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การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงั การจดัการ
เรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะปฏิบติัทางดนตรี ก่อนและหลงั 
การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียน
ระดบัชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนสุขฤทยั กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มจ านวน 1 ห้องเรียน รวม 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแผนการ
จดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดั
ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีและแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี
สากล ตามแนวคิดของดาลโครซ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ดาลโครซสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
2. ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของดาลโครซสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโค

รซอยูใ่นระดบัมากและสูงวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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Abstract 
The purposes of this research aimed 1) to compare learning achievement before and after music 

learning management based on Dalcroze’s concept, 2) to compare the music practice skills between pre and 
post the music learning based on the concept of Dalcroze’s, and 3) to study the students satisfaction towards 
the music learning based on the concept of Dalcroze The samples used in this study were 24 students of 
Kindergarten students 3 at Sukruthai School, Bangkok. Studying during the second semester of academic 
year 2018 by cluster random sampling. The research instruments consisted of the music learning based on 
the Dalcroze’s concept in learning plan, student achievement test, music practical skills test, and the student 
satisfaction towards learning based on Dalcroze’s concept. The collected data were analyzed by frequency, 
means, standard deviation and t-test dependent sample and one sample t-test.  

The research finding were summarized as follows:  
1. After the experiment, an experimental group had average score of learning achievement 

before and after learning based on Dalcroze’s concept result higher than before the experimental at .01 level 
of significance.  

2. After the experiment, an experimental group had average score of music practical skills is 
higher than before the experimental at .01 level of significance.  

3. After the experiment, an experimental group had average score of the student satisfaction the 
music learning based on Dalcroze’s concept was a high level and higher than the standards at the statistical 
significance at .01 level. 

 
ทีม่าและความส าคัญของปัญหา  

ดนตรีเป็นศิลปะท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงส่ือไปถึงจิตวิญญาณของเด็กไดโ้ดยตรง ดนตรีเป็นประสบการณ์ท่ี
เด็กนั้นจะไดเ้รียนรู้ดว้ยประสบการณ์ของตวัเอง เด็กส่วนใหญ่มกัจะชอบเสียงดนตรี เด็กสามารถตอบสนอง
เสียงดนตรีไดต้ั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา ส่ิงท่ีแสดงออกให้เห็นวา่เด็กมีการตอบสนองต่อเสียงดนตรีก็คือทารก
ในครรภ์นั้นจะมีจงัหวะการเตน้ของหัวใจท่ีเร็วข้ึนเม่ือไดย้ินเสียงเพลงดงัๆ นอกจากน้ียงัพบว่า หลงัจากท่ี
ทารกคลอดมาแลว้มีแนวโนม้ท่ีจะชอบเสียงดนตรีท่ีเขาไดฟั้งเป็นประจ าในขณะท่ีอยูใ่นครรภ ์(เยาวพา เดชะ
คุปต,์ 2540, น. 71) เพลงและดนตรีเป็นส่ิงกระตุน้ให้เด็กใชป้ระสาทการรับรู้ การฟังและความรู้สึก เป็นส่ือ
กระตุน้ใหเ้คล่ือนไหวร่างกาย ซ่ึงท าใหเ้ด็กพฒันาการควบคุมบงัคบักลไกการเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ ท่าทาง 
ความคิดสร้างสรรค ์และการเรียนรู้ในการพฒันาตนเอง (กุลยา ตนัติผลาชีวะ, 2547, น. 119) 

