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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง ศกึษาผลการจดัแผนการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุติ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 

ผู้วิจยั ชตุิมา สมบรูณ์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สชิฌน์เศก ย่านเดมิ  

  
การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 2) 
เพื่อสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนวัดราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  1 ปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ห้อง จ านวนนักเรียน  18 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
ด าเนินการทดลองแผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ใช้เวลาในการทดลอง 
5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั คือ วนัจนัทร์กบัวนัวนัองัคาร วนัละ 60 นาที รวมทัง้สิน้10 ครัง้ สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย มธัยฐาน และคา่พิสยัควอไทล์ ผลการวิจยัพบว่า 1) คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ หลงัการใช้กิจกรรมดนตรีสงูกว่าก่อน
การใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้คือ 
หลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียน โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 
ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ พบว่า หลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 17.83 คะแนน สูงกว่าก่อน
เรียนท่ีมีคะแนนเท่ากบั 10 คะแนน 2) พฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี 
โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ ระหวา่งการท ากิจกรรมดนตรีมีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 

 
ค าส าคญั : แผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ , พฤติกรรมการเรียนดนตรี 
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The purposes of this experimental research were as follows: 1) comparison 

of achievement on the pretest and posttest study of music lessons using the concents of 
Carl Orff among Grade One students at Wat Ratchaphatikaram School in the Dusit 
District of the Province of Bangkok; 2) to observe the behavior of students about music 
lessons by using concepts of Carl Orff. The sample group consisted of eighteen Grade 
One students in the 2018, acadamic years, Purposive Sampling was used to research 
music lessons based on the theories of Orff, on Mondays and Tuesdays for sixty minutes 
a day for five weeks, a total of ten times.  The statistical tools used in this research 
included mean,median and quartile range .The research found the following:  1)  The 
score for music achievement was based on the ideas of Carl Orff after the completion of 
music activity received higher scores at a statistically level of .05. This is based on a set 
of assumptions. It was found that after studying music based on the ideas of Carl Orff, 
the students had higher levels of achievement than they did before.  When comparing 
differences of score Music learning Achievement Test based on the ideas of Orff, it was 
we found that after class the average score was 17.83 points. It was higher than before, 
with on average score of ten points. 2) study habits regarding music based on the ideas 
of Orff had an average increase. 

 
Keyword : Music lessons by using concepts of Carl Orff Music learning behavior 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งดียิ่งจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. คมกริช การินทร์ คณบดีวิทยาลยัดรุยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เป็น
ประธานในการสอบปริญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดิม อาจารย์ท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพนัธ์ศกัดิ ์พุ่มอินทร์ กรรมการในการสอบปริญญา
นิพนธ์ ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการจดัท างานวิจยันีท้กุครัง้ตอน ตลอดจนชีแ้นะ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีแก่ผู้ วิจยัตลอดมา ผู้ วิจยั
รู้สึกซาบซึง้และประทับใจในความเมตตากรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความ
เคารพเป็นอยา่งสงูและด้วยความจริงใจมา ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพิกา รอดสการ อาจารย์ ดร. นวรินทร์ ตา
ก้อนทอง และอาจารย์ เรวด ีเพชรมนีุ ท่ีกรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการท าวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาดุริยางคศาสตร์สากลทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีคณุคา่ยิ่ง ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การท างานตอ่ไปในอนาคต 

ขอกราบขอบพระคณุคณะผู้บริหาร และ ครูโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
กรุงเทพมหานคร ท่ีได้กรุณาสนบัสนนุอ านวยความสะดวกในด้านเวลาและโอกาสในการท าวิจยั 

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ชลณิการ์ วงศ์ษา ครูประจ าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต กรุงเทพมหานคร ท่ีให้ความช่วยเหลือในการท าวิจยัครัง้นีจ้น
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอขอบพระคณุครอบครัว ผู้ เป็นท่ีรักยิ่ง และสมาชิกทกุคนท่ีได้ให้
การสนบัสนุนช่วยเหลือ ให้ความรัก ความห่วงใย และให้ก าลงัใจอย่างเสมอต้นเสมอปลายแก่ผู้วิจยั
ตลอดมา 

คุณค่าและประโยชน์จากการวิจัยฉบับนี  ้ผู้ วิจัยขอมอบให้เป็นพระคุณบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ และผู้ มีพระคณุทกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ ช่วยเหลือเป็นก าลงัใจและสนบัสนุนแก่ผู้วิจยั
ตลอดมาจนประสบความส าเร็จในการศกึษา 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ธวชัชัย นาควงษ์ (2542) กล่าวว่า ดนตรีเป็นศาสตร์เบือ้งต้นท่ีอยู่บนรากฐานของการ

ปฏิบตัิการสื่อสารในเด็ก(Communicative Performance) และเน้นความเป็นตวัของตวัเองอย่าง
มาก ซึ่งประสบการณ์เบือ้งต้นของเด็กจะเป็นไปอย่างเรียบง่าย เช่น การร้อง การท่อง การย า้เท้า 
และการตบมือ ในดนตรีเบือ้งต้นนัน้ การพดู การร้องเพลง และการเคลื่อนไหวไม่สามารถถกูแยก
ออกจากกนัแตจ่ะหลอมรวมกนัเหมือนกบัการแสดงออกทางดนตรีโดยธรรมชาติอนัแท้จริงนัน้เอง 

จเร ส าอางค์ (2553) กลา่วว่า ดนตรีเป็นภาษาหนึ่งท่ีสื่อได้กบับคุคลทกุเพศทกุวยั  ดนตรี
นบัเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์มากมายมหาศาล  ปัจจุบนัมีการน าดนตรีไปประยุกต์ใช้ใน
ศาสตร์ตา่ง ๆ อยา่งกว้างขวาง  เช่น วงการแพทย์ ได้น าเสียงดนตรีมาใช้บรรเทาความเจ็บปวด  ลด
ความเครียด  ปรับสภาวะอารมณ์ให้กบัผู้ ป่วย  ดนตรีสามารถช่วยบ าบดัรักษาเด็กท่ีมีความผิดปกติ
ทางสมอง เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสัน้  เป็นศาสตร์ของดนตรีบ าบดั ด้านกีฬา  ดนตรีสามารถช่วย
เพิ่มสมาธิ  ผ่อนคลาย  และบางครัง้ก็ใช้ดนตรีช่วยกระตุ้นการตื่นตัวของร่างกายให้กับนักกีฬา
ในช่วงก่อนการแข่งขนั ดนตรีถกูน าไปