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การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย 
A Variety of Musical Learning Activities for Raising Awareness of Thai Music 

 
พจณิชา ฤกษ์สมุทร 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยโดยใช้กิจกรรมดนตรีที่
หลากหลายจากการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  จ านวน 486 
คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ปีการศึกษา 2561 ก าลังศึกษาอยู่ชมรมดนตรี
ศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ จ านวน 15 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่าง. 
ระยะเวลาในการวิจัย 16 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 4 หน่วย  แบบวัดความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอทักษะ
ทางดนตรีด้วยภาพกราฟเส้น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนชมรมดนตรีศึกษาที่ได้รับการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย มี
คะแนนเฉลี่ยด้านความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พัฒนาการของนักเรียนชมรมดนตรีศึกษาหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีที่
หลากหลาย จากการวิเคราะห์  พบว่าส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามล าดับจากสัปดาห์ที่ 1–16 ทั้งน้ีมีเพียง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในสัปดาห์ที่ 2 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ท่ีคะแนนเฉลี่ย  พัฒนาการของนักเรียนชมรมดนตรีศึกษาหลังการได้รับ
การจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลายมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากเป็นช่วงการเรียนรู้
ทักษะทางดนตรีพม่าท่ีมีจังหวะเป็นครั้งแรก ภายหลังจากที่มีการจัดการเรียนรู้แล้วนักเรียนมีทักษะทางดนตรี เห็นความส าคัญ
และมีความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยอย่างต่อเน่ือง  พัฒนาการของนักเรียนมีแนวโน้มดีข้ึนตามล าดับ และพฤติกรรม
ของนักเรียนหลังจากการได้รับทางดนตรีเป็นไปในแนวทางที่ดี 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย  ความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย 
 
Abstract 

 This research study aim is to enhance the awareness of A value of Thai music by using various 
musical activities from the experience of musical learning activities. The population used in this study was 
secondary school students. Currently 486 students are studying at Ongkharak Demonstration School, 
Srinakharinwirot University. A total of 15 samples were selected. 16 weeks of research time, 1 time / hour, 
1 hour, total of 16 hours. A 4-unit learning management plan recognizes the value of Thai music. Analysis 
of data and quantitative data were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation and  
t-test, as well as qualitative analysis by content analysis. 
 The research found students of music education clubs have been learning from various musical 
activities. The average score on awareness of Thai music after class was higher than before at the .01 level 
of significant. The development of music education students after being given experiences in a variety of 
musical learning activities 16 weeks of research time . Only the average score in week 2 to week 3 slightly 
decreased average scores because this is the first time learned that Burmese music skills.  After learning 
students have development  musical skills and awareness of the value of Thai music. 
Keywords : Various music activities , Awareness of the value of Thai music. 
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บทน า 
 ประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือยุค 4.0 กับ
วัฒนธรรมไม่ได้อยู่ไกลกัน วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่อ ยู่คู่กับ
สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งรากเหง้าของวัฒนธรรมที่
ปรากฏให้ทั้ งทางวัตถุและจิตใจ  เช่น  สถาปัตยกรรม  
วรรณกรรม นาฏศิลป์ -ดนตรีไทย  (นุชจรี คงโพธ์ิน้อย.
2555:1) และด้วยกระแส Globalization คนในสังคมเริ่มมี
ความคิด มีความเป็นอยู่แบบตะวันตก (Westernization) 
เพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์(2545 : 
79) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมที่เปลี่ยนไป มนุษย์แสวงหาวัตถุมาก
ข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มากข้ึน ตลอดจน
ในระบบการศึกษาก็ได้มีการจัดการสอนและพัฒนาบุคคล
แบบแยกส่วน กล่าวคือ สอนให้มีความรู้และความสามารถ
เพียงอย่างเดียว เป็นการสอนที่ แยกเห ตุผลออกจาก
จินตนาการ สมองและจิตใจท างานไม่สัมพันธ์กัน จึงท าให้
มนุษย์ขาดจิตวิญญาณ และความรู้สึกทางสุนทรียะ จึง
ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเพ่ิมมากข้ึนสอดคล้องกับ มนท
กานต์ิ รอดคล้าย(2557)  ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับสังคมโลกใน
ศตวรรษน้ีเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และการ
บริหารจัดการเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม หรือด้านเทคโนโลยีล้วนแต่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  สิ่งเหล่าน้ีส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเด็กให้สอดคล้อง
ตามยุคสมัย เพ่ือพัฒนาให้เกิดทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์  
แต่ทั้งน้ีต้องค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ใน
ประเทศไทยด้วย   
 ส าหรับในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมไทยเป็น
หลักของประเทศ แต่ในวัฒนธรรมไทยน้ันก็อยู่บนความ
หลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีประชากร จ านวน 63,878,267คน (ส ารวจ
เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ส านักบริหารทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย) ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยเชื้อ
สายไทย ลาว พม่า มอญ จีน ไทยพวน มลายูฯลฯ ประชากร
ไทยจึงประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายวัฒนธรรม 
หลากหลายภาษา หลากหลายขนบธรรมเนียมประเพณี  
และทุกๆวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ ย่อมมีคุณค่า(ศิริวรรณ 
ศรีพหล.2555:9)ดังที่ นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวไวว้าถ้า
เอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง ทุกชุมชนท้องถ่ินและประเทศจะมี
เกียรติและศักด์ิศรี เสมอกัน ไม่มีใครเหนือใคร เพราะ
วัฒนธรรมมีความหลากหลาย ไม่ได้รวมศูนย์การยอมรับและ
เห็น คุณค่าวัฒนธรรมท้องถ่ิน จึงเป็นการกระจายเกียรติและ
ศักด์ิศรีท า ให้ท้องถ่ินเข้มแข็งและย่ังยืน (ศ.นพ.ประเวศ วะสี 
.2547)  ดนตรีจัดเป็นวัฒนธรรมหน่ึงและดนตรียังจัดเป็น
ภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนในโลกฟังแล้วมีความเข้าใจ มี

