
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทักษะดนตรีของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอกดุริยางคศิลป์
Music practicum syllabus development for Matthayom 4  
students in music major

ธีรพงศ์ บำ�เพ็ญท�น1

Theeraphong  Bampenthan1

บทคัดย่อ
การวจิยัน้ีมีจดุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาหลกัสตูรวิชาทกัษะดนตรีของนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ 4 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ 2) ศึกษาผลของการใช้หลักสูตร ทั้งด้านทักษะดนตรีของนักเรียน ด้าน 
ความพึงพอใจของครูผู้ใช้หลักสูตร และด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร 
โดยการวิจัยแบ่งเป็นสองระยะ ระยะแรกเป็นการประมวลเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้าง
หลักสูตร และระยะที่สองเป็นการศึกษาผลของการใช้หลักสูตรในด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์ข้อที่ 2  
ดว้ยการวจิยัเชงิทดลองแบบศึกษากลุม่เดียววดักอ่น-หลงัการทดลอง กลุม่เปา้หมายในการวิจยัคอืนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ที่กำาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำานวน 26 คน และอาจารย์พิเศษ
ผู้สอนวิชาทักษะดนตรี 11 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน ซึ่งได้รับการสุ่มแบบเจาะจงเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 10 คน ในเครื่องดนตรีเปียโน ไวโอลิน กีตาร์คลาสสิค ขับร้อง และทรัมเป็ต เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมนิทกัษะดนตรีของนกัเรียน แบบสอบถามความพงึพอใจของคร ูและแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรยีน วเิคราะหข้์อมลูโดยการเทยีบรอ้ยละของคะแนนก่อนและหลงัการทดลองเพือ่
ศึกษาพัฒนาการด้านทักษะดนตรีของนักเรียนและการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู
และนักเรียน

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) หลักสูตรวิชาทักษะดนตรีประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความมุ่งหมายของ
หลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร การนำาหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผล ส่วนเนื้อหาของหลักสูตรนั้น
ประกอบด้วยการฝึกทักษะพื้นฐานของแต่ละเครื่องดนตรีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพเสียง ระดับเสียง จังหวะ 
เทคนิคเฉพาะของเครื่องดนตรี บทเพลงที่ควรฝึกควรมีทั้งเพลงประเภทโซนาตาและคอนแชร์โตจาก 
ยุคบาโรกและคลาสสิคและบทเพลงสั้นจากยุคโรแมนติค แบบฝึกหัดที่ใช้ต้องสอดคล้องกับการฝึกทักษะ
พื้นฐานและบทเพลงที่เรียน บทเพลงที่ใช้ต้องส่งเสริมเทคนิคขั้นสูง สำาหรับกีตาร์ไฟฟ้า แซกโซโฟน และ
กลองชุด ควรฝึกรูปแบบดนตรีที่หลากหลาย 2) ผลของการใช้หลักสูตร ด้านทักษะดนตรีของนักเรียน 

1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
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พบวา่คะแนนเฉล่ียกอ่นการทดลองอยู่ทีร่อ้ยละ 71.5 และคะแนนเฉลีย่หลังการทดลองอยู่ทีร่อ้ยละ 88.5 
นกัเรยีนเครือ่งมอืเอกกตีารค์ลาสสิคมคีะแนนกอ่นการทดลองนอ้ยทีสุ่ด แต่มคีะแนนหลงัการทดลองเพิม่
ขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.5 ส่วนนักเรียนเครื่องมือเอกเปียโนมีคะแนนสูงที่สุดทั้งก่อนและ
หลังการทดลอง ด้านความพึงพอใจของครู จากการสัมภาษณ์พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจปานกลาง 
โดยรายงานสอดคล้องกันว่าควรให้ผู้สอนเลือกบทเพลงที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน 
ส่วนการกำาหนดทักษะพื้นฐานและแบบฝึกหัดน้ันเหมาะสมดี และควรพิจารณาเกณฑ์ในการสอบเข้าให้
สอดคล้องกับหลักสูตรและเกณฑ์การจบการศึกษา ด้านความพึงพอใจของนักเรียน จากการสัมภาษณ์
พบวา่นกัเรยีนเครื่องมอืเอกไวโอลนิและเปียโนมคีวามพงึพอใจปานกลาง โดยรายงานตรงกนัว่าอยากให้
บทเพลงทีเ่รยีนมคีวามทา้ทายมากขึน้ สว่นนกัเรยีนเครือ่งมอืเอกอ่ืนๆ รายงานว่าหลกัสตูรมคีวามเหมาะสม 
กับระดับทักษะของตนเองดี

คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรวิชาทักษะดนตรี การพัฒนาหลักสูตร

Abstract 
The purpose of this study aims to 1) develop the Mathayomsuksa 4 music practicum 

curriculum for piano, vocal, violin, viola, cello, double bass, clarinet, saxophone, trumpet, 
electric guลitar, classical guitar and drums. 2) study the effect of the curriculum in student’s 
music skills development, teacher’s satisfaction domain, and student’s satisfaction domain. The 
research is divided into two parts, the first part was documentary and interviews, the second 
part was the trial of the curriculum to study the tree domains effects. The population in the 
study was the 26 Mathayomsuksa 4 students majoring in music, Srinakharinwirot University 
Prasarnmit Demonstration School Secondary, who were studying in the first semester of the 
academic year 2017 and 11 music instructors. The participants were Purposive Sampling to 
10 students and music instructors majoring in piano, vocal, violin, classical guitar and drums. 
The research instruments were a rubric score for student’s musical skills assessment, an 
interview tool for teacher’s satisfaction and an interview tool for student’s satisfaction. The 
data were analyzed by using 1) pre-test and post-test percentage for study students’ music 
skills development. 2) Content Analysis for study teachers and students satisfaction. 

The findings were 1) the music practicum curriculum for classical music Instruments  
included basic skills of each instrument to improve the techniques, tone quality, rhythms 
and ornamentations, the repertoire should include Sonatas and Concertos from the  
Baroque and Classical period, short pieces from the Romantic period, the Etudes must be 
consistent with basic skills, repertoire and support some advance techniques. For electric 
guitar, saxophone and drums, should practice a variety style of music. 2) for the study 
of student’s music skills, all students score was increased after the experiment, pre-test 



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 304 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2563

บทนำา
ดนตรีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีคุณค่าและ

ความสำาคัญต่อมนุษย์ และมีการเรียนการสอนที่
เป็นระบบมาอยา่งยาวนาน ในสมยักรกีโบราณนัน้ 
ผู้ที่มีความรู้เป็นนักปราชญ์ จะต้องผ่านการศึกษา
กลุ่มวิชาท่ีเรียกว่า Quardrivium ซึ่งประกอบไป
ด้วยวิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และ
ดนตรี ควบคู่ไปกับการศึกษาปรัชญา (อนันต์ชัย 
เลาหะพันธุ, 2554: 77) กระทั่งปัจจุบันนี้ ดนตรี
ได้รับการพัฒนาต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านรายละเอียดของดนตรี และระบบการเรียน
การสอนดนตร ีจนเกดิเปน็วทิยาลยัดนตร ีสถาบัน
ดนตรี หรือคณะดนตรีที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ทั่วยุโรป และถ่ายทอดสู่ทวีปอื่นๆ ทั่วโลก 