การศึกษาในระดบัปฐมวยัน้ีมุ่งพฒันาความพร้อมดา้นต่างๆ ให้กบัผูเ้รียน มิใช่เป็นการศึกษาท่ี
มุ่งเนน้ถึงเน้ือหาวิชาดงัเช่นในระดบัประถมหรือมธัยม เน้ือหาของหลกัสูตรดนตรีจึงเป็นลกัษณะการเตรียม
ความพร้อมหรือปูพื้นฐานเก่ียวกบัองค์ประกอบดนตรี ทกัษะท่ีเน้น ได้แก่ การฟัง การร้อง การเล่น การ
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เคล่ือนไหว และการสร้างสรรค ์ส่วนการอ่าน เป็นทกัษะท่ีควรสอดแทรกเสมอในระดบัน้ี ทกัษะท่ีปฏิบติัอยู่
สม ่าเสมอคือ การเคล่ือนไหว และเป็นในลกัษณะของการเคล่ือนไหวโดยเสรี มากกว่าการเคล่ือนไหวท่ีมี            
ท่าเฉพาะเจาะจง นอกจากน้ียงัปลูกฝังพฒันาเจตคติค่านิยมท่ีดีต่อดนตรี ความสนใจดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐาน
การเรียนดนตรีดว้ยใจรักในระดบัสูงต่อไป (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544, น. 4) ทั้งน้ีในส่วนของครูศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และน ามาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะทางดนตรี                            
ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน ส าหรับการจดัการเรียนรู้ในสาขาวชิาดนตรีนั้น แนวคิดทฤษฎีจากนกัวชิาการท่ีนิยม
น ามาใช้นั้นมาจากนักวิชาการ 4 ท่านคือ 1) โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly) มีหลกัการสอนดนตรี โดย
จดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับพฒันาการของเด็ก โดยมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก                
2) เอมิ ชาคส์ ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) มีหลักการสอนตรี โดยใช้การเคล่ือนไหวจงัหวะเพื่อ
ตอบสนองต่อเสียงดนตรี 3) คาร์ล ออฟ (Carl Orff) มีหลกัการสอนดนตรี โดยจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรม
ดนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยการรวมเอาดนตรี การเคล่ือนไหว การพูดไวด้้วยกัน                              
4) ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki) มีหลกัการสอนดนตรีเช่นเดียวกบัเด็กท่ีเรียนรู้ภาษาแม่ โดยเกิดจากการฟัง
และเลียนแบบ (ประพนัธ์ศกัด์ิ พุ่มอินทร์, 2557, ออนไลน์) ซ่ึงจากการศึกษาผูว้ิจยัพบวา่ การจดัการเรียนการ
สอนตามแนวคิดของดาลโครซ เป็นการจดัการเรียนรู้ การสอนดนตรีท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวยั วิธีการของดาลโครซเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ทางดนตรีใน 3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 1) ยูริธึมมิกส์ 
(Eurhythmics) ไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวทางจงัหวะท่ีดีคือ การเปิดโอกาสไห้ผูเ้รียนเรียนรู้เก่ียวกบัจงัหวะของ
ดนตรีโดยค านึงถึงความรู้สึกหรืออารมณ์เป็นส าคญั ซ่ึงผูเ้รียนจะแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ออกมาใน
รูปแบบของการเคล่ือนไหวร่างกาย 2)โซลเฟจ (Solfege) โดยการใชร้ะบบตวัโนต้ ซอล-ฟา แบบโดอยูก่บัท่ี 
(Fixed do) ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทางดา้นการรับรู้ต่อเสียงต่างๆ โดยเฉพาะเสียงดนตรีจากการเคล่ือนไหว
ร่างกายเป็นพื้นฐาน นอกจากน้ีผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเร่ืองการอ่านโนต้จากความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงมิใช่เกิด
จากการจดจ า 3) อิมโพรไวเซชัน่ (Improvisation) เปียโนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีสอนใหผู้เ้รียนพฒันาแนวคิดและ
ทกัษะทางอิมโพรไวเซชัน่ ผูเ้รียนในระดบัอนุบาลหรือประถมศึกษาตอนตน้จะได้รับการพฒันาทางการ
สร้างสรรคด์า้นจงัหวะ ในขณะท่ีครูใชเ้ปียโนเป็นส่ือ (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ 2561, น.240-241)  

จากหลกัการและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เพื่อพฒันาทกัษะปฏิบติัทางดนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจและสนุกสนานกบักิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาดนตรี อีกทั้งยงั
ช่วยพฒันาทกัษะปฏิบติัทางดนตรีใหแ้ก่ตวันกัเรียน เรียนและเล่นดนตรีใหเ้ป็นความชอบและเป็นพื้นฐานให้
นกัเรียนสามารถพฒันาต่อดว้ยตนเองได ้
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
แนวคิดของดาลโครซ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะปฏิบติัทางดนตรี ก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
แนวคิดของดาลโครซ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
  
สมมติฐานของการวจัิย 

1. นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซมีทกัษะปฏิบติั
ทางดนตรี หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยูใ่นระดบัมาก 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

นกัเรียนระดบัปฐมวยั ของโรงเรียนสุขฤทยั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
โรงเรียนสังกดั สช. ประเภทสามญัศึกษา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 9 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 197 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวจัิย 

นกัเรียนระดบัชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนสุขฤทยั ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน โรงเรียนสังกดั สช. ประเภทสามญัศึกษา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ  านวน 1 ห้องเรียน รวม 
24 คน ซ่ึงแต่ละห้องการจดัการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละห้อง
คลา้ยคลึงกนั 
ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
ตวัแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และ 3) ความพึงพอใจ

ต่อการจดัการเรียนรู้ 
เน้ือหาทีใ่ช้ในการวจัิย 

เน้ือหาวชิาดนตรีส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั ตามแนวคิดของดาลโครซ ท่ีน ามาใชจ้ดัการเรียน
การสอนวชิาดนตรีสากลส าหรับเด็กปฐมวยั โรงเรียนสุขฤทยั โดยมีรายละเอียดเน้ือหา ดงัน้ี 

1) จงัหวะ 2) การเคล่ือนไหว 3) ระดบัเสียง 4) การอ่านตวัโนต้ และ 5) การสร้างสรรค ์
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ระยะเวลาในการวจัิย 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลาจ านวน 4 สัปดาห์ รวม 20 ชั่วโมง โดยท าการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 ชัว่โมง ด าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 16 ชัว่โมง และทดสอบหลงัเรียน 2 ชัว่โมง 
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ  

2. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของดาลโครซ ทั้งหมด 4 แผน รวม 16 ชัว่โมง  
4. น าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนการจดัการเรียนรู้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ ประเมินความ

สอดคลอ้งของแผนการสอน ดว้ยวา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 1.00  

6. น าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซท่ีมีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนดไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีสากล  

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีสากล 
2. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด 3 

ตวัเลือก จ านวน10 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 
3. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 
4. น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีสากล เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวิชาดนตรีสากล 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผลการวดัและประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง                 
0.67 – 1.00 จ านวน 9 ขอ้  

5. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล จ านวน 10 ขอ้ ไปทดลองใช้ (Try – out) 
กบันักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวิชาดนตรีสากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 24 คน 
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6. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาวเิคราะห์รายขอ้ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหา
ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ก าหนดค่าความยากตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป พบว่าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.39 – 0.72 มีค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ระหวา่ง 0.49 – 0.89 จ  านวน 9 ขอ้  

7. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตร KR-20 
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2539, น.200-201) พบวา่ขอ้สอบมีค่าความเช่ือมัน่ 
0.91  

8. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ท่ีพฒันาคุณภาพแลว้ ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง โดยท า
การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบวดัชุดเดียวกนั 
3. แบบวดัทกัษะการปฏิบัติทางดนตรี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี 
2. ก าหนดเน้ือหาและวตัถุประสงคว์ชิาดนตรี ในดา้นทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี 4 ดา้น คือ  
1) ดา้นการเคล่ือนไหว 2) ดา้นการอ่าน 3) ดา้นการเล่น และ 4) ดา้นการสร้างสรรค์ แลว้น ามา

ก าหนดเป็นเกณฑก์ารประเมิน 
3. สร้างแบบวดัทักษะการปฏิบัติทางดนตรี โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นแบบรูบริค 

(Rubric) โดยพิจารณาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนกัเรียน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการเคล่ือนไหว 2) ดา้นการ
อ่าน และ 3) ดา้นการเล่น และ 4) ดา้นการสร้างสรรค ์  

