียนเห็น
ด้วยในด้านกจิกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก และนักเรียนเหน็ด้วยในด้าน ประโยชน์ทไีด้รับจาก
การเรียนรู้อยู่ในระดับมากตามลาํดับ ซึงสอดคล้องกับวิจัยของกฤษดา หุ่นเจริญ ( ) ได้ทาํ
การวิจัยเรืองชุดการสอนวิชาดนตรีเรืองทักษะการฟังสาํหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  โดย
การประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตังใจปฏบัิติตาม
เนือหาบทเรียนทกีาํหนดไว้ ให้ความร่วมมือ ตังใจ และสนุกสนาน มีความชืนชอบในกิจกรรม สอื
การสอน และเวลาในการจัดการสอนเป็นอย่างมาก  



ขอ้คน้พบจากการวิจยั 

 จากการศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze) สาํหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า แนวคิดของดาล
โครซ (Dalcroze) นันเป็นการสอนดนตรีโดยใช้การเคลือนไหวในการตอบสนองต่อดนตรี ซึง
เหมาะกับบางเนือหา เช่น โน้ต จังหวะ ทาํนอง และเสียงสูง - ตาํ สนั - ยาว ดัง – เบา เพราะใน
การเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) นันเป็นการสอนดนตรีโดยใช้การ
เคลือนไหวจังหวะเพือตอบสนองต่อเสียงดนตรี และตอบสนองต่อองค์ประกอบของดนตรีง่ายๆ  
ในเรืองจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสัน อีกทงัมีการให้ความสาํคัญของการฝึกโสต
ประสาททางด้านต่าง ๆ เช่น จังหวะ ระดับเสยีง ความแตกต่างของเสียง โดยใช้กจิกรรมการสอนยู
ริธมึมิก การสอนโซลเฟจ และการอมิโพร -ไวเซชัน เป็นสอื และมีลาํดับขันตอนจากง่ายมาหายาก
ตามพัฒนาการของเดก็ 

 

ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
 . การพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) เพือให้เกดิประสทิธภิาพแก่นักเรียนนัน ขนึอยู่กบัปัจจัยดังนี 

  - ความเชียวชาญทางด้านการบรรเลงเครืองดนตรีไทยของครู เพือเป็นต้นแบบที
ถูกต้องให้แก่นักเรียน 

  - การจัดเรียงลาํดับเนือหาการจัดการเรียนรู้ทเีหมาะสม โดยเริมจากเนือหาทีง่าย
ไปยาก เพือให้นักเรียนรู้สึกง่ายต่อการทาํความเข้าใจ ไม่สอดแทรกเนือหาทยีากจนเกินไป เนือหา
ในการเรียนมีความต่อเนือง 
  - สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการทาํ
กจิกรรมและการฝึกความสามารถของนักเรียน 

 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวิจยัครงัต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย ตามแนวคิด

ของดาลโครซ (Dalcroze) กับทกัษะนักเรียนในด้านอนืๆ เช่น การทาํงานเป็นทมี การสอืสารและ
ความร่วมมือ เป็นต้น 

. ควรนาํวิธีการและผลการจัดการพัฒนาความสามารถการบรรเลงเครืองดนตรีไทย 
ตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) ไปประยุกต์ใช้กบัทกัษะดนตรีประเภทอนืๆ นอกเหนือจาก
การลงมือปฏบัิติหรือบรรเลงเครืองดนตรี เพือศึกษาประสทิธผิลของทกัษะดนตรีในแต่ละด้าน 
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