เน่ืองจากวัฒนธรรมและประเพณีไทย
สว่นมากถ่ายทอดแบบมขุปาฐะ จงึไมพ่บหลกัฐาน
ว่าเร่ิมมีการศึกษาดนตรีอย่างเป็นระบบอย่างไร 
เมื่อใด แต่จากภาพจิตกรรม ประติมากรรม หรือ
เอกสารโบราณด้านอื่นๆ รวมทั้งดนตรีราชสำานัก 
ดนตรทีีใ่ชใ้นกจิกรรมทางศาสนา หรือสำานกัดนตรี
ของครูดนตรีท่ีตกทอดมาสู่ปัจจุบันย่อมสะท้อน
ถึงการถ่ายทอดและต่อยอดความรู้ดนตรีไทยว่า
มีมาช้านาน ส่วนการฝึกปฏิบัติดนตรีตะวันตกใน

ประเทศไทยนั้น เริ่มพบหลักฐานในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดต้ังกอง
ทหารเกณฑ์ฝึกหัดแตรฝรั่งเพื่อใช้ในกิจการทหาร 
โดยมีครูฝึกเป็นชาวอังกฤษ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 
2554: 21-24) และพบวา่ในสมยัพระบาทสมเดจ็
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีชาวอิตาเลียนเป็นครู
ฝึกสอนวงเครื่องสาย จนเกิดเป็นวงเครื่องสาย
ฝรั่งหลวง ก่อนท่ีจะพัฒนาเป็นวงดุริยางค์ซิมโฟนี
กรุงเทพในปัจจุบัน

จากทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Mul-
tiple Intelligences) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  
(Howard Gardner, 1943) ดนตรีเป็นหน่ึงใน
ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์จาก 9 
ด้าน (Musical Intelligence) (เยาวพา เดชะคุปต์, 
2544: 2-3) ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนานักเรียน
ตามทฤษฎีพหุปัญญาและความเปลี่ยนแปลงของ
นวัตกรรมปัจจุบัน จึงเปิดวิชาเอกสำาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายถึง 22 หลักสูตร รวมถึง
วิชาเอก ดุริยางคศิลป์ ซึ่งมีเป้าหมายในการเตรี
ยมความพร้อมทักษะดนตรี ซึ่งณรุทธ์ สุทธจิตต์ 
(2554: 17, 317) อธิบายองค์ประกอบของ

mean score was 71.5% and post-test mean score was 88.5%. The guitar student has the  
lowest score, but his post-test scores was the most increased (27.5% increased). The piano 
student has the highest score both of pre-test and post-test, and got a full post-test score. 
For teacher’s satisfaction domain, the overall satisfaction was moderate, the repertoire that 
suitable for student’s ability should be select by the instructor, the standard of basic skills  
and Etudes are applicable, the entrance examination criteria should be according to the 
curriculum and the graduation criteria. For student’s satisfaction domain, piano and violin 
students were moderately satisfied, the repertoire should more challenging but other students 
said that the curriculum is suitable for their own music skill.

Keywords: Music practicum syllabus, syllabus development
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ทักษะดนตรีไว้ว่ารวมทั้งทักษะการบรรเลงเครื่อง
ดนตรี ทักษะการร้อง การเคล่ือนไหว การอ่าน
โน้ต การสร้างสรรค์ทางดนตรี ทฤษฎีดนตรี และ
วิชาอื่นๆ ที่มีความสำาคัญสำาหรับการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาด้านดนตรี โดยวิชาทักษะดนตรี
ถือเป็นวิชาที่เป็นหัวใจสำาคัญในการเรียนวิชาเอก
ดนตรี แต่การเรียนการสอนนั้นยังไม่มีกรอบการ
คัดเลือกบทเพลงและเทคนิควิธีการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีสำาหรับการฝึกซ้อมให้กับนักเรียน ตลอดจน
การวดัและประเมนิผลยังไมม่เีกณฑชั์ดเจนมากพอ 
อาจส่งผลต่อความสอดคล้องกบัเกณฑใ์นการสอบ
เข้าศึกษาต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ วิชาเอกดนตรีระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก ่
โรงเรียนท่ีเน้นการผลิตนักเรียนด้านดนตรีโดย
เฉพาะ อาจอยู่ในรูปแบบโรงเรียน หรือวิทยาลัย
เฉพาะทาง หรอือาจมวีฒุกิารศกึษาทางวชิาชพี เชน่ 
หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงเรียนมัธยมสังคีต
วิทยา กรุงเทพหานคร เป็นต้น และโรงเรียนที่
ไม่ได้เน้นผลิตนักเรียนด้านดนตรีโดยเฉพาะ จะ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมวีชิาเอกเปน็วชิาเพิม่เตมิ 
ที่สถานศึกษากำาหนด (ธีรพงศ์ บำาเพ็ญทาน, 
2558: 56) ซ่ึงวิชาเอกดุริยางคศิลป์ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จัดอยู่ในประเภทนี้ 
และเนือ่งจากพืน้ฐานทกัษะดนตรแีละคุณลกัษณะ
ของผู้เรียนที่หลากหลาย หลักสูตรจึงต้องคำานึงถึง
ความแตกต่างดงักลา่วเพ่ือพัฒนาทกัษะดนตรขีอง
นักเรียนแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบ
การศกึษาของโรงเรยีนและการพจิารณาเขา้ศกึษา
ต่อระดับอุดมศึกษา ทำาให้การพัฒนาหลักสูตรนั้น
เป็นส่ิงที่จำาเป็นต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้น
ตอน ซึ่งหรรษา นิลวิเชียร (2535:18-19) เสนอ

การพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ข้ัน คือ 1) กำาหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 2) เลือกเนื้อหาของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 3) กำาหนด
วิธีการที่จะใช้เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้น และ 4) 
ประเมินผลพฤติกรรมของผู้เรียตามจุดประสงค์ที่
กำาหนดไว้

จ าก เห ตุ ดั งกล่ า ว  ผู้ วิ จั ย จึ ง เ ลื อก
กระบวนการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เพื่อ
กำาหนดโครงร่างหลักสูตรวิชาทักษะดนตรีของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอก
ดุริยางคศิลป์สำาหรับเครื่องดนตรี13 ชนิดซึ่งเปิด
รบันกัเรยีนเขา้ศกึษาตอ่เนือ่งทกุปกีารศกึษา ไดแ้ก ่
เปียโน ขับร้อง ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิล
เบส คลาลิเนต ฟลูท แซกโซโฟน ทรัมเป็ต กีตาร์
ไฟฟ้า กีตาร์คลาสสิค และกลองชุด แล้วนำาโครง
ร่างหลักสูตรที่ได้มาทดลองตามรูปแบบของการ
วิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาทักษะ
ดนตรีของโรงเรียน โดยเทียบเคียงกับสถาบัน
ดนตรีทั้งในระดับสากล ในประเทศไทย และ
เกณฑ์ในการสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ด้านดนตรีในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้การเรียน
การสอนวชิาทกัษะดนตรขีองวชิาเอกดรุยิางคศลิป์ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) เปน็ไปอยา่งมมีาตรฐาน 
และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาทักษะดนตรี

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเอก
ดุริยางคศิลป์

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้หลักสูตรวิชา
ทักษะดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ ทั้งด้านการพัฒนาทักษะ
ดนตรีของนักเรียน ด้านความพึงพอใจของครูผู้ใช้
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หลักสูตรและและด้านความพึงพอใจของนักเรียน
ที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ

ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาทักษะดนตรี
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 วิชา
เอกดุริยางคศิลป์ เป็นการประมวลเอกสารเกี่ยว
กับหลักสูตรดนตรี การสัมภาษณ์อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำามาสังเคราะห์
เป็นโครงรา่งหลกัสตูร จากนัน้จงึทำาการจดัประชุม
วิภากษ์หลักสูตรซึ่งมีคณะกรรมการเป็นอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
โครงการศกึษาดนตรีสำาหรบับคุคลทัว่ไป วทิยาลยั
ดุริยางคศิป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะสำาเร็จ

เป็นหลักสูตรรายวิชาทักษะดนตรี ฯ สำาหรับ 13 
ชนิดเครื่องดนตรี แล้วจึงนำาไปทดลองใช้ในการ
วิจัยระยะที่ 2 ซ่ึงเป็นการศึกษาผลของการใช้
หลักสูตรด้วยการวิจัยเชิงทดลองแบบศึกษากลุ่ม
เดียววัดก่อน - หลังการทดลอง (องอาจ นัยพัฒน์, 
2551: 276) เลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยด้วย
การสุ่มแบบเจาะจง ได้นักเรียนเครื่องมือเอกเปีย
โน ไวโอลิน ทรัมเป็ต กีตาร์คลาสสิค และขับ
ร้อง เครื่องมือละ1 คน เริ่มกระบวนการด้วยการ
ทดสอบทักษะดนตรีของนักเรียนก่อนการทดลอง 
จากนั้นจึงจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร
เป็นจำานวน 5 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที และสิ้นสุด
กระบวนการดว้ยการทดสอบหลงัการทดลอง โดย
ทดสอบทั้งด้านทักษะดนตรี ความพึงพอใจของ
ครูผู้ใช้หลักสูตร และความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร สรุปได้ดังรูปภาพ
ต่อไปนี้

 
ภาพที่ 1 วิธีดําเนินการวิจัย 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัยสรางข้ึน 4 ชุด ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
1. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญการสอนเคร่ืองดนตรีตาง ๆ เปนแบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง (semi - 

structured interview) (องอาจ นั ย พั ฒ น , 2551: 173) เกี่ ย ว กับการพิ จา รณ าบุคคลเข า ศึกษ า ใน
ระดับอุดมศึกษาดานดนตรี ทักษะพ้ืนฐานที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายควรมี บทเพลงและแบบฝกหัดที่
ควรสอนเพ่ือเตรียมนักเรียนเขาสูระดับอุดมศึกษา และปญหาดานทักษะดนตรีที่พบบอยในระดับอุดมศึกษา 
(ที่อาจเปนผลมาจากพ้ืนฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

2. แบบประเมินทักษะดนตรีของนักเรียน มีลักษณะเปนเกณฑการใหคะแนน (Scoring rubric) ที่
ผูวิจัยสรางข้ึน แบงเปนชวงคะแนน 0 – 5 มีหัวขอในการประเมิน 8 หัวขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักเรียน
ที่ไดคะแนนต่ํากวา 20 คะแนน (ต่ํากวารอยละ 50) จัดเปนนักเรียนที่มีทักษะดนตรีในระดับต่ํา นักเรียนท่ีได
คะแนนในชวง 21 – 31 คะแนน (ระหวางรอยละ 51 – 79)  จัดเปนนักเรียนที่มีทักษะดนตรีในระดับปาน
กลาง และนักเรียนที่ไดคะแนนมากกวา 32 คะแนน (รอยละ 80 ขึ้นไป) จัดเปนนักเรียนที่มีทักษะดนตรีใน
ระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 1 ตอไปน้ี 

 
 

หัวขอประเมิน 0 1 2 3 4 5 

ภ�พที่ 1 วิธีดำาเนินการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4 ชุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญการสอน
เครื่องดนตรีต่างๆ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ งมี
โครงสรา้ง (semi - structured interview) (องอาจ 
นัยพัฒน์, 2551: 173) เกี่ยวกับการพิจารณา
บุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้านดนตรี 
ทักษะพื้นฐานที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ควรมี บทเพลงและแบบฝึกหัดที่ควรสอนเพื่อ
เตรียมนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และปัญหา
ด้านทักษะดนตรีที่พบบ่อยในระดับอุดมศึกษา  
(ทีอ่าจเปน็ผลมาจากพ้ืนฐานในระดับมธัยมศกึษา
ตอนปลาย) 

2. แบบประเมนิทกัษะดนตรขีองนกัเรยีน 
มีลักษณะเป็นเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring 
rubric) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็นช่วงคะแนน 0-5 
มีหัวข้อในการประเมิน 8 หัวข้อ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน นักเรียนที่ได้คะแนนต่ำากว่า 20 คะแนน 
(ต่ำากว่าร้อยละ 50) จัดเป็นนักเรียนที่มีทักษะ
ดนตรีในระดับต่ำา นักเรียนที่ได้คะแนนในช่วง 
21-31 คะแนน (ระหว่างร้อยละ 51-79) จัดเป็น
นักเรียนที่มีทักษะดนตรีในระดับปานกลาง และ
นกัเรียนทีไ่ดค้ะแนนมากกวา่ 32 คะแนน (รอ้ยละ  
80 ขึน้ไป) จดัเปน็นกัเรยีนทีม่ทีกัษะดนตรีในระดบั
สูง ดังแสดงในตาราง 1 ต่อไปนี้

ตาราง 1 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubric) สำาหรับแบบประเมินทักษะดนตรีของนักเรียน

หัวข้อประเมิน 0 1 2 3 4 5

ท่าทางการ
ยืนหรือนั่ง 
การจับเครื่อง
ดนตรี 

การนั่ง ยืน และ
การจับเครื่อง
ดนตรีไม่เหมาะ
สม ส่งผลต่อการ
บรรเลงเทคนิ
คอื่นๆ ในอนาคต

