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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิด
ของดาลโครซสำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาดนตรีระดับประถมศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) ศึกษา
ทักษะการปฏิบัติทางดนตรีที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก จำ�นวน 22 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ดัชนี
ประสิทธิภาพ E1/E2 และ ค่า t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.55/82.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตาม
แนวคิดของดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนสูงขึน้ คิดเป็นร้อยละ 33.96
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบตั ขิ องนักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซมีคา่ เฉลีย่ หลังทดลองรวม ด้านเคลือ่ นไหวร่างกายตามการเคลือ่ นทีข่ องทำ�นองได้คะแนนเฉลีย่
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ร้อยละ 71.68, รองลงมาด้าน อ่าน-เขียนโน้ตดนตรี ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 62.18 เคลือ่ นไหวร่างกายตาม
จังหวะได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 59.09 และ ขับร้อง ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 58.86 โดยมีคา่ ร้อยละเฉลีย่ รวม
ของคะแนนเต็มเท่ากับ 69.25
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้, ทักษะทางดนตรี, แนวคิดของดาลโครซ

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop music skills learning management activities based
on the Dalcroze’s concept for grade 4 students to achieve the 80/80 efficiency criterion, and 2) to
compare the academic achievement in music as a subject for primary school between pretest and
posttest periods using Dalcroze’s concept-based music skills learning management activities. 3) Study
music practice skills using Dalcroze’s concept-based music skills learning management activities.
The sample was grade 4 students from one classroom at Rajabhat Mahasarakham University
Demonstration School. The sample size was 22 students, selected using simple random sampling by
drawing lots. Research instruments were Dalcroze’s concept-based music skills learning management
activity plans. Data were analyzed using statistics, including mean, percentage, E1/E2, and dependent
t-test. The following results were obtained.
1. The efficiency index of Dalcroze’s concept-based music skills learning management
activities for grade 4 students was 85.55/82.12, which was higher than a set criterion.
2. Academic achievement of the sample taught with Dalcroze’s concept-based music
skills learning management activities increased by 33.96% with a statistical significance level of.01.
3. In terms of practical skills of students learned with Dalcroze’s concept-based music skills
learning management activities, a mean score of physical movement with the melody at posttest period
was 71.68 percent, followed by music note reading-writing with a mean of 62.18 percent, physical
movements with the rhythm with a mean of 59.09 percent, and singing with a mean of 58.86 percent,
with the total mean percentage of the full score was 69.25 percent.
Keywords: Development of learning activities, Musical skills, Dalcroze’s concept

บทนำ�

การศึ ก ษาดนตรี ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ให้
เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาเด็ก
แนวคิดของความจำ�เป็นในการเรียนดนตรีได้รับ
ความสำ�คัญมากขึ้นด้วยทฤษฎีความหลากหลาย
ของสติปัญญาโดยจำ�แนกความเก่งของคนไว้ 7

ประการหลักได้แก่ด้านภาษา (Verbal/Linguistic)
ด้านดนตรี/จังหวะ (Musical/Rhythmic) ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical) ด้าน
การเคลื่อนไหว (Body/Kinesthetic) ด้านศิลปะ/
มิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล/การสือ่ สาร (Interpersonal) และด้าน