4. น าแบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 

5. น าแบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีทั้ง 4 ดา้น เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ใช้การ
เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญด้านวิชาดนตรีสากล 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและ
ประเมินผล 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผลการวดัและประเมิน
ของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ผลการประเมินทุกรายการมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง 1.00  

6. น าแบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี ไปทดลองใช้ (Try – out) กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวชิาดนตรีสากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน 

7. น าแบบวดัทักษะการปฏิบัติทางดนตรี  ไปหาค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับโดยใช้สูตรหาค่า
สหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) (สมนึก ภทัทิยธนี, 2551, น. 85) ปรากฏไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.90 และปรากฏค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีทั้ง 4 ดา้น ดงัน้ี 

1) ดา้นการอ่าน พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.81  
2) ดา้นการเคล่ือนไหว พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.83  
3) ดา้นการเล่น พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94  
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4) ดา้นการสร้างสรรค ์พบวา่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 1.00  
8. น าแบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี ท่ีพฒันาคุณภาพแลว้ ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง โดย

ท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบวดัทกัษะชุดเดียวกนั 
4. แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้ 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั 
(Rating Scale) (Likert, 1967, น. 90-95) โดยก าหนดความพึงพอใจเป็น 2 ดา้น คือ 1) ดา้นการจดัการเรียนรู้ 
และ 2) ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ โดยก าหนดเกณฑ ์ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 

4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน   
ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาดนตรีสากล 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเน้ือหาของแบบทดสอบ จากนั้นน าผลการวดัและประเมินของผูเ้ช่ียวชาญมา
ค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index of Item Objective Congruence : IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง 1.00 จากนั้นด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน า 

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ ไปทดลองใช ้(Try – out) กบันกัเรียน
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวชิาดนตรีสากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน 

6. น าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศและ องัคณา สายยศ, 2539, น. 200-201) พบว่ามีค่า
ความเช่ือมัน่ 0.80 

7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง โดยท าการสอบถามความพึงพอใจหลงัเรียน 
 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวิชาดนตรี

 2.34 – 3.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

 1.67 – 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 1.00 – 1.66 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
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สากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ใชเ้วลาทดสอบ 2 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนจากการ
ทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 

2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซกบันกัเรียนชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวชิาดนตรีสากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน โดยผูว้จิยัเป็น
ผูด้  าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ ทั้งหมด 4 สัปดาห์ รวม 20 ชัว่โมง 

3. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดสอบกบันกัเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสุขฤทยั ท่ีเคยเรียนวิชาดนตรี
สากล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ใชเ้วลาทดสอบ 2 ชัว่โมง แลว้บนัทึกคะแนนจากการ
ทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนหลงัเรียน (Post-test) 

4. น าผลคะแนนจากแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และ
แบบสอบถามความพึงพอใจมาวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตาม
แนวคิดของดาลโครซ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample) 

2. เปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตาม
แนวคิดของดาลโครซ โดยการทดสอบค่าที (t-test for Dependent sample) 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดของดาลโครซกบัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยการทดสอบค่าที (One Sample t-test) 
 
ผลการวจัิย 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซ 

** p < .01 
จากตารางท่ี 1 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซ นกัเรียน
มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม X̅ S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 24 9 5.25 1.15 69 221 23 14.20** 0.00 
หลงัเรียน 24 9 8.13 0.80 
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบภาพรวมคะแนนทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีทั้ง 4 ดา้น ก่อนและหลงัไดรั้บ
การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซ  

คะแนน N คะแนนเต็ม X̅ S.D. ∑D ∑D² df t p 

ก่อนเรียน 24 30 12.75 1.91 372 5818 23 50.50** 0.00 
หลงัเรียน 24 30 28.25 1.82 

** p < .01 
จากตารางท่ี 2 พบว่า หลงัจากนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 

** p < .01 
จากตารางท่ี 3 พบว่า หลงัจากนกัเรียนได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
นกัเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากและสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี
สากล ตามแนวคิดของดาลโครซ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

2. ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
แนวคิดของดาลโครซ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
อยูใ่นระดบัมากและสูงวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 
 

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้แต่ละด้าน 

X̅ S.D. 
ระดับ

ความเห็น 
คะแนน 
เกณฑ์ 

t p 

1.ดา้นการจดัการเรียนรู้ 2.70 0.33 มาก 2.34 5.35** 0.00 
2.ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ 2.96 0.14 มาก 2.34 21.46** 0.00 

รวม 2.80 0.22 มาก 2.34 10.21** 0.00 

817



อภิปรายผลการวจัิย 
จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เพื่อพฒันาทกัษะ

การปฏิบติัทางดนตรีส าหรับนกัเรียนระดบัปฐมวยั สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี

สากล ตามแนวคิดของดาลโครซ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลของการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีให้ความส าคญักบัความรู้พื้นฐานทางดนตรีท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัจงัหวะ ตวัโนต้ ระดบัเสียงและใชห้ลกัการสอนโดยใชก้ารเคล่ือนไหวจงัหวะเพื่อตอบสนอง
ต่อเสียงดนตรี ซ่ึงสอดคล้องกบัสมชาย อมะรักษ์ (2542, น. 129-130) ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบต่างๆ ของ
ดนตรีเกือบทั้ งหมด สามารถท่ีจะท าให้เด็กมีความเข้าใจได้ โดยให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายไปตาม
ความรู้สึกท่ีไดฟั้งจากเสียงขององคป์ระกอบดนตรีนั้น การจดัการเรียนรู้น้ีท าให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีโดยการ
ฟังดนตรีและการเคล่ือนไหวประกอบดนตรี และมีการเคล่ือนไหวเพื่อตอบสนองต่อเสียงดนตรี และยงั
สอดคลอ้งกบัเดชาชยั สุจริตจนัทร์ (2549) ซ่ึงไดท้  าการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดนตรี เร่ืองการอ่านโนต้สากลเบ้ืองตน้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนตามวิธีสอนของโคดายกบั
วธีิสอนปกติ ผลวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองจ านวน 40 คน ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนของโคดายมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตาม
แนวคิดของดาลโครซ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลของการวิจยัเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ เร่ิมจากการ
เคล่ือนไหวตามเสียงท่ีไดย้นิเคล่ือนไหวอยา่งอิสระและมีการก าหนดการเคล่ือนไหว เม่ือมีการเคล่ือนไหวท่ี
ตรงตามจงัหวะก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองของจงัหวะและฝึกในเร่ืองการอ่านตวัโน้ตเพื่อท่ีจะท าให้
นกัเรียนสามารถอ่านโน้ตได ้นกัเรียนได้รับประสบการณ์ด้านทกัษะการปฏิบติัดนตรีโดยตรง ซ่ึงในการ
จดัการเรียนรู้ ครูจะเป็นตน้แบบเพื่อใหน้กัเรียนดูเป็นแบบอยา่งและทดลองปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง เช่ือมโยง
ไปสู่การฝึกทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นการอ่าน เป็นการฝึกให้นกัเรียนไดอ่้านตวั
โนต้สากลในบรรทดั 5 เส้น ซ่ึงเป็นการอ่านจากความเขา้ใจจริงๆ มิใช่เพียงแค่การจดจ าเป็นคร้ังคราว ดา้น
การเคล่ือนไหว เป็นการฝึกให้นกัเรียนเคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะ ดา้นการเล่น เป็นการให้นกัเรียนได้
เล่นเคร่ืองดนตรีตามโนต้เพลงเล่นตามอตัราจงัหวะเพลงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และดา้นการสร้างสรรค ์เป็นการฝึก
ให้นกัเรียนคิดท่าทางการเคล่ือนไหวใหม่ๆ รวมถึงสร้างสรรค์การเล่นตวัโน้ตใหม่ๆ โดยทนัทีทนัใด เป็น
ความคิดท่ีเกิดจากการสร้างสรรคข์องตวันกัเรียนเอง เม่ือนกัเรียนเกิดการฝึกปฏิบติัซ ้ าๆ จึงส่งผลให้นกัเรียน
มีพฒันาการดา้นทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัเมด (Mead, 1994) กล่าววา่ การสอนดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซ เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้เสียงดนตรีผ่านการเคล่ือนไหวร่างกาย และยงั