การนั่งหรือ
ยืน และการจับ
เครื่องดนตรีไม่
เหมาะสม

การนั่ง ยืน 
และการจับ
เครื่องดนตรียัง
ไม่เหมาะสม 
แต่ปรับปรุงได้
ทันที

การนั่งหรือยืน
ดี แต่การจับ
เครื่องดนตรียัง
ต้องปรับปรุง

การนั่งหรือ
ยืนถูกต้องดี
มาก แต่การจับ
เครื่องดนตรียัง
ต้องปรับปรุง

การนั่งหรือ
ยืนถูกต้อง
เหมาะสม จับ
เครื่องดนตรีใน
ตำาแหน่งที่ถูก
ต้องดีมาก 

บันไดเสียง X มีโน้ตไม่ตรงเสียง
มาก จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 3-4 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 1-2 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต แต่จังหวะ
ยังไม่สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุก
ตัวโน้ต จังหวะ
สม่ำา เสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต เนื้อเสียง
ชัดเจน จังหวะ
สม่ำาเสมอดี
มาก

บันไดเสียง XX มีโน้ตไม่ตรงเสียง
มาก จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 3-4 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 1-2 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต แต่จังหวะ
ยังไม่สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุก
ตัวโน้ต จังหวะ
สม่ำา เสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต เนื้อเสียง
ชัดเจน จังหวะ
สม่ำาเสมอดี
มาก

อาเปจจิโอ X มีโน้ตไม่ตรงเสียง
มาก จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 3-4 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 1-2 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต แต่จังหวะ
ยังไม่สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุก
ตัวโน้ต จังหวะ
สม่ำา เสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต เนื้อเสียง
ชัดเจน จังหวะ
สม่ำาเสมอดี
มาก
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หัวข้อประเมิน 0 1 2 3 4 5

อาเปจจิโอ XX มีโน้ตไม่ตรงเสียง
มาก จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 3-4 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

มีโน้ตไม่ตรง
เสียง 1-2 จุด 
จังหวะยังไม่
สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต แต่จังหวะ
ยังไม่สม่ำาเสมอ

ตรงเสียงทุก
ตัวโน้ต จังหวะ
สม่ำา เสมอ

ตรงเสียงทุกตัว
โน้ต เนื้อเสียง
ชัดเจน จังหวะ
สม่ำาเสมอดี
มาก

การบรรเลง
แบบฝึกหัด

ไม่เคยฝึกแบบ
ฝึกหัด และไม่
สามารถบรรเลง
โน้ตตัวอย่างที่ครู
เตรียมให้ได้

ไม่เคยฝึก
แบบฝึกหัด 
แต่สามารถ
บรรเลงโน้ต
ตัวอย่างที่ครู
เตรียมให้ได้
ทันที

ใช้เทคนิคไม่
ครบถ้วน เนื้อ
เสียงและ
จังหวะยังไม่
เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะไม่ครบ 
แต่เนื้อเสียง
ดีจังหวะและ
อารมณ์เหมาะ
สม

ใช้เทคนิคเฉพา
ดี เนื้อเสียงดี 
คุมจังหวะและ
อารมณ์ในการ
บรรเลงเหมาะ
สม

ใช้เทคนิค
เฉพาะครบ
ถ้วน เนื้อเสียง
ดีมาก จังหวะ
และอารมณ์
เพลงดี

การบรรเลง
บทเพลง

ไม่ใช้เทคนิค
เฉพาะที่ปรากฏ
ในบทเพลง
มีโน้ตไม่ตรงเสียง
มากกว่า 50% 
จังหวะ และ
อารมณ์เพลงยังไม่
เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียง
ไม่ตรงหลาย
จุด เนื้อเสียง
มีคุณภาพ แต่
ควบคุมจังหวะ
ไม่ได้

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียงไม่
ตรงหลายจุด 
แต่เนื้อเสียง
มีคุณภาพดี 
และควบคุม
จังหวะดี

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียง
เพี้ยนหลาย
จุด เนื้อเสียงมี
คุณภาพดี ใช้
จังหวะและ
อารมณ์ดี

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียงไม่
ตรง 4-5 จุด 
เนื้อเสียงมี
คุณภาพดี มี
การใช้จังหวะ
และอารมณ์
ได้ดี

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงดีเสียง
เพี้ยนน้อยกว่า 
3 จุด เนื้อเสียง
มีคุณภาพดี
มาก จังหวะ
และอารมณ์
เพลงดี

การใช้เทคนิค
ต่างๆ 

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่องดนตรี
ต้องปรับปรุง และ
ขัดขวางต่อการ
บรรเลง

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีต้อง
ปรับปรุง

ต้องปรับปรุง 
เทคนิคเฉพาะ 
สามารถแก้ไข
ได้ทันทีที่ครู
แนะนำา

เทคนิคเฉพาะ
ดี แต่ยังไม่
สามารถเลือก
ใช้ให้เหมาะสม
กับสิ่งที่บรรเลง

เทคนิคเฉพาะ
ดี สนับสนุน
ให้การบรรเลง
เพลงมีความ
ราบรื่นจนจบ

เทคนิคเฉพาะดี
มาก สนับสนุน
ให้การบรรเลง
เพลงมีความ
ราบรื่น ไพเราะ

ตาราง 1 เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubric) สำาหรับแบบประเมินทักษะดนตรีของนักเรียน (ต่อ)

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของครู
ผู้ใช้หลักสูตร เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (semi - structured 
interview) เพือ่ให้ครผููใ้ช้หลกัสตูรรายงานตนเกีย่ว
กับความพึงพอใจหลังการใช้หลักสูตร ว่ามีระดับ
ความยากงา่ยเหมาะสม มทีกัษะพ้ืนฐาน บทเพลง
ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เหมาะสม ตลอดจนมี

ความยืดหยุ่นที่สามารถปรับให้เหมาะกับระดับ
ทกัษะของนกัเรยีนไดด้หีรอืไม ่อยา่งไร ทำาการสรปุ
ผลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร เป็น
แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งมี
โครงสร้าง (semi - structured interview) เพื่อ
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ให้นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตรรายงาน
ตนเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังการใช้หลักสูตร ว่า
มีระดับความยากง่ายเหมาะสม มีทักษะพื้นฐาน 
บทเพลงตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เหมาะสม 
ตลอดจนมีความยืดหยุ่นที่สามารถปรับให้เหมาะ
กับระดับทักษะของนักเรียนได้ดี ทำาการสรุปผล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยจะนำาเสนอผลการวิจัยเป็นสองข้อ

เพื่อตอบตามวัติถุประสงค์ของการวิจัย โดยใน
บทความนี้จะนำาเสนอเฉพาะรายละเอียดเครื่อง
ดนตรีท่ีคัดเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ระยะที่สองเท่านั้น 

1. หลักสูตรร�ยวิช�ทักษะดนตรีของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 วิช�เอก
ดุริย�งคศิลป์ 

ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพ่ือเสริม
สร้างและพัฒนาทักษะดนตรีให้สอดคล้องกับการ
ศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพด้านดนตรี มี
ความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียนแต่ละคน โดยคำานึงถึงทักษะการบรรเลง
เครื่องดนตรีหรือขับร้อง และความเป็นนักดนตรี 
(Musicianship) ซึ่งรวมถึงทักษะการฟัง การร้อง 
การเคล่ือนไหว การสรา้งสรรค์ การอา่นโนต้ดนตร ี
และความเข้าใจในดนตรี อาจสอดแทรกทฤษฎี
ดนตรี ประวัติดนตรี หรือความรู้ท่ีส่งเสริมความ
เข้าใจในการบรรเลงดนตรีอย่างมีคุณภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร พัฒนาทักษะเครื่อง
ดนตรีหรือการขับร้อง การผลิตเสียงที่มีคุณภาพ 
การสือ่อารมณเ์พ่ือถา่ยทอดบทเพลงอยา่งไพเราะ
เหมาะสมกับประเภทของบทเพลง โดยการฝึก
เทคนิคเฉพาะและส่วนเสริมต่างๆ ของแต่ละ
เครื่องดนตรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 เปียโน ทักษะพื้นฐาน บันไดเสียง
พร้อม arpeggio 4 ชาร์ป-4 แฟลต อย่างน้อย 
2 octave ทั้ง major และ minor (Natural,  
Harmonic และ Melodic) อาจเรียงแบบ circle 
of fifth ทั้งแบบรวมมือ แยกมือ และเพิ่มเทคนิค 
ต่างๆ เช่น Staccato Chromatic Scale และ 
Broken Chords

 ตัวอย่างบทเพลง Bach Two-part  
invention, Little prelude, เพลงประเภท  
Baroque dance suite, Sonata ยุคคลาสสิคและ
โรแมนติคสั้นๆ, ควรฝึกอย่างน้อย 3 เพลงต่าง 
ยุคสมัย อาจคัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมจาก
สถาบนัสอบเทยีบทกัษะดนตรทีีม่มีาตรฐานสากล

 ตัวอย่างแบบฝึกหัด Hanon No. 
1-10, Czerny Op. 595, Heller, Bursmuller

 ไวโอลิน ทักษะพื้นฐาน บันไดเสียง
พร้อม arpeggio 4 ชาร์ป- 4 แฟลตอย่างน้อย 
2 octave ทั้ง major และ minor (Natural,  
Harmonic และ Melodic), การใช้ 2nd, 3rd, 4th 
และ half position, ความเข้าใจในดนตรี การ
สื่ออารมณ์เพลง, การเล่นคอร์ดใน 1st position, 
พัฒนาเทคนิคและการผลิตเสียงที่มีคุณภาพขั้นคู่ 
3, 6 และ 8

 ตัวอย่างบทเพลง Vivaldi: Violin 
concerto in Am, Elgar: Salut d’amour, 
Schubert: Stänchen, Sonata, Concerto จาก
ยุคบาโรกหรือคลาสสิค Shot piece จากยุค
โรแมนตคิระดบัปานกลาง, Suzuki violin method 
3-4, อาจคดัเลอืกบทเพลงทีเ่หมาะสมจากสถาบนั
สอบเทียบทักษะดนตรีที่มีมาตรฐานสากล

 ตัวอย่างแบบฝึกหัด Kayser 36 
Studies Op.20, Wohlfahrt Etude Op.45, 
Dancla Etude
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 กีตาร์คลาสสิค ทักษะพื้นฐาน บันได 
เสียงพร้อม arpeggio 4 ชาร์ป-4 แฟลต อย่าง
น้อย 2 octave ทั้ง major และ minor (Natural,  
Harmonic และ Melodic), Chromatic scale 
อาจเพิ่มเทคนิคในสเกลเช่น p, m fingering หรือ 
tirando 

 ตัวอย่างบทเพลง Romance de 
amor, Rameau, arr. Sollory; Rigaudon, Trad. 
Argentine, arr. Rivoal; A que has venido,  
forastero, Trad. Spanish, arr. Sollory;  
Malaguena, เพลงประเภท Baroque dance 
suite, Shot piece จากยคุคลาสสคิหรอืโรแมนตคิ
ในระดับปานกลาง อาจคัดเลือกบทเพลงที่
เหมาะสมจากสถาบันสอบเทียบทักษะดนตรีที่มี
มาตรฐานสากล

 ขับร้อง ทักษะพ้ืนฐาน Vaccai  
Practical Method, Diatonic scales, intervals 
of 2nd, 3rd, 4th, 5th, Scale พจิารณาตามช่วงเสยีง
ของนักเรียน ควรฝึกทั้งชนิด Major และ minor 
เทคนิคการใช้เสียงต่างๆ การออกเสียงภาษาต่าง
ประเทศสำาหรับการขับร้องเพลงคลาสสิค

 ตัวอย่างบทเพลง O cessate di 
piagarmi, Caro mio ben, Nel posso disperar, 
Nel cor piu non mi sento, 24 Italian songs, 
อาจคดัเลอืกบทเพลงทีเ่หมาะสมจากสถาบนัสอบ
เทียบทักษะดนตรีที่มีมาตรฐานสากล *พิจารณา
ตามช่วงเสียง

 ตัวอย่างแบบฝึกหัด Concone 1-2 
*พิจารณาแบบฝึกหัดเฉพาะตามช่วงเสียง

 ทรมัเปต็ บนัไดเสยีงพรอ้ม arpeggio 
4 ชาร์ป-4 แฟลต อย่างน้อย 2 octave ทั้ง major 
และ minor (Natural, Harmonic และ Melodic), 
Chromatic scale, อาจเพิ่ม articulation ต่างๆ  
ในสเกล เช่น slur และ tonguing, การฝึกรูปปาก 
การใช้ลม

 ตวัอยา่งบทเพลง Telemann; Air de 
Trompette, Anderson; A Trumpeter’s Lullaby, 
Shot piece, Fanfare หรอื Sonata ที ่transcribed 
สำาหรับทรัมเป็ตระดับปานกลาง จากยุคบาโรก 
คลาสสิค หรือโรแมนติค มีเทคนิคหลากหลาย 
เช่น Staccato, slur, double tonging ทำานองมี
การเป่าข้ามคู่ 5, 8 ถี่ขึ้น อาจคัดเลือกบทเพลงที่
เหมาะสมจากสถาบันสอบเทียบทักษะดนตรีที่มี
มาตรฐานสากล

 ตัวอย่ างแบบฝึกหัด Gordon:  
Physical Approach to Elementary Brass 
Playing (C. Fischer), Longinotti: l’Etude de 
la trompette (Editions Henn) 

การนำาหลักสูตรไปใช้ แบ่งเป็นด้านครู 
นักเรียน หลักสูตร และการสอน ดังนี้

 1. คร ูเนือ่งจากลกัษณะของนกัเรยีน
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) นั้นมีความหลาย ส่วน
มากมีทักษะดนตรีในระดับกลางถึงสูง และอีก
ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ครู
จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอธิบาย การ
แสดงตัวอย่าง การลำาดับการสอนทักษะ และการ
จัดการชั้นเรียน เพื่อให้จัดการสอนสอดคล้องกับ
นักเรียนที่มีลักษณะต่างกันนั้น 

 2. นักเรียน ควรมีการแบ่งเวลา
สำาหรบัการฝกึซอ้มสว่นตวัอยา่งสม่ำาเสมอ รวมทัง้
การเรียนวิชาการรวมวงดนตรี หรือกิจกรรมดนตรี
ตา่งๆ ทัง้ในโรงเรยีนและกจิกรรมภายนอก เพือ่ให้
มทีกัษะทัง้การบรรเลงเดีย่ว และการบรรเลงรวมวง

 3. หลกัสตูร นอกจากการสอนทกัษะ
หรือเน้ือหาอื่นๆ ตามหลักสูตรแล้ว ครูควรคัด
เลือกบทเพลงจากสถาบันสอบเทียบทักษะดนตรี
ที่มีมาตรฐานสากล (สำาหรับนักเรียน ม.4 ควร 
อยูใ่นระดบัเกรด 2-3 หรอืสงูกวา่) หรอืบทเพลงทีม่ ี
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ความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียนมาใช้ในการ
สอนเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนรู้ระดับทักษะของตน
กับระดบัมาตรฐานสากล สำาหรบันักเรยีนทีม่รีะดับ
ทกัษะอยูใ่นเกณฑ์สูงอาจพิจารณาควบคูก่บัเกณฑ์
ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเน้นการพัฒนา
ทักษะให้เต็มศักยภาพของผู้เรียน

 4. การสอน ควรมีการทดสอบ
ทักษะก่อนเรียน ได้แก่ บันไดเสียงต่างๆ เพื่อ
สังเกตทักษะพื้นฐาน ระดับเสียง จังหวะ คุณภาพ
เสียง ทดสอบบทเพลงและแบบฝึกหัด โดยให้
นักเรียนเลือกแสดงบทเพลงและแบบฝึกหัดท่ี
เคยเรียนมาแล้ว และมีความถนัดมากที่สุดด้วย
ตนเอง เพื่อสังเกตทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรี 
ความคล่องแคล่ว การถ่ายทอดอารมณ์เพลง 
ฯลฯ หลังจากนั้นจึงคัดเลือกบทเพลงที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร และเหมาะสมกับระดับทักษะของ
นกัเรยีน และควรมีการให้ขอ้มลูเกีย่วกบัพัฒนาการ
ของนักเรยีนเปน็ระยะ เพ่ือใหน้กัเรยีนนำาขอ้มลูนัน้
ไปปรับปรุงการฝึกซ้อมทักษะของตนเอง อาจใช้
การพดูคยุ หรือเขียนบันทกึพัฒนาการ โดยสำาหรบั
นกัเรยีนเครือ่งดนตรเีปยีโน ควรเสรมิทกัษะในการ
บรรเลงประกอบ (accompaniment) ส่วนเครื่อง
ดนตรอีืน่ๆ ควรมโีอกาสฝกึบทเพลงรว่มกบัเครือ่ง
ดนตรีบรรเลงประกอบด้วย

การประเมินผล วิชาทักษะดนตรีมี
คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นสองส่วน คือ 
คะแนนจากครูผู้สอน เคร่ืองมือเอก 60 คะแนน 

และคะแนนจากอาจารย์ในกลุ่มสาระดนตรี 
40 คะแนน คะแนนจากครูผู้สอนเคร่ืองมือเอก
นั้น แบ่งเป็น 3 ส่วนย่อย คือ 1) คะแนนทักษะ
ต่างๆ 40 คะแนน ดังปรากฎรายละเอียดการ
ให้คะแนนและหัวข้อการประเมินในตารางหนึ่ง  
2) คะแนนพัฒนาการ 10 คะแนน เป็นคะแนน
ที่ครูผู้สอนพิจารณาจากความเปล่ียนแปลงด้าน
ทกัษะของนกัเรยีนตัง้แตต่น้ภาคการเรยีนถงึปลาย
ภาคการเรียนว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด  
3) คะแนนจิตพิสยั 10 คะแนน พจิารณาจากความ
ใส่ใจฝึกซ้อมก่อนเข้าเรียน (สังเกตจากพัฒนาการ
ในการบรรเลง โดยเปรียบเทียบจากช้ันเรียนก่อน
หนา้กับชัน้เรยีนปจัจบุนั) ความใส่ใจขณะเรยีน การ
เข้าเรียนตรงเวลา การขาดเรียน หรือการเตรียม 
พร้อมด้านอุปกรณ์ และความรับผิดชอบอื่นๆ 

สำาหรับคะแนนจากอาจารย์กลุ่มสาระ
ดนตรี 40 คะแนนนั้น เป็นคะแนนจากการ
แสดงดนตรี (Recital) ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนการสอบ
ปลายภาคเรียน 1-2 สัปดาห์ นักเรียนทุกคนต้อง
จัดการแสดงรวมเป็นหนึ่งชุด โดยแต่ละคนต้อง
เลือกบทเพลงที่ใช้เรียนในภาคการเรียนนั้นมา
แล้วอย่างน้อยหนึ่งเพลงให้ได้ความยาว 5-7 นาที 
ต้องมีอาจารย์จากกลุ่มสาระดนตรีเป็นกรรมการ
สอบ 4 ท่าน แต่ละท่านมีคะแนน 10 คะแนน 
โดยพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ดังจะแสดงใน
ตารางต่อไปนี้
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ต�ร�ง 2 เกณฑ์การพิจารนาคะแนนสำาหรับอาจารย์กลุ่มสาระดนตรี

หัวข้อประเมิน
ระดับคะแนน และเกณฑ์ก�รพิจ�รณ� 

0 1 2 3 4 5

การบรรเลง
บทเพลง

ไม่ใช้เทคนิค
เฉพาะที่
ปรากฏใน
บทเพลง
มีโน้ตไม่ตรง
เสียงมากกว่า 
50% จังหวะ 
และอารมณ์
เพลงยังไม่
เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียง
ไม่ตรงหลาย
จุด เนื้อเสียง
มีคุณภาพ แต่
ควบคุมจังหวะ
ได้
อารมณ์เพลง
ยังไม่เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียงไม่
ตรงหลายจุด 
แต่เนื้อเสียง
มีคุณภาพดี 
และควบคุม
จังหวะดี
อารมณ์เพลง
ยังไม่เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียง
ไม่ตรงหลาย
จุด เนื้อเสียง
มีคุณภาพดี มี
การใช้จังหวะ
และอารมณ์
เหมาะสม

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงไม่
ครบ เสียงไม่
ตรง 4-5 จุด 
เนื้อเสียงมี
คุณภาพดี มี
การใช้จังหวะ
และอารมณ์
ได้ดี

ใช้เทคนิค
เฉพาะใน
บทเพลงครบ
ถ้วน ไม่ตรง
เสียงน้อยกว่า 
3 จุด เนื้อเสียง
มีคุณภาพดี
มากจังหวะ
และอารมณ์
เพลงดี

การใช้เทคนิค
ต่างๆ ขณะ
บรรเลง

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีต้อง
ปรับปรุง และ
ขัดขวางต่อการ
บรรเลง

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีต้อง
ปรับปรุง

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีต้อง
ปรับปรุง และ
สามารถแก้ไข
ได้ทันทีที่ครู
แนะนำา

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีดี แต่
ยังไม่สามารถ
เลือกใช้ให้
เหมาะสมกับ
สิ่งที่บรรเลง

เทคนิค
เฉพาะของ
เครื่องดนตรี
ดี สนับสนุน
ให้การบรรเลง
เพลงมีความ
ราบรื่นจนจบ

เทคนิคเฉพาะ
ของเครื่อง
ดนตรีดีมาก 
สนับสนุน
ให้การบรรเลง
เพลงมีความ
ราบรื่น ไพเราะ

เมื่อนำาคะแนนจากทุกส่วนมารวมกัน
แล้ว จะประเมินผลตามเกณฑ์ของโรงเรียน ทั้งนี้ 
การจบการศึกษาในวิชาเอกดุริยางคศิลป์จะมีการ
พิจารณาเกณฑ์การจบการศึกษา ซึ่งเป็นข้อบังคับ
ด้านการร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและของวิชา
เอก รวมถึงเกรดเฉลี่ยวิชาเอกในบางวิชา ดังนั้น 

ครูผู้สอนและนักเรียนควรศึกษาเกณฑ์การจบการ
ศึกษาของวิชาเอกควบคู่ด้วย

2. ผลของก�รใช้หลักสูตรวิช�ทักษะ
ดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 4 
วิช�เอกดุริย�งคศิลป์
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ด้านการพัฒนาทักษะดนตรีของนักเรียน 

เครื่องดนตรี
คะแนนทักษะดนตรีก่อน

ก�รทดลอง (40) 
คะแนนทักษะดนตรีหลัง

ก�รทดลอง (40) 
ส่วนที่เพิ่มขึ้น

Piano 37 (92.5%)  40 (100%) 3 (7.5%) 

Violin 35 (87.5%)  40 (100%) 5 (12.5%) 

Classical guitar 19 (47.5%)  30 (75%) 11 (27.5%) 

Vocal 29 (72.5%)  35 (87.5%) 6 (15%) 

Trumpet 23 (57.5%)  32 (80%) 9 (22.5%) 

คะแนนเฉลี่ย  28.6 (71.5%)  35.4 (88.5%) 6.8 (17%) 

ด้านความพึงพอใจของครูผู้ใช้หลักสูตร

เครื่องดนตรี สรุปก�รวิเคร�ะห์เนื้อห�คว�มพึงพอใจของครูผู้ใช้หลักสูตร ก�รประเมินผล

เปียโน บทเพลงที่กำาหนดมีระดับความยากน้อยกว่าความสามารถของนักเรียน ส่วนการ
กำาหนดทักษะพื้นฐานและแบบฝึกหัดนั้นเหมาะสม

พอใจปานกลาง

ไวโอลิน ควรกำาหนดประเภทบทเพลงให้ผู้สอนเลือกบทเพลงที่มีระดับความยากเหมาะ
สมและสอดคล้องกับระดับความสามารถของนักเรียน และพิจารณาเกณฑ์ในการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการหลักสูตรและทักษะก่อน
สำาเร็จการศึกษา

พอใจปานกลาง

กีตาร์
คลาสสิค

ควรกำาหนดบทเพลงโดยดูจากความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก และ
ปรับเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

พอใจปานกลาง

ขับร้อง ทักษะพื้นฐานและแบบฝึกหัดนั้นเหมาะสม แต่ควรกำาหนดประเภทบทเพลงให้ผู้
สอนเลือกบทเพลงที่เหมาะกับนักเรียน

พอใจปานกลาง

ทรัมเป็ต ควรกำาหนดบทเพลงโดยดูจากความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเป็นหลัก พื้น
ฐานทักษะและแบบฝึกหัดเหมาะสม แต่บทเพลงที่กำาหนดไม่ผลักดันเทคนิคของ
เครื่องดนตรีเท่าที่ควร

พอใจปานกลาง
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อภิปรายผล
การวจิยัเรือ่งการพัฒนาหลกัสูตรรายวชิา

ทักษะดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4วชิาเอกดรุยิางคศลิป์นีม้สีองระยะ ระยะแรก
เปน็การประมวลเอกสารและสัมภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
และระยะทีส่องเปน็การวจิยัเชิงทดลองแบบศกึษา
กลุ่มเดียววัดก่อน-หลังการทดลอง มีจุดประสงค์
การวิจัยสองข้อ ได้แก่ 1) พัฒนาหลักสูตรวิชา
ทักษะดนตรีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ และ 2) ศึกษาผลของการ
ใช้หลักสูตร ทั้งด้านทักษะดนตรีของนักเรียน ด้าน
ความพงึพอใจของครผููใ้ช้หลกัสตูร และดา้นความ
พงึพอใจของนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนด้วยหลักสตูร 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้คือนักเรียนช้ัน ม.4  
วิชาเอกดุริยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จำานวน 5 คน ซึ่งมี
เคร่ืองมือเอกคือ เปียโน ไวโอลิน ขับร้อง กีตาร์
คลาสสิค และทรัมเปต พร้อมทั้งอาจารย์ผู้สอน
เครื่องมือเอกละ 1 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สิ้น 10 คน

ผลการวิจัยระยะแรกตอบสนองต่อจุด
ประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 สำาเร็จเป็นหลักสูตรวิชา
ทักษะดนตรีซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ความ

มุ่งหมาย เนื้อหา การนำาหลักสูตรไปใช้ และ
การประเมินผล สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
หลักสูตรตามแนวคิดของสุมิตร คุณากร (2520: 
9) และบุญเลี้ยง ทุมทอง (2553: 15-16) โดยใน
หวัข้อการนำาหลกัสตูรไปใช้นัน้ ผู้วิจัยไดต้ระหนกัถงึ
บรบิทในการจดัการเรยีนการสอน จงึได้ประยุกตใ์ช้
แนวคิดของสไตเนอร์ (Elizabeth Steiner. 1988) 
ที่ได้เสนอว่าการศึกษามีองค์ประกอบที่สำาคัญคือ 
ครู นักเรียน สาระหรือหลักสูตร และการเรียน
การสอน (อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2554: 
4-8) และสำาหรับนักเรียนเครื่องมือเอกเปียโน  
แนะนำาให้ เสริมทักษะการบรรเลงประกอบ  
(accompaniment) ให้กับเคร่ืองดนตรีอื่นๆ 
การเล่นประกอบการขับร้อง หรือการเล่นเพลง
ประเภท Piano Four hands เพื่อส่งเสริมให้เป็น
นักบรรเลงประกอบ (Accompanist) ได้ต่อไป  
(ผู้ เชี่ยวชาญการสอนเปียโน. สัมภาษณ์, 24 
มิถุนายน 2560)  

ผลการวิจัยระยะที่สองตอบสนองต่อ
จุดประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 จากการทดลองใช้
หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลคะแนนการ
ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ดังแสดงใน
แผนภูมิต่อไปนี้

ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหลักสูตร

เครื่องดนตรี สรุปการวิเคราะห์เนื้อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการสอน
ด้วยหลักสูตร

การประเมินผล

เปียโน ต้องการให้บทเพลงที่เรียนมีความท้าทายมากขึ้น พอใจปานกลาง

ไวโอลิน ต้องการให้บทเพลงที่เรียนมีความท้าทายมากขึ้น พอใจปานกลาง

กีตาร์คลาสสิค หลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองดี พอใจมาก

ขับร้อง หลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองดี พอใจมาก

ทรัมเป็ต หลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองดี พอใจมาก
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จากแผนภูมิด้านบน ผลที่น่าสนใจด้าน
ทักษะดนตรีของนักเรียน พบว่าหลังการทดลอง 
นักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่ข้ึน และคะแนนเฉลี่ย
หลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลองถึง 
ร้อยละ 18 แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรสามารถ
ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ดี โดยเฉพาะ
นักเรียนเครื่องมือเอกกีตาร์คลาสสิค จะเห็นว่ามี
คะแนนหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 27.5 
ส่วนนักเรียนเครื่องมือเอกเปียโน พบว่ามีคะแนน
สูงท่ีสุดทั้งก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นคุณลักษณะและความแตกต่างในระดับ
ทักษะดนตรขีองนกัเรยีนทีอ่าจสง่ผลต่อการจดัการ
หลักสูตร ด้านความพึงพอใจของครู จากการ
สมัภาษณพ์บวา่โดยรวมมคีวามพึงพอใจปานกลาง 
โดยรายงานสอดคล้องกันว่าควรให้ผู้สอนเลือก
บทเพลงท่ีสอดคล้องกับระดับความสามารถของ
นกัเรียน และควรพจิารณาเกณฑใ์นการสอบเขา้ให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูรและเกณฑก์ารจบการศกึษา 
ด้านความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียน
เครื่องมือเอกไวโอลินและเปียโนมีความพึงพอใจ
ปานกลาง โดยรายงานตรงกนัวา่อยากใหบ้ทเพลง 
ที่ เ รียนมีความท้าทายมากข้ึน ส่วนนักเรียน 
เคร่ืองมือเอกอื่นๆ รายงานว่าหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองดี

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�

1. ผู้สอนปฏิบัติเครื่องมือเอกควรเขียน
รายงานพัฒนาการทักษะให้นักเรียนทราบอย่าง
น้อยเดือนละสองครั้ง เพื่อให้นักเรียนทราบ 
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงหรือข้อดีที่ควรส่งเสริม 
เพื่อปรับปรุงการฝึกซ้อมของตน โดยอาจทำาสมุด
บันทึกการเรียน โดยนำาสมุดบันทึกนี้เป็นเงื่อนไข
หรือคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชา

2. ควรประยุกต์ใช้การประเมินผลตาม
สภาพจริงในการให้คะแนนการแสดง (Recital) 

3. ควรพิจารณาเกณฑ์การสอบเข้า 
หลักสูตร เป้าหมายของหลักสูตร เกณฑ์การจบ
ให้สอดคล้องกันมากขึ้น

4. ควรมีห้องสมุดดนตรีที่รวบรวมแบบ
เรียน แบบฝึกหัด หรือบทเพลงอ่ืนๆ สำาหรับทุก
เครื่องดนตรีที่เปิดสอนในวิชาเอก ทั้งเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและการฝึกซ้อมส่วนตัวของ
นักเรียนเอง

5. อาจมีการจัดทำาหลักสูตรเฉพาะแยก
สำาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้
ตอบสนองกบัศกัยภาพของนกัเรยีนทกุคนไดอ้ยา่ง

 
จากแผนภมิูดานบน ผลที่นาสนใจดานทักษะดนตรีของนักเรียน พบวาหลังการทดลอง นักเรียนทุก

คนมีคะแนนเพ่ิข้ึน และคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนจากกอนการทดลองถงึรอยละ 18 แสดงใหเห็นวา
หลักสูตรสามารถชวยพัฒนาทักษะของนักเรียนไดดี โดยเฉพาะนักเรียนเคร่ืองมือเอกกีตารคลาสสิค จะเห็น
วามีคะแนนหลังการทดลองเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 27.5 สวนนักเรียนเคร่ืองมือเอกเปยโน พบวามีคะแนนสูงที่สุด
ทั้งกอนและหลังการทดลอง ซึ่งสะทอนใหเห็นคุณลักษณะและความแตกตางในระดับทักษะดนตรีของ
นักเรียนที่อาจสงผลตอการจัดการหลักสูตร ดานความพึงพอใจของครู จากการสัมภาษณพบวาโดยรวมมี
ความพึงพอใจปานกลาง โดยรายงานสอดคลองกันวาควรใหผูสอนเลือกบทเพลงที่สอดคลองกับระดับ
ความสามารถของนักเรียน และควรพิจารณาเกณฑในการสอบเขาใหสอดคลองกับหลักสูตรและเกณฑการ
จบการศึกษา ดานความพึงพอใจของนักเรียน พบวานักเรียนเครื่องมือเอกไวโอลินและเปยโนมีความพึง
พอใจปานกลาง โดยรายงานตรงกันวาอยากใหบทเพลงที่เรียนมีความทาทายมากข้ึน สวนนักเรียนเครื่องมือ
เอกอื่น ๆ รายงานวาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับระดับทักษะของตนเองดี 
 
ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผูสอนปฏิบัติเครื่องมือเอกควรเขียนรายงานพัฒนาการทักษะใหนักเรียนทราบอยางนอยเดือนละ

สองครั้ง เพ่ือใหนักเรียนทราบขอบกพรองที่ควรปรับปรุงหรือขอดีที่ควรสงเสริม เพ่ือปรับปรุงการฝกซอม
ของตน โดยอาจทําสมุดบันทึกการเรียน โดยนําสมุดบันทึกน้ีเปนเงื่อนไขหรือคะแนนสวนหน่ึงในรายวิชา 

2. ควรประยุกตใชการประเมินผลตามสภาพจริงในการใหคะแนนการแสดง (Recital)  
3. ควรพิจารณาเกณฑการสอบเขา หลักสูตร เปาหมายของหลักสูตร เกณฑการจบใหสอดคลองกัน

มากข้ึน 
4. ควรมีหองสมุดดนตรีที่รวบรวมแบบเรียน แบบฝกหัด หรือบทเพลงอื่น ๆ สําหรับทุกเคร่ืองดนตรี

ที่เปดสอนในวิชาเอก ทั้งเพ่ือใชในการเรียนการสอนและการฝกซอมสวนตัวของนักเรียนเอง 
5. อาจมีการจัดทําหลักสูตรเฉพาะแยกสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพ่ือใหตอบสนองกับ

ศักยภาพของนักเรียนทุกคนไดอยางเต็มที่ยิ่งข้ึน 
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เต็มที่ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัย

1. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนหรือการ 
ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีต่างๆ เพ่ือให้พัฒนาทักษะ
ดนตรีของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

2. ควรมีการศึกษาวิธีการสอนสำาหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ท้ังในด้านทักษะ
หรอืเทคนคิเฉพาะของเครือ่งดนตร ีและการพฒันา
ความเข้าใจเก่ียวกับความไพเราะของเนื้อเสียง 
และรายละเอียดเชิงสุนทรียศาสตร์ของดนตรี
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