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความรู้สึก/ความลึกซึ้งภายในจิตใจ (Visual/Spatial) (ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557: 120)
การเรี ย นการสอนดนตรี ใ ห้ ไ ด้ ผ ลตาม
ความมุ่งหมายเน้นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิด
ทางทฤษฎีดนตรีของนักการศึกษาดนตรีทมี่ คี วาม
รู้และประสบการณ์ เนื่องจากจะทำ�ให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านดนตรีใน
เวลานั้ น สั้ น โดยไม่ ผิ ด เพี้ ย น ซึ่ ง นั ก การศึ ก ษา
ดนตรี ที่มี ชื่ อ เสี ย งมีความรู้ทางทฤษฎีดนตรี มี
ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่ ห ลายและมี ก ารนำ � ไปใช้ ใ นประเทศต่ า งๆ
โดยการเคลื่ อ นไหวร่า งกายช่ว ยทำ�ให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านดนตรีได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยู
ริธึมมิกส์ (Eurhythmics) เป็นการสอนให้ผู้เรียน
รู้จักกับการเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดีให้เข้ากับ
จังหวะดนตรีซึ่งเน้นที่กระบวนการจากสิ่งที่ง่าย
ทีส่ ดุ ก่อนและแสดงออกถึงจังหวะตก อัตราจังหวะ
ความเร็วจังหวะเป็นการได้รับประสบการณ์ตรง
ทำ�ให้เข้าใจองค์ประกอบของดนตรีอย่างลึกซึง้ ซึง่
เน้นการร้องเป็นหลักรวมไปถึงการอ่านโน้ตด้วย
โดยใช้วิธีการต่างๆ ในการฝึกฝนการร้องและการ
อ่าน เช่น โทนิคซอล-ฟาตามแบบจอห์นเคอร์เว็น
(John Curwen) สัญญาณมือ สัญลักษณ์ของจังหวะ
เพลงที่ใช้สอนในระยะแรกควรเป็นเพลงพื้นบ้าน
เพราะผู้เรียนจะรู้จักดีที่สุดภายหลังจึงนำ�เพลงชั้น
สูงทีม่ คี ณ
ุ ค่ามาใช้ในการเรียนการสอนจะเห็นได้วา่
แต่ละแนวคิดมีวธิ กี ารสอนและจุดเด่นแตกต่างกัน
ออกไป อย่างไรก็ตามทัง้ สามแนวคิดนีม้ เี ป้าหมาย
พืน้ ฐานเดียวกันคือการให้ประสบการณ์ทางดนตรี
แก่ ผู้ เ รี ย นโดยคำ � นึ ง ถึ ง การพั ฒ นาแนวคิ ด และ
ทักษะทางดนตรีแก่ผเู้ รียนโดยคำ�นึงถึงการพัฒนา
แนวคิดและทักษะทางดนตรีอย่างเป็นระบบ (ธวัช
ชัย นาควงษ์, 2543) และการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ดนตรีจึงจำ�เป็นต้องนำ�วิธีการสอนในรูปแบบที่
เหมาะสมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
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สอน เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่ อ งของดนตรี แ ละเกิ ด ทั ก ษะดนตรี ใ นขณะ
ที่เรียน (พิชชาพร สมหวัง, สยาม จวงประโคน,
2563)
การสอนตามแนวคิ ด ของดาลโครซ
(Emile Jaques Dalcroze) หลักการสำ�คัญของดาล
โครซ คือ ยูริธึมมิกส์ (Eurhythmics) ซึ่งหมายถึง
การเคลื่อนไหวทางจังหวะที่ดี (Good rhythmic
movement) จุดเน้นของวิธีการนี้ คือ การให้ความ
สนใจและพั ฒ นาความรู้ สึ ก ของผู้ เ รี ย นในการ
ตอบสนองต่อดนตรี และความสามารถในการ
แสดงออกซึ่งความรู้สึกนั้นออกมาในลักษณะของ
การเคลื่อนไหว ดังนั้น ในการเรียนการสอนดนตรี
จะมุง่ พัฒนาความสามารถของผูเ้ รียนแต่ละคนเป็น
หลัก วิธกี ารนีช้ ว่ ยให้ผเู้ รียนดนตรีมคี วามเข้าใจใน
ตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนเห็นความสำ�คัญ
และพัฒนาความสามารถในการแสดงออกของตน
ทางการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นขั้นตอนต่อ
เนือ่ งไปเป็นลำ�ดับ ในขณะเดียวกันวิธกี ารนีม้ งุ่ เน้น
พัฒนาการทางความคิดและจิตใจซึง่ มีสว่ นสัมพันธ์
กับการเคลื่อนไหวร่างกาย อารมณ์ และความ
รู้สึกของผู้เรียน กล่าวอีกนัยคือ วิธีการนี้เป็นการ
พัฒนาการทางดนตรีในตัวผู้เรียน ซึ่งเป็นผลเนือ่ ง
มาจากผลรวมของประสาทสัมผัสทางกาย ความ
สามารถทางปัญญา และความรู้สึกของผู้เรียน
ทักษะและความเข้าใจทางดนตรีได้รับการพัฒนา
โดยการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ทางดนตรีโดยตลอด (ณรุทธ์ สุทธจิตต์,
2561) วิธีของดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze)
ผสมผสานอย่างเหมาะเจาะระหว่างการเคลือ่ นไหว
ร่างกาย การสร้างสรรค์ และการร้องซอลเฟจ ใน
ระยะหลังๆ นี้มีผู้หันกลับมาสนใจ Eurhythmics
เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวนมากและทำ�ให้ Eurhythmics มี
ความสำ�คัญขึ้นในการสอนดนตรีชั้นประถม (ธวัช
ชัย นาควงษ์, 2543)
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จากการสำ�รวจความต้องการของนักเรียน
และครูต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาระดับชั้น
ประถมศึกษาพบว่า ความต้องการของนักเรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอนในด้านหลักสูตรต้องการ
ให้ มี เ นื้ อ หาสาระของวิ ช าดนตรี มี ร ายละเอี ย ด
เพียงพอและสามารถเข้าใจง่ายด้านกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนต้ อ งการให้ วิ ช าดนตรี มี กิ จ กรรม
การเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายจากง่ า ยไปหา
ยากด้านสภาพแวดล้อมสื่อและอุปกรณ์ต้องการ
ให้ห้องดนตรีมีแสงสว่างเพียงพอด้านการวัดและ
ประเมินผลต้องการให้มีการสอบโดยใช้ข้อสอบที่
เหมาะกับระดับชั้นนักเรียนที่มีอายุและระดับชั้น
แตกต่างกันมีความต้องการในการจัดการเรียน
การสอนวิชาดนตรีโดยภาพรวมและรายด้านแตก
ต่างกัน (ณภัทร เฟื่องวุฒิ และคณะ, 2561) และ
ในฐานะที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ทำ � หน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อนรายวิ ช า
ดนตรี พบปัญหา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชา
ดนตรีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาต่ำ�กว่า
เป้าหมายที่กำ�หนด โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องการ
ปฏิบัติทักษะดนตรี การระบุระดับเสียง รูปแบบ
จังหวะและความเร็วของจังหวะการอ่าน เขียน
โน้ตดนตรีสากลการร้องเพลงโดยใช้ช่วงเสียงที่
เหมาะสมกับตนเอง และยังพบว่าผูเ้ รียนส่วนใหญ่
ขาดความกระตือรือร้น ขาดความสนใจ จดจ่อใน
เนื้อหาที่เรียน ในชั่วโมงระหว่างการเรียนรายวิชา
ดนตรี
จากเหตุขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ (Emile Jaques
Dalcroze) สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยให้เกิด ความรู้ความ
เข้ า ใจทั ก ษะดนตรี จ ากประสาทสั ม ผั ส ทางกาย
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
เป็นลำ�ดับ ส่งผลต่อพัฒนาการทางดนตรีทดี่ ขี องผู้
เรียน และเพือ่ เป็นแนวทางให้ผทู้ สี่ นใจนำ�ไปศึกษา

เกษมสันต์ ตราชู, สยาม จวงประโคน,
เฉลิมพล โลหะมาตย์
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ค้นคว้า และพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4ให้ได้ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาดนตรีระดับประถมศึกษาก่อนเรียน
และหลั ง เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำ�หรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติทางดนตรี
ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. เครื่องมือการวิจัย
1.1 แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 4 แผน 15 ชั่วโมง
ไม่ ร วมการทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลั ง
เรียน
1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ดนตรี เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4
ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
1.3 แบบประเมินทักษะปฏิบัติ
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จำ�นวน
1 ห้องเรียน จำ�นวน 22 คน ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่ า ย( Simple random sampling ) โดยการจั บ
ฉลาก

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย
3.1 การสร้ า งเครื่ อ งมื อ และการหา
คุณภาพเครื่องมือ
3.1.1 การสร้ า งแผนการจั ด การ
เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำ�นวน 4
แผน 15 ชั่วโมง ไม่รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังเรียน มีขั้นตอนดังนี้
3.1.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์รายวิชาดนตรี ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาดนตรี ชนิด 4
ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ สำ�หรับใช้เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน
3.1.3 การสร้างแบบประเมินทักษะ
ปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และพฤติกรรม
ที่สามารถแสดงออกได้ถึงความสามารถทางด้าน
การปฏิบัติดนตรีของนักเรียน
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธี
ดำ�เนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
		