สอดคลอ้งกบั พชัรีวลัย ์เกตุแก่นจนัทร์ (2539, น. 2) ท่ีกล่าววา่ทกัษะดนตรีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติ เป็นส่ือ
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ภาษาท่ีทัว่โลกเขา้ใจกนัไดโ้ดยไม่มีการขดัแยง้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ดนตรีมีความผูกพนักบัมนุษยม์าตั้งแต่อยู่ใน
ครรภม์ารดาไม่วา่จะเป็นจงัหวะการเตน้ของหวัใจหรือลมหายใจของมนุษยล์ว้นแลว้แต่มีจงัหวะท่ีเราสังเกต
ไดท้ั้งส้ิน 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงผลของการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 3 
ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซนั้น เป็นการท่ีนกัเรียนไดล้งมือ
ปฏิบติั จนท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจมีความสนุกสนานกบักิจกรรมการเรียนรู้จากการเคล่ือนไหวตาม
จงัหวะ การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีและการสร้างสรรค์ทางดนตรี ท าให้นกัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในส่ิงท่ีได้
ปฏิบติัและตระหนกัถึงคุณค่าทางดนตรีมากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น “...สนุกกบัการเรียน...” “...ท าใหอ่้านโน้ตได้
...” “...สนุกสนานกบัการเคล่ือนไหว...” “...ท าให้อยากเรียนดนตรีเพิ่มข้ึน...” จึงส่งผลให้นกัเรียนมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธวชัชยั นาควงษ ์(2543, น. 11) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ นกัเรียนดนตรีส่วน
ใหญ่จะสนใจทุกส่ิงอย่างท่ีเป็นของใหม่ส าหรับเขา ต้องการท าอะไรต่ออะไรด้วยวิธีท่ีถูกต้อง มักขอ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการท างานต่างๆ นกัเรียนจะเรียนรู้จากการสอนดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสั
ไดห้รือเรียนรู้ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตวัเอง และยงัสอดคลอ้งกบัอุทยัพรรณ สุดใจ (2544, น. 7) ท่ีกล่าว
วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า
ความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวก อยา่งไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุด 
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพอใจ
มาแลว้ ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงออกในรูปแบบของระดบัความรู้สึกชอบมากชอบน้อยคือพอใจต่อส่ิงนั้น และ
ยงัสอดคลอ้งกบัสุชณัษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาการ (2557) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมี
ต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรี (ศูนยด์นตรี) ไดพ้บวา่ ผลการประเมินความพึงพอใจผูเ้รียนมีความพึง
พอใจมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใชแ้ละขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี  
1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้

1.1 ควรน ากิจกรรมการสอนของดาลโครซมาจดัการเรียนรู้ใหค้รบทั้ง 3 อยา่ง เพื่อใหน้กัเรียน
ไดมี้ทกัษะการปฏิบติัดนตรีท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

1.2 ควรน าวธีิการและผลการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของดาลโครซไปบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนในกลุ่มสาระเดียวกัน เช่น วิชาดนตรีไทยและวิชานาฏศิลป์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ข้าม
สาขาวชิาอนัจะส่งผลใหน้กัเรียนมีความรู้ท่ีหลากหลาย 
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2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซ  เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาอ่ืนเช่น วชิาดนตรีไทยและวชิานาฏศิลป์ ซ่ึงจะสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดา้น
ต่างๆ ไดต่้อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามแนวคิดของดาลโครซกับ
นักเรียนในทุกช่วงชั้น เพื่อพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามวุฒิภาวะและธรรมชาติการ
เรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากยิง่ข้ึน 
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