ความรู้สึกร่วมกันได้ โดยสามารถบอกได้ว่าให้อารมณ์
สนุกสนาน ร่าเริง เศร้าโศก หรือเสียใจ เป็นสื่อความหมาย
ให้เข้าใจกันระหว่างชนในชาติหรือชาติอื่นๆ โดยอย่างย่ิงชน
ช าติ เอ เชี ย  ซึ่ ง เป รี ยบ เสมื อน เพ่ื อนบ้ าน  ท าให้ เกิ ด
ความสัม พันธ์อัน ดีงามทางศิลป วัฒนธรรม ประเพณี 
วรรณกรรม การละเล่นและค่านิยม  เป็นสื่อน าความสัมพันธ์
ไปสู่ชาติอื่น และวัฒนธรรมอื่น  ซึ่ งในประเทศไทยก็มี
ความสัมพันธ์กับชาติดังต่อไปน้ี 
  1. ประเทศลาว ส าหรับประเทศลาวได้ส่งครู
ดนตรีมาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์  กรมศิลปากร  และได้มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ ความสัมพันธ์ในเรื่องของดนตรีหลาย
อย่าง  เพลงส าเนียงลาวที่คนไทยแต่งข้ึนมาเพ่ือเลียน
ส าเนียงลาว เช่น เพลงลาวแพน เพลงลาวดวงเดือน เป็นต้น 
  2. ประเทศกัมพูชา  ในสมัยรัชกาลที่  7  
ได้ขอครุไทยไปสอนในราชส านัก ซึ่งไทยได้ส่งหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไปท าการสอน จึงเกิดความสัมพันธ์
ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีเขมรข้ึนหลายประการ  เช่น  
เกิดเพลงส าเนียงเขมร  โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้
ประพันธ์ข้ึนหลายเพลง เช่น เพลงนกเขาขะแมร์เพลง
ขะแมร์ทม  เป็นต้น 
  3. ประเทศพม่าและมอญ มอญมีความสัมพันธ์
กับดนตรีไทยเป็นอย่างมาก เช่น ในสมัยอยุธยาสมัยพระมหา
ธรรมราชาและสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมัยรัชกาลที่ 
2 แห่งกรุงรัตโกสินทร์ ชาวมอญได้อพยพเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิ
สมภารในไทย และได้น าเอาเครื่องดนตรีมอญเข้ามาด้วย โดย
เครื่องดนตรีและเพลงมอญเป็นที่นิยมของคนไทย เช่น ในงาน
ศพนิยมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงประกอบ ส าหรับวงปี่พาทย์ที่
เกิดข้ึนในไทยน้ันเป็นการผสมระหว่างเครื่องดนตรีมอญกับ
เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีมอญที่น ามาประสมคือ ปี่มอญ 
ฆ้องวงใหญ่ตะโพนมอญและเปิงมาง ส่วนเครื่องดนตรีไทยที่
ประสม  ได้แก่  ระนาดเอก ระนาดทุ้ม  และฆ้องวงเล็ก  เพลงที่
บรรเลงมีทั้งเพลงมอญแท้ ๆ และที่ครูดนตรีไทยแต่งข้ึนเพ่ือใช้
ในพิธีต่าง ๆ เช่น  เชิญเจ้าเชิญผีประจ าบ้าน ประจ าวัดยกศพ 
ประชุมเพลง เป็นต้น 
 ทุกวันน้ีดนตรีมิใช่เป็นเพียงสิ่งสวยงามหรือมี
ความไพเราะในแง่ของเสียงเท่าน้ัน  แต่ดนตรีมีบทบาทและ
ส าคัญกับชีวิตประจ าวัน เช่นเดียวกับ เสื้อผ้า อาหารและ
ปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของชีวิต (ไพโรจน์ 
มักสัมพันธ์ุ. 2553 :1) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับศันสนีย์ 
จะสุวรรณ์(2542:2)  ที่ได้กล่าวว่า มนุษย์เราใช้ดนตรีเพ่ือ
สื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ แห่งความเป็นมนุษ ย์ไม่ว่าจะเป็น
อารมณ์แห่งความรัก ความเศร้าโศก ความสุข การที่มนุษย์
สามารถสื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีผ่านดนตรี  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีเหล่าน้ีข้ึนเอง หรือจัดการแสดงดนตรี
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ที่ผู้อื่น มีอารมณ์ร่วมกับเราเป็นผู้สร้างข้ึน  ก็ท าให้เราเกิด
ความพอใจ  และรู้สึกว่าชีวิตที่มีคุณค่าย่ิงข้ึน  
 จ ะ เห็ น ไ ด้ ว่ าด น ต รี มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์  โดยไม่จ ากัดเพศ วัย ระดับ
การศึกษา หรือฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสามารถ
มองได้หลายมิติ เช่น มิติที่เป็นรูปแบบของศิลปวัฒนธรรม 
มิติที่เป็นรูปแบบของความคิดและจินตนาการ มิติที่เป็น
รูปแบบของนันทนาการและการบันเทิง มิติที่เป็นศาสตร์
แขน งห น่ึ ง  มิ ติ ที่ เป็ นห ลั กสู ต รก ารศึ กษ า มิ ติ ที่ เป็ น
สุนทรียภาพ มิติที่เป็นสื่อธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อ
ค้นพบจากการศึกษาวิจัยในช่วงปลายคริสตวรรษที่ผ่านมา
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตได้ชัดเจน
มากข้ึน มุมมองเกี่ยวกับดนตรีในมิติที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของชีวิต จึงก าลังเป็นที่สนใจ มีการขยายผล น าไป
ประยุกต์ใช้ และค้นคว้าทดลองอย่างจริงจังในปัจจุบัน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับชีวิตมีประเด็นการศึกษาการ
ด าเนินชีวิตของคนไทยตลอดชีวิต มีคุณค่าพัฒนาการต่อ
ร่างกาย ซึ่งลักษณะเช่นน้ี มีส่วนท าให้คนไทยเกิดความรู้สึก
รักมรดกวัฒนธรรมดนตรี  เกิดความตระหนักรู้  และเกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกันโดยค านึงและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมอื่นด้วย 
 จากสภาพปัญหาและการศึกษาผลงานวิจัยดังที่
กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรม
ดนตรีที่หลากหลายเพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่า
ของดนตรีไทยเพ่ือจะน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหน 
ดนตรีไทยซึ่งเป็นดนตรีประจ าชาติไทย 
 
วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของดนตรี
ไทยโดยใช้กิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย 
 
แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับความ
ตระหนัก 
  (1) ความหมายของความตระหนัก  
   ราชบั ณ ฑิ ตยส ถาน  (2545:428) ให้
ความหมายของ  ค าว่าตระหนักไว้ว่า รู้ประจักษ์ชัด รู้ชัดแจ้ง  

    กุลวดี   ราชภั ก ดี  (2545:38 ) ให้
ความหมายเก่ียวกับความ  ตระหนักว่า หมายถึงภาวการณ์ที่
บุคคลเกิดความรู้สึก นึกคิด ความคิดเห็นหรือประสบการณ์
จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและ 
ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้โดยเกิดจากสภาวะ
จิตที่ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้ม  เอียงที่จะเลือก
พฤติกรรม และปฏิบัติตนเพ่ือแสดงต่อปัญหาหรือเหตุการณ์
หน่ึงที่ได้ประสบ  
    เริ ง ชั ย  ค งส งค์  (2547) กล่ าว ว่า
ความตระหนักเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับความส านึก 
ความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งหน่ึงสิ่ง
ใด หรือเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ห น่ึง โดยมี  เหตุการณ์
สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือสิ่งเร้าจากภายนอกเป็นปัจจัย
ที่ท าให้บุคคลเกิดความตระหนัก 
    กุลวดี  สุดหล้ า (2550) กล่าวว่า
ความตระห นักหมายถึงการแสดงออกซึ่ งความรู้ สึ ก 
ความเห็น ความส านึก เป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและประเมิน
สถานการณ์ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับตนเองได้โดยอาศัย ระยะเวลา 
เหตุการณ์ประสบการณ์หรือสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยท าให้
คนเกิดความตระหนัก 
   สรุปได้ว่า ความตระหนัก หมายถึง การ
แสดงออกที่มาจากความส านึกในจิตใจ ซึ่งต้องมาจากปัจจัย
หรือสิ่งเร้าหลายๆอย่าง ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลเข้าใจและ 
ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองได้โดยเกิดจากสภาวะ
จิตที่ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้ม  เอียงที่จะเลือก
พฤติกรรมปฏิบัติต่อสถานการณ์หรือสภาพปัจจุบันที่พบเจอ 
  (2) กระบวนการความตระหนัก 
   Good (1973: 54 ) กล่ าว ว่าการเกิ ด
ความตระหนักว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process ) กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสสิ่งเร้าแล้วจะเกิด ความรู้เมื่อรับรู้ข้ัน
ต่อไปก็จะเข้าใจสิ่งน้ัน คือเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู้
การเรียนรู้คือมีความรู้ ในสิ่งน้ันและน าไปสู่การเกิดความ
ตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักก็จะน าไปสู่
การกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิ่งเร้าน้ัน
ตามภาพประกอบด้านล่าง 
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   สามารถจ าแนกกระบวนการความ
ตระหนัก มีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก เบรกเลอร์ 
(1986: 45) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติ
ที่มีต่อสิ่งเร้า การสัมผัส การ รับรู้ ความคิด รวบยอด การ 
เรียนรู้ ความ ตระหนัก พฤติกรรม ม ความรู้ (knowledge) 
เจตคติ  (attitude) ความลุ่มลึก  ชัดแจ้ง  (intelligibility) 
ค ว าม  ต ร ะห นั ก  (awareness) 12 อั น ไ ด้ แ ก่  บุ ค ค ล 
สถานการณ์กลุ่มสังคม และสิ่งต่าง ๆ ที่โน้มเอียง หรือที่จะ
ตอบสนองในทางบวกหรือ ทางลบ เป็นสิ่งที่เกิดจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ โดยองค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความ ตระหนักมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ  
 
 