3.2.1 ทำ�หนังสือขอความร่วมมือจาก
สถานศึกษาในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
3.2.2 ทำ�การทดสอบก่อนเรียน (PreTest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิร์ ายวิชาดนตรี ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทีผ่ า่ น
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วและ
บันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อน
เรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.3 ดำ�เนินการจัดการเรียนรู้โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ

ปีที่ 40 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2564
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สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.2.4 ทำ � การทดสอบหลั ง เรี ย น
( Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
รายวิชาดนตรีซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ย นอี ก ครั้ ง และนำ � คะแนนที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.5 วัดทักษะปฏิบัติดนตรีโดยใช้
แบบวัดทักษะปฏิบัติดนตรีและนำ�ผลคะแนนที่ได้
ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 วิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตาม
แนวคิ ด ของดาลโครซสำ � หรั บ นั ก เรี ย นประถม
ศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์
ที่กำ�หนด 80/80
3.3.2 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น
โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 4
3.3.3 วิเคราะห์ผลการเรียนทักษะ
การปฏิ บั ติ ท างดนตรี ที่ เ รี ย นด้ ว ยกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
3.3.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย ร้อยละ ดัชนีประสิทธิภาพ E1/E2 และ ค่าttest (Dependent Samples)

ผลการวิจัย
ดังนี้

จากผลวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุปผลได้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
คะแนนระหว่างเรียน (E1)

คะแนนหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม(100)

คะแนนเต็ม(30)

1

84

25

2

86

24

3

81

26

4

83

27

5

83

25

6

94

28

7

85

27

8

90

25

9

82

22

10

78

22

11

91

23

12

77

21

13

82

24

14

86

23

15

90

26

16

88

25

17

79

22

18

81

24

19

91

24

20

94

29

21

94

27

22

83

23

รวม (S)

1882

542.00

N

22

22

ค่าเฉลี่ย

85.54

24.64

นักเรียนคนที่

** ตาราง 1.32)

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
สำ�หรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (ต่อ)
คะแนนระหว่างเรียน (E1)

คะแนนหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม(100)

คะแนนเต็ม(30)

S.D.

5.26

2.13

ร้อยละของคะแนนเต็ม

85.55

82.12

นักเรียนคนที่

ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาดนตรี
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซ t-test (Dependent Samples)
สภาพการเรียน

n

ก่อนการเรียน
หลังการเรียน
t=

D

n D 2 − ( D) 2
n −1

(t** ตาราง 1.32)

22
22
=

224
22(2388) − (224) 2
21

14.45
24.64
=

∑D

∑D2

t

224

2388

21.13**

224
= 21.13
10.06

ารางที่ 3 แสดงร้อยละค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของทักษะปฏิบตั ทิ เ่ี รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
กษะทาง ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ทักษะปฏิ
บตั ิ (คะแนนเต็
ม) วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะปฏิบัติที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
ตารางที่ 3 แสดงร้
อยละค่
าเฉลี่ยและส่
นักเรียน
เคลื่อนไหวร่างกาย เรียนรู
เคลื้ท่อักนไหว
ษะทาง ดนตรี
ามแนวคิ
สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่าน-เขียตนโน้
ต ขับดร้อของดาลโครซ
ง
รวม
คนที่
ตามการเคลื่อนที่ของ
ร่างกายตาม
ดนตรี (20)
(20)
(80)
ทานอง (20)
จังหวะ (20)
ทักษะปฏิบัติ (คะแนนเต็ม)
1
15
12
13
13
53
นั
ก
เรี
ย
นคนที
่
2
14
11 างกายตามการ
12
11 างกายตาม
48
เคลื่อนไหวร่
เคลื่อนไหวร่
อ่าน-เขียนโน้ตดนตรี
ขับร้อง
รวม
3
16
14
เคลื่อ13นที่ของทำ�นอง (20)
จั14งหวะ (20)57
(20)
(20)
(80)
4
14
11
11
10
46
5
16 1
12 15
13
12 12 53
13
13
53
6
15
13
13
14
55
2
14
11
12
11
48
7
17
12
13
12
54
14
14
57
8
16 3
14 16
15
14 13 59
9
15 4
13 14
13
12 11 53
11
10
46
10
16
13
14
13
56
13
12
53
11
14 5
12 16
12
11 12 49
12
17 6
14 15
14
13 13 58
13
14
55
13
16
14
15
14
59
14
19
15
15
16
65
15
17
15
16
15
63
16
18
14
16
15
63
17
16
12
14
13
55