    1. ความรู้ ค วาม เข้ าใจ  (Cognitive 
Component) จะเริ่มต้นจากระดับง่ายและมีการ พัฒนาเพ่ิม
มากข้ึนตามล าดับ 
    2. อารมณ์ ค วาม รู้ สึ ก  (Affective 
Component) เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติค่านิยม  ความ
ตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองค์ประกอบในการ
ประเมินสิ่งเร้าต่าง ๆ  
    3. พ ฤ ติ ก ร ร ม  ( Behavioral 
Component) เป็นการแสดงออกทั้ งทางวาจา กิ ริยา 
ท่าทาง ที่มีต่อสิ่งเร้า หรือแนวโน้มที่บุคคลจะกระท า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 
  (1) ความหมายของดนตรี 
   Mendelssohn 
(https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri) 
คีตกวีชาวเยอรมัน ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรี คือ อาณาเขตที่
ค าพูดไม่สามารถตามถึงได้ 
   Goethe 
(https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri) 
นักปรัชญาชาวเยอรมัน ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีคือการยกและ
เพ่ิมระดับความสูงส่งในการแสดงออก 
    Tchaikovsky 
(https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri)
คีตกวีชาวรัสเซีย ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีคือสิ่งที่ท าให้เราได้รู้ถึง
ความงามซึ่งเราไม่สามารถหาได้ในโลกไหน 
   Longman (1978 : 156) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความหมายของดนตรีคือการรวบรวมเสียงให้เป็นรูปแบบ

ของเสียงที่ไพเราะและน่าพึงพอใจโดยบรรเลงตามตัวโน๊ตที่
เขียนข้ึนไว้ 
   William and Seymour (1963 : 245 
อ้างถึงใน สุวรรณา ก้อนทอง. 2547 : 15) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความหมายของดนตรีหมายถึงระดับเสียงสูงเสียงต่ า เป็นสิ่ง
ที่รับรู้ได้จากการฟัง และเป็นศิลปะที่ผสมกลมกลืนกับ
ช่วงเวลา 
   พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายดนตรีไว้ว่าดนตรีคือเสียงที่
ประกอบกันเป็นท านองเพลง,  เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังท า
ให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณ์รัก โศก หรือรื่นเริง เป็น
ต้น ได้ตามท านองเพลง 
   สุวรรณา ก้อนทอง (2547 : 15) ได้กล่าว
ไว้ว่า ความหมายของดนตรีเป็นระดับการรวบของเสียงทั้ง
เสียงสูงต่ าเป็นจังหวะ เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ฟังแล้วท าให้
เกิดความไพเราะซึ่งเป็นความงามทางด้านจิตใจ 

การสัมผัส การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู ้ ความตระหนัก 

พฤติกรรม 

ความตระหนัก  (awareness) 

ความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive Component) 

อารมณ์ความรู้สึก 
(Affective Component) 

พฤติกรรม 
(Behavioral Component) 

https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri)คีตกวีชาวรัสเซีย
https://sites.google.com/site/mrjisclassroom/dntri)คีตกวีชาวรัสเซีย
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   สรุปได้ ว่า ดนตรีเป็นศิลปะชั้นสู งซึ่ ง
ศิลปะน้ีใช้การบรรเลงของเครื่องดนตรี หรือเสียงขับร้องเป็น
สื่อ  ท าให้ ผู้ ฟั งเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดอารมณ์
สอดคล้องกันไปกับบทเพลงที่ได้รับฟังอยู่ ดนตรีเป็นสาขา
หน่ึงของวิทยาศาสตร์ เพราะเสียงร้องเสียงสูงต่ าของดนตรี
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เครื่องดนตรีต่างๆต้องอาศัย
กฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เข้าช่วยประดิษฐ์ 
  (2) ความส าคัญและคุณค่าของดนตรี 
   ดนตรีจัดเป็นศิลปะอย่างหน่ึง ที่สามารถ
สื่อสารจัดเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกจะเข้าใจกันได้โดยไม่มี
การขัดแย้ง  ไม่เลือกสัญชาติ  ศาสนา  วรรณะและอายุ เป็น
สื่อในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ และเป็นส่วนหน่ึง
ของมนุษย์ยอมรับโดยไม่รู้ตัว (ร าไพพรรณ ศรีโสภาค. 2513 
: 253) จะเห็นได้ว่า ชีวิตของคนเราคลุกคลีอยู่กับเสียงดนตรี
ตลอดเวลา เริ่มต้ังแต่การที่ทารกแรกเกิดจะรู้สึกเพลิดเพลิน
ชื่นชม และแสดงความพอใจจากการได้ยินเสียงขับกล่อม
ของมารดา และยังพบว่าทารกในครรภ์มีการเคลื่อนไหวมาก
ข้ึน เมื่อได้ยินเสียงดนตรี และปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
เสียงดนตรีของทารกในครรภ์ข้ึนอยู่กับความดังค่อย เสียงสูง
ต่ า จังหวะของดนตรี และสภาพของทารกในครรภ์ด้วย
ดนตรีมีความผูกพันต่อมนุษย์อย่างมาก ดนตรีมีอิทธิพลต่อ
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้ฟัง
เคลิบเคลิ้ม คล้อยตาม เกิดความสุนทรียะ มองโลกในแง่ดี 
ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยชโลมจิตใจให้เยือกเย็น
และในขณะเดียวกันดนตรีก็สามารถกระตุ้นให้คนเราเกิด
อารมณ์ในรูปแบบต่างๆ กัน ความรู้สึกและอารมณ์ของ
มนุษย์สามารถถ่ายทอดได้ด้วยการใช้ดนตรีเป็นสื่อ เช่น 
ความรักชาติที่ออกมาในรูปเพลงปลุกใจ ความรักของชาย
หญิงที่ออกมาในลีลาของเพลงรักหวานซึ้ง หรือความรักของ
พ่อแม่ที่มีต่อลูกก็จะออกมาเป็นเพลงกล่อมที่มีความไพเราะ
อ่อนหวาน อ่อนโยน แฝงไว้ด้วยความนุ่มนวลเหล่าน้ีเป็นต้น 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524 : 128) ซึ่งจังหวะ 
ลีลา และท่วงท านองของเสียงดนตรีที่เกิดข้ึนจะมีอิทธิพลท า
ให้ เกิดอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ข้ึนมา เช่นอารมณ์
อ่อนไหว รัก เศร้า คึกคัก ร่าเริง หรือกระฉับกระเฉง 
นอกจากน้ี ท วีป อภิสิท ธ์ิ  (2521 : 16) ได้กล่าวไว้ว่า 
เสียงดนตรีช่วยกล่อมเกลาอุปนิสัยของมนุษย์ที่หยาบ
กระด้าง ก้าวร้าว โหดเหี้ยมทารุณให้ผ่อนคลายลงได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2534 : 1) ได้กล่าวไว้ว่า 
ดนตรีเป็นวิชาการแขนงหน่ึงที่มีสาระเฉพาะตัวเอง แม้ว่าใน
บางครั้งจะมีการจัดดนตรีรวมไว้ในศิลปะก็ตาม แต่โดยเน้ือ
แท้ของสาระดนตรีมีความแตกต่างจากศิลปะอย่างเห็นได้ชัด 
ศิลปะเป็นเรื่องของการรับรู้ทางด้านสายตา ส่วนดนตรีเป็น 
 