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะปฏิบัติที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูท้ กั ษะทาง ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
ทักษะปฏิบัติ (คะแนนเต็ม)
นักเรียนคนที่

เคลื่อนไหวร่างกายตามการ
เคลื่อนที่ของทำ�นอง (20)

7

17

12

8

16

9

ขับร้อง
(20)

รวม
(80)

13

12

54

14

15

14

59

15

13

13

12

53

10

16

13

14

13

56

11

14

12

12

11

49

12

17

14

14

13

58

13

16

14

15

14

59

14

19

15

15

16

65

15

17

15

16

15

63

16

18

14

16

15

63

17

16

12

14

13

55

18

14

12

12

11

49

19

15

13

14

13

55

20

15

13

13

12

53

21

17

15

16

15

63

22

15

13

13

12

53

X

15.77

13.00

13.68

12.95

55.40

S.D.

1.34

1.20

1.39

1.56

5.49

ร้อยละ

71.68

59.09

62.18

58.86

69.25

สรุปผลการวิจัย

เคลื่อนไหวร่างกายตาม อ่าน-เขียนโน้ตดนตรี
จังหวะ (20)
(20)

1. กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.55/82.12
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรี
ตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียนประถม
ศึกษาปีที่ 4 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนสูงขึน้ คิดเป็นร้อย
ละ 33.96 สูงขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ.
01
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3. ทักษะปฏิบัติที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูท้ กั ษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซมี
ค่าเฉลี่ยหลังทดลองรวม ด้านเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามการเคลื่ อ นที่ ข องทำ � นองได้ ค ะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ 71.68 รองลงมาด้าน อ่าน-เขียนโน้ตดนตรี
ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.18 เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.09 และ
ขับร้อง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.86 โดยมีค่า
ร้อยละเฉลี่ยรวมของคะแนนเต็มเท่ากับ 69.25

อภิปรายผลการวิจัย

1. กิ จ กรรมการจั ด การเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ทางดนตรี ต ามแนวคิ ด ของดาลโครซสำ � หรั บ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
85.55/82.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ผลเป็น
เช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน
ต่างๆ จนถูกต้องครบถ้วนก่อนนำ�มาใช้จริง ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ชั ย ยงค์ พรหมวงศ์
(2536: 119-120) คือ 1) การประยุกต์ทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ความพยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปจากเดิม
ที่เคยยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลักมาเป็นการจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นด้ ว ยการใช้ แ หล่ ง
ความรู้จากแหล่งการสอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย
วัสดุ อุปกรณ์และวิธกี าร 3) การใช้โสตทัศนูปกรณ์
ได้เปลี่ยนและขยายตัวออกไปเป็นสื่อการสอน 4)
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียน
กับนักเรียน และนักเรียนกับสภาพแวดล้อม 5)
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้นั้น ได้ยึดหลัก
จิตวิทยาการเรียนมาใช้ โดยจัดสภาพการณ์ออก
มาเป็นการสอนแบบโปรแกรม นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนัณณ์ ขันทะยศ
และสยาม จวงประโคน (2562: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการสอนเมโลเดี้ยน
ตามแนวคิดของโคดาย สาหรับนักเรียนชัน้ ประถม
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ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโคกสาราญ จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.63/ 84.58 สูง
กว่าเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ 80/80 นักเรียนกลุม่ เป้าหมายที่
เรียนด้วยชุดการสอนเมโลเดีย้ นตามแนวคิดของโค
ดาย มีพัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจ ที่ดีขึ้น
2) นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี
เมโลเดี้ยน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนและหลัง
เรียน โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะทาง
ดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซสำ�หรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นผลมาจาก ผู้วิจัยยึด
หลั ก การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด ทฤษฎี ก าร
สอนดนตรี ที่ สำ � คั ญ ในหลั ก การของดาลโครซ
(สิชฌน์เศก ย่านเดิม, 2558: 24) กล่าวคือ การ
เน้นการเคลือ่ นไหว เพราะการเคลือ่ นไหวสามารถ
แสดงถึงองค์ประกอบของดนตรีได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำ�คัญของดนตรี การจัด
กิจกรรมที่อิงหลักการของดาลโครซจึงเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ อย่าง
สม่ำ�เสมอนอกจากนี้ ดาลโครซมีหลักการสอน
ดนตรีโดยใช้การเคลื่อนไหวจังหวะเพื่อตอบสนอง
ต่อเสียงดนตรี ใช้ชอื่ ว่า “ยูรธิ มึ มิกส์” (Eurhythmics)
ซึง่ เกีย่ วข้องกับการตัง้ ใจฟังเสียงอย่างมีสมาธิและ
ตอบสนองต่อองค์ประกอบของดนตรีง่ายๆ ใน
เรือ่ งจังหวะ ระดับเสียง ความดังเบา ความยาวสัน้
นอกจากนั้นดาลโครซยังใช้หลักการสอน โซลเฟจ
(solfège) ซึ่งเป็นการฝึกการอ่านและการฟังเพื่อ
จดจำ�ระดับเสียงต่างๆ บนบรรทัดห้าเส้น รวมถึง
การอิมโพรไว (Improvisation) ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
กิจกรรมทางดนตรีในทันทีทันใด โดยใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนา

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของ
ดาลโครซ สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ความคิดสร้างสรรค์ตามพัฒนาการของเด็ก วิธี
สอนตามแนวทางของดาลโครซนี้ได้ชี้เด่นชัดว่า
มีการให้ความสำ�คัญของการฝึกโสตประสาททาง
ด้านต่างๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง ความแตกต่าง
ของเสียง โดยใช้กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก การ
สอนโซลเฟจ และการอิมโพร-ไวเซชัน่ เป็นสือ่ และ
มีลำ�ดับขั้นตอนจากง่ายมาหายากตามพัฒนาการ
ของเด็ก (ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557: 69)
และนอกจากนั้ น ยั ง สอดคล้ อ งกั บ งาน
วิ จั ย ของ ดวงรั ต น์ วุฒิปัญญารัตนกุล (2555:
บทคัดย่อ) ทีว่ จิ ยั เรือ่ ง ผลของการใช้กจิ กรรมดนตรี
และเคลื่อนไหวตามแนวคิดดาลโครซที่มีต่อความ
สามารถทางสติปัญญาของเด็กอนุบาล ซึ่งผลการ
วิจัยพบว่า 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่า
เฉลี่ยร้อยละของช่วงเวลาการจดจ่อและค่าเฉลี่ย
คะแนนความจำ�เบื้องต้นสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01 2) หลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยร้อยละของช่วงการ
จดจ่อและค่าเฉลีย่ คะแนนความจำ�เบือ้ งต้นสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.01
3. ทักษะปฏิบัติที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะทางดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซ
โดยกลุ่มตัวอย่างที่จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
ดาลโครซ มีค่าเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติทางดนตรี
หลั ง ทดลองรวม ด้ า นเคลื่ อ นไหวร่ า งกายตาม
การเคลื่อนที่ของทำ�นองได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
71.68 รองลงมาด้าน อ่าน-เขียนโน้ตดนตรี ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.18 เคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.09, และ
ขับร้อง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.86 โดยมีค่า
ร้อยละเฉลี่ยรวมของคะแนนเต็มเท่ากับ 69.25
ผลการประเมินระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก ในการฝึก
ปฏิบัติทางดนตรีของนักเรียนซึ่งครูผู้สอนจะดูแล
สังเกต ติดตาม แนะนำ�ได้อย่างใกล้ชิดทุกกลุ่ม
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ซึ่งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการ
ฝึกปฏิบตั ิ และพัฒนาทักษะการปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อ
เนือ่ ง โดยก่อนเริม่ ฝึกปฏิบตั ิ ผูส้ อนได้คดิ ค้นวิธกี าร
เพื่อให้นักเรียนฟังท่วงทำ�นองก่อน แล้วลงมือฝึก
ปฏิบัติพร้อมกันไปอย่างช้าๆ เพื่อให้เกิดความคุ้น
เคย โดยผู้สอนคอยควบคุมจังหวะและทำ�นองให้
จากนั้นผู้สอนจึงได้เพิ่มช่วงการฝึกตามลำ�พังให้
แก่นักเรียนมากขึ้น และเน้นย้ำ�ให้นักเรียนนำ�ไป
ฝึกปฏิบตั ใิ นเวลาว่างเพือ่ ให้เกิดความชำ�นาญมาก
ขึ้น ทั้งยังได้ฝึกทักษะการขับร้องทั้งในและนอก
เวลาเรียน ซึ่งจะทำ�ให้นักเรียนเกิดความชำ�นาญ
มากขึน้ สอดคล้องกับพิชชาพร สมหวัง และสยาม
จวงประโคน (2563: บทคัดย่อ) ได้พฒ
ั นากิจกรรม
การเรียนรูด้ นตรีสากล ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
พบว่าการประเมินทักษะในขณะที่นักเรียนลงมือ
ทำ�  กิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่มีการพัฒนาด้าน
ทักษะอยู่ในระดับดี ซึ่งตรงกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์
(2544: 81-87) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรม เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นในสภาพของ
การวางเงื่อนไข โดยมีการใช้การเสริมแรง การให้
รางวัลและการลงโทษ อันเป็นตัวกำ�หนดให้ผเู้ รียน
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งการออกมา ซึง่ เป็นสิง่
ที่เห็นได้ชัดทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและตัวเสริม
แรงที่นำ�มาช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และให้คำ�แนะนำ�
ในบางครั้ง เมื่อผู้เรียนทำ�ได้ดีควรให้กำ�ลังใจและ
ฝึกฝนต่อไปจนเกิดความชำ�นาญ หากผูเ้ รียนแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผู้สอนควรทำ�เพิกเฉยไม่
สนใจพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะหายไปในที่สุดหากผู้
สอนทำ�โทษ พฤติกรรมเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ และ
จะแสดงออกมาเมือ่ มีโอกาส ทฤษฎีกลุม่ นีไ้ ด้กล่าว
ไว้อกี ประการหนึง่ ว่า การเรียนรูเ้ กิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียน
เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันของบทเรียนหนึ่งกับ
บทเรียนที่จะเรียนต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะในการจั ด ทำ � และ
นำ�ไปใช้
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ายวิชา
ดนตรี ตามแนวคิ ด ของดาลโครซ ผู้ ส อนต้ อ ง
ผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวร่างกาย การ
สร้างสรรค์ระบุทิศทางการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงง่ายๆ
ของทำ � นอง รู ป แบบจั ง หวะและความเร็ ว ของ
จังหวะในเพลงที่ฟัง
1.2 การสอนอ่าน เขียนโน้ตดนตรีไทย
และสากล และร้องเพลงโดยผูส้ อนต้องใช้ชว่ งเสียง
ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
1.3 ควรนำ�เทคนิควิธีการสอนที่หลาก
หลาย เมื่อจะนำ�ไปใช้ควรมีการปรับปรุง ประยุกต์
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งให้มีความ
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เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของผู้เรียนด้วย
จึงจะทำ�ให้การเรียนการสอนดนตรีด�ำ เนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ผู้สอนได้
กำ�หนดไว้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนำ�ทฤษฎีการสอนของคนอื่นๆ
เช่น หลักการสอนของออร์ฟ (Carl orff) หลักการ
สอนของโคดาย (Zoltan Kodaly) นำ�มาจัดกิจกรรม
การเรียนรูว้ ชิ าดนตรี ทดลองหาประสิทธิภาพ และ
การเปรียบเทียบ วิธีการสอนดนตรีแต่ละวิธี
2.2 ควรวิจัยเปรียบเทียบการเรียนการ
สอนดนตรีตามแนวคิดของดาลโครซกับแนวคิด
การสอนดนตรีในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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