เรื่ อ งของการรับ รู้ทาง ด้านการฟั ง  คื อ โสตศิลป์ และ
ศิลปะการแสดง ส่วนสุกรี เจริญสุข (2532 : 4) ได้กล่าวไว้ว่า 
ในชีวิตประจ าวันขอวงมนุษย์ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับ
ดนตรีมากมาย ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ งาน
สังสรรค์ รื่น เริ ง หรืองานพิ ธีกรรมก็ประกอบไปด้วย
เสียงดนตรี หรือแม้ขณะที่ เราอ ยู่คนเดียวหลายคนก็
เพลิดเพลินกับเสียงเพลง ฮัมเพลงคนเดียว กิจกรรมเกือบทุก
อย่างมีดนตรีเข้าไปเกี่ ยวข้องทั้ งโดยตรงและโดยอ้อม 
Hammond (1967 : 288) กล่าวถึงคุณค่าของดนตรีที่มีต่อ
พัฒนาการทางสังคมของเด็กว่า ดนตรีจะเป็นสื่อที่จะท าให้
เด็กเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่งสุดใจ ทศพร 
(2516 : 1-3) ได้กล่าวไว้ว่า ดนตรีเป็นสิ่งที่ท าให้จิตใจเบิก
บานร่าเริงแจ่มใส ดนตรีมีบทบาทส าคัญต่อวงสังคมของ
มนุษย์ โดยทั่วไป แม้แต่นักการเมือง นักการทหารก็ใช้เพลง
เป็นเครื่องปลุกใจ หรือเร้าใจให้ประชาชนเกิดความรักชาติ
บ้านเมืองของตนเอง มนุษย์กับดนตรีเป็นของคู่กัน โลก
เจริญก้าวหน้าในด้านวิชาการเพียงใดดนตรีก็เป็นสิ่งที่มนุษย์
ต้องการมากข้ึนเท่าน้ัน 
   สรุปได้ว่า ดนตรีมีความผูกพันกับชีวิต
ของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเริ่มต้ังแต่
แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แรกเกิดน้ันทารกจะได้
ยินเสียงร้องกล่อมจากแม่หรือเสียงเพลงเพ่ือให้ เกิดความ
เพลิดเพลิน เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบการศึกษา ดนตรีก็ถูกน ามาใช้
เพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ เจริญงอกงามครบทุกด้าน ทั้งด้าน
สติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านสังคมและด้านอารมณ์และเมื่อ
ชีวิตเริ่มเข้าสู่วัยท างาน  ดนตรีก็จะถูกน ามาใช้เพ่ือให้เกิด
ความผ่อนคลาย ความตึงเครียดจากการท างาน ในรูปแบบ
ต่างๆ จนวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังมีดนตรีเพ่ือใช้ในงานศพ 
จะเห็นได้ว่าดนตรีน้ันมีความผูกพันต่อมนุษย์อย่างต่อเน่ือง
และลึกซึ้ ง จึงท าให้มีการศึกษาทดลอง เพ่ือหาข้อสรุป
เก่ียวกับคุณประโยชน์ของดนตรีจะได้น ามาใช้ในการพัฒนา
ชีวิตของมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงข้ึน ดนตรีจึงเป็นวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ คือเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาการที่
มีคุณค่าส าหรับมนุษย์ทุกๆคน 
  (3) องค์ประกอบของดนตรี 
   ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2540 : 1-6) ได้กล่าว
ไว้ว่า องค์ประกอบของดนตรีว่าต้องประกอบไปด้วย จังหวะ
ท านอง เสียงประสาน รูปแบบ สีสัน และลักษณะของเสียง 
ในแต่ละองค์ประกอบเหล่าน้ีมีเน้ือหาและแนวคิดพ้ืนฐานซึ่ง
จ าเป็นที่ผู้ศึกษาด้านดนตรีควรทราบและเข้าใจ ทั้งเน้ือหา
และแนวคิดอย่างลึกซึ้ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษา แต่ละ
องค์ประกอบอธิบายไว้ ดังน้ี 
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    1 ) จั ง ห ว ะ  (Rhythm) คื อ ก า ร
จัดเรียงของเสียง หรือความเงียบ ซึ่งมีความสั้นยาวต่างๆ กัน 
ก าหนดโดยจังหวะตบหรือจังหวะที่สม่ าเสมอ เช่น จังหวะ
การเต้นของหัวใจ 
    2 ) ท าน อ ง  (Melody) คื อ  ก า ร
จัดเรียงของระดับเสียง ซึ่งมีความสั้นยาว ก าหนดโดยจังหวะ
ของท านอง 
    3) เสียงประสาน (Harmony) คือ 
ระดับเสียงต้ังแต่สองเสียง ข้ึนไปที่ ร้องหรือบรรเลงใน
ขณะเดียวกัน ลักษณะของการประสานเสียงมีอยู่ด้วยกัน
หลายลักษณะ เช่น เป็นลักษณะของการใส่เสียงประสานให้
เข้ากับท านองเพลง 1 ท านอง หรือเป็นการน าเพลง 2 
ท านองมาร้องพร้อมกัน ท าให้เกิดการสอดประสานของ 2 
ท านอง นอกจากน้ียังมีการร้องแบบไล่ตามเสียงกัน 
    4) รูปแบบ (Form) เป็นโครงสร้างที่
ท าให้ดนตรีมีความหมายในลักษณะของเสียงกับเวลา 
รูปแบบช่วยท าให้ดนตรีมีความต่อเน่ืองสัมพันธ์ ท าให้ดนตรี
หรือบทเพลงแต่ละบทมีความเป็นหน่ึง 
    5) สีสัน (Timbre) เป็นลักษณะเฉพาะ
ที่ได้จากเสียงร้องของมนุษย์ หรือเสียงที่บรรเลงโดยเครื่อง
ดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งไม่เหมือนกัน ระดับเสียงเดียวดันเมื่อใช้
เครื่องดนตรีต่างกันก็จะให้อารมณ์หรือคุณค่าต่างกันออกไป 
    6) ลักษณะของเสียง (Characteristics 
of Sound) ลักษณะของเสียงเป็นองค์ประกอบดนตรี
เกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ เพลงและ
เรื่องราวเก่ียวกับความดังค่อยของเสียง 
 
วิธีด าเนินการ 
 ในการวิจัยครั้ ง น้ี  เป็นการ วิจั ยเชิ งทดลอง 
(Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความตระห นักใน วัฒนธรรมไทยและรู้คุณ ค่ าความ
หลากหลายทาวัฒนธรรม  โดยใช้การจัดประสบการณ์ใน
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีที่หลากหลาย โดยมี
ข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 
  (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่
ก าลั งศึ กษ าอ ยู่ ปี ก าร ศึ กษ า 2561  โร ง เรี ย นส า ธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  จ านวน 486 คน
กลุ่ม ตัวอ ย่างที่ ใช้ ในการศึ กษาครั้ง น้ี เป็นนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2561 ก าลังศึกษาอยู่ชมรม
ดนตรีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
องครักษ์ จ านวน 15 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
ตัวอย่าง 

  (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แผนการ
จัดการเรียนรู้  จ านวน 4 หน่วย หน่วยละ  3 คาบ หน่วยที่ 
1 ดนตรีพม่า หน่วยที่ 2 ดนตรีมอญ  หน่วยที่ 3 ดนตรีลาว
หน่วยที่ 4 ดนตรีไทย โดยจะมีการบันทึกพัฒนาการการ
เรียนรู้หลังหน่วย 2. แบบวัดความตระหนักในคุณค่าของ
ดนตรีไทย  
  (3) การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดับดังน้ี ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
และขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือ 
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้  
   (1) ศึ กษ า เอก ส าร  และ งาน วิจั ยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้แล้วก าหนดหน่วยการเรียนรู้และรายละเอียดของแต่
ละหัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้  
   (2) สร้างแผนการจัดกิจกรรมดนตรีที่
หลากหลาย 
   (3) น าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปตรวจสอบความเที่ยงตรงหรือความ
สอดคล้องกับเน้ือหา โดยอาศัยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ในการตรวจและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอน  รายชื่อดังแสดงในภาคผนวก
ผลปรากฏว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ให้ความเห็นว่าแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเน้ือหาที่
ต้องการให้นักเรียนเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของ
ดนตรีไทยโดยใช้กิจกรรมดนตรีที่หลากหลายและเห็นควรให้
มีการปรับปรุงแก้ไขโดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ในแต่ละหน่วย ให้ผู้ เรียนมีความสนใจ
และเรียนรู้อย่างสนุก (3) น าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้มาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าหลัง
จากน้ันน าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้กับนักเรียนที่เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความ
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งผลจากการ
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในบางหน่วยต้องใช้ระยะเวลา 
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มากกว่าปกติ การจัดกิจกรรมกับระยะเวลาไม่สัมพันธ์กัน 
นักเรียนยังไม่เข้าใจในบางข้ันตอนของการปฏิบัติกิจกรรม 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับลดข้ันตอนในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลามาก
ข้ึน โดยเน้ือหายังคงเหมือนเดิม มีความชัดเจนและเน้นย้ า
ก่อนลงมือปฏิบัติ เช่น ร้องโน้ต และเพ่ิมการนับจังหวะ 
   (4) น าแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ผ่านการทดลองไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
    3.2 แบบวัดความตระหนักในคุณค่าของ
ดนตรีไทย  
   (1 ) ศึ ก ษ า เอ ก ส ารและ งาน วิ จั ย ที่
เก่ียวข้องกับความตระหนัก 
   (2) สร้างแบบวัดความตระหนักในคุณค่า
ของดนตรีไทย  ผู้วิจัยได้สร้างเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 5 ตัวชี้วัด  โดยแต่ละตัวชี้ วัดใช้แบบ
ประเมินที่มีลักษณะการประเมินเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  ประกอบด้วย 5)มาก
ที่สุด 4)มาก 3)ปานกลาง 2)น้อย1)น้อยที่สุด 
   (3) น าแบบประเมิน ที่ผู้ วิจัยสร้างข้ึน
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยใช้เกณฑ์การตัดสิน 2 ใน 3 
ท่านของผู้เชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นตรงกัน โดยใช้เกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านวัดและประเมินผล รายชื่อดังแสดงในภาคผนวก 

โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขดังน้ี (1) ปรับ
เกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับเน้ือหามากข้ึน  เมื่อแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว  น าแบบวัดความตระหนักในคุณค่าของดนตรี
ไทยไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้กับนักเรียนที่ เรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 10 คน เพ่ือทดลองใช้แบบวัดความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทในการประเมินผลผู้เรียนว่ามี
ความสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนรู้
หรือไม่ โดยผลปรากฏว่าแบบวัดความตระหนักในคุณค่าของ
ดนตรีไทย  สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  (4 ) ก า ร เ ก็ บ รวบ รว ม ข้ อ มู ล  ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการ
จัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย ใช้เวลาในการทดลอง 16 
สัปดาห์ โดยทดลองสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง 
ในการทดลองน้ันจะมีการท าแบบทดสอบเกี่ยวกับ ความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยในชั่วโมงที่ 1  และท า
แบบทดสอบชุดเดียวกันในชั่วโมงสุดท้าย  
  (5) สถิติที่ใช้และผลในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้ วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยการจัดกิจกรรมดนตรีที่
หลากหลายจากการประเมินนักเรียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมดนตรีที่หลากหลายสามารถเปรียบเทียบ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

 

S.D. T Sig 

คะแนนก่อนเรียน 1.56 .187 
16.345 .000 

คะแนนหลังเรียน 2.86 .158 
N = 15 
 
 จากตารางน้ี แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย  มีค่าเท่ากับ 2.86 คะแนน 
ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย  
ก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.56 คะแนน แสดงให้เห็นว่าการ

จัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลายส่งผลให้นักเรียนมีความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ดนตรีพม่า  
 

ไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม  เรียนรู้ช้า 

 
ดนตรีมอญ 

 
 

ดนตรีลาว 
 

 
ดนตรีไทย 

 
 

มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและ
เริ่มเรียนรู้เร็วข้ึน 

 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับแหล่งที่มี
การแสดงดนตรีต่าง ๆ 

 
มีการคิดโครงการดนตรีไทยเพ่ิมมูลค่าทาง

วัฒนธรรมให้กับประเทศไทย 
 

มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงในการ
เผยแพร่ดนตรีไทย 

ภาพที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของนักเรียนชมรมดนตรีหลังการได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมดนตรี 
ที่หลากหลาย 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 จากภาพ แสดงพัฒนาการของนักเรียนชมรม
ดนตรีศึกษาชมรมดนตรีหลังการได้รับการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย ทั้งหมด 16 สัปดาห์ 
พบว่า การได้รับการกระตุ้นจากการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่
หลากหลาย ดนตรีพม่า  ดนตรีมอญ  ดนตรีลาว  และดนตรี
ไทย  ทั้งได้รับจากประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์
จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีการแสดงความคิดเห็น  
ระดมสมอง  ซึ่ ง เป็นผลท าให้ เกิดการ พัฒนาและเห็น
ความส าคัญของดนตรีไทยได้ดีอย่างต่อเน่ืองตามล าดับ  
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และสามารถเรียนรู้ พร้อมทั้งย้ิมแย้ม
แจ่มใสในขณะท ากิจกรรม และสามารถระดมสมอง  และ
ช่วยคิดโครงการเผยแพร่ดนตรีไทยตามสื่อต่าง ๆ  อีกท้ังยังมี
ทักษะทางดนตรีที่ดีข้ึน กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก
ในทางสร้างสรรค์  และมีภาวะผู้น าในการคิดกิจกรรมที่ดี
เพ่ือสังคม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความตระหนักใน
คุณค่าของดนตรีไทย  ก่อนและหลังการได้รับการเรียนรู้จาก
การจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย พบว่า  นักเรียน
ชมรมดนตรีศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านความตระหนักใน

คุณค่าของดนตรีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 2. พัฒนาการของนักเรียนชมรมดนตรีศึกษาหลัง
การได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ทางดนตรีที่หลากหลาย จากการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่มี
พัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามล าดับจากสัปดาห์ที่ 1–
16ทั้งน้ีมีเพียงค่าเฉลี่ยของคะแนนในสัปดาห์ที่ 2 ไปจนถึง
สัปดาห์ที่ 3 ที่คะแนนเฉลี่ย  พัฒนาการของนักเรียนชมรม
ดนตรีศึกษาหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลายมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย เน่ืองจากเป็นช่วงการเรียนรู้ทักษะทางดนตรีพม่าที่
มีจังหวะเป็นครั้งแรก ภายหลังจากท่ีมีการจัดการเรียนรู้แล้ว
นักเรียนมีทักษะทางดนตรี เห็นความส าคัญและมีความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยอย่างต่อเน่ือง  พัฒนาการ
ของนักเรียนมีแนวโน้มดีข้ึนตามล าดับ และพฤติกรรมของ
นักเรียนหลังจากการได้รับทางดนตรีเป็นไปในแนวทางที่ดี 
 3. พฤติกรรมของนักเรียนชมรมดนตรีศึกษาหลัง
การได้รับการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่หลากหลาย ดนตรีพม่า  
ดนตรีมอญ  ดนตรีลาว และดนตรี ไทยทั้ ง ได้ รับ จาก
ประสบการณ์โดยตรงและประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและมีการแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง ซึ่งเป็นผล

การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมดนตรีที่
หลากหลาย 

ความตระหนักในคุณค่า 
ของดนตรีไทย 
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ท าให้เกิดการพัฒนาและเห็นความส าคัญของดนตรีไทยได้ดี
อย่างต่อเน่ืองตามล าดับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์และสามารถ
เรียนรู้ พร้อมทั้งย้ิมแย้มแจ่มใสในขณะท ากิจกรรม และ
สามารถระดมสมองและช่วยคิดโครงการเผยแพร่ดนตรีไทย
ตามสื่อต่างๆอีกทั้งยังมีทักษะทางดนตรีที่ดีข้ึน กล้าคิด กล้า
พูด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์  และมีภาวะผู้น าในการ
คิดกิจกรรมที่ดีเพ่ือสังคม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประเด็นที่ 1 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทย  ก่อนและหลังการได้รับ
การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 
พบว่า  นักเรียนชมรมดนตรีศึกษามีคะแนนเฉลี่ยด้านความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
สามารถอธิบายการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย  ท า
ให้นักเรียนเห็นความส าคัญ  และรู้สึกรัก  หวงแหน  ดนตรี
ไทยที่เป็นมรดกประจ าชาติ  ซึ่งดนตรีน้ันมีบทบาทกับชีวิต
มนุษ ย์ สอดคล้องกับ ไพโรจ น์  มั กสั มพัน ธ์ุ. 2553 :1  
ที่กล่าวถึงดนตรีน้ันมีความส าคัญกับมนุษย์ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน  ไม่ต่างจากอาหารและปัจจัยอื่น ๆ  นอกจากน้ียัง
สอดคล้องกับศันสนีย์ จะสุวรรณ์  (2542:2)  ที่ได้กล่าวว่า  
มนุษย์เราใช้ดนตรีเพ่ือสื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ แห่งความเป็น
มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แห่งความรัก  ความเศร้าโศก  
ความสุข  การที่มนุษย์สามารถสื่อสารอารมณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี
ผ่านดนตรี  ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์ดนตรีเหล่าน้ีข้ึนเอง 
หรือจัดการแสดงดนตรีที่ผู้อื่น มีอารมณ์ร่วมกับเราเป็น
ผู้สร้างข้ึนก็ท าให้เราเกิดความพอใจและรู้สึกว่าชีวิตที่มี
คุณค่าย่ิงข้ึน  
  ประเด็นที่ 2 พัฒนาการของนักเรียนชมรมดนตรี
ศึกษาหลังการได้รับการจัดประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ทางดนตรีที่หลากหลาย จากการวิเคราะห์พบว่า
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามล าดับจาก
สัปดาห์ที่ 1–16ทั้งน้ีมีเพียงค่าเฉลี่ยของคะแนนในสัปดาห์ที่ 
2 ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ที่คะแนนเฉลี่ยลดลง เน่ืองมากจาก
ความยาก-ง่ายของเน้ือหา ประกอบกับเป็นการเรียนในครั้ง
แรก ๆ และดนตรีพม่าน้ันจะได้เป็นจังหวะยก จึงท าให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ช้า ภายหลังจากที่มีการจัดการเรียนรู้
แล้วนักเรียนมีทักษะทางดนตรี เห็นความส าคัญและมีความ
ตระหนักในคุณค่าของดนตรีไทยอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเมื่อ
อาจารย์ได้เพ่ิมการอธิบายความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ดนตรี
ประเทศเพ่ือนอันเน่ืองมาจากประเทศไทยเรามีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ  
ศรีพหล, 2555 : 9 ได้กล่าวว่า ส าหรับในประเทศไทยเรามี
วัฒนธรรมไทยเป็นหลักของประเทศ แต่ในวัฒนธรรมไทยน้ัน

ก็อยู่บนความหลากหลายและความแตกต่างของวัฒนธรรม
ประกอบด้วยกลุ่มคนไทยเชื้อสายไทย ลาว พม่า มอญ จีน 
ไทยพวน มลายูฯลฯ ประชากรไทยจึงประกอบด้วยกลุ่มคนที่
มีความหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายภาษา หลากหลาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และทุกๆวัฒนธรรมของกลุ่มต่างๆ 
ย่อมมีคุณค่าเมื่อนักเรียนได้ฟังค าอธิบายและได้มีการค้นคว้า
หาความรู้เพ่ิมเติมพัฒนาการของนักเรียนมีแนวโน้มดีข้ึน
ตามล าดับ และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการได้รับ
ทางดนตรีเป็นไปในแนวทางที่ดี 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 นักเรียนชมรมดนตรีศึกษาหลังการได้รับการจัด
ประสบการณ์ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางดนตรี ที่
หลากหลายมีความสนใจเพ่ิมมากข้ึนหลังจากได้เข้าใจ  และ
เห็นความส าคัญของการเรียนดนตรีประเทศเพ่ือนบ้านมีการ
มาฝึกซ้อมส่วนที่ยังไม่ค่อยคล่อง  และคอยถามถึงเทคนิค
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมสุนทรียทางดนตรีและคิดท าโครงการ
อนุรักษ์ดนตรีไทยและเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
ดนตรีไทย  อาจารย์ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน
ท าโครงงานหรือโครงการต่อยอดทางการอนุรักษ์ดนตรีไทย
เพ่ือสืบทอดและต่อยอดให้เด็กฝึกใช้ทักษะการคิดและการ
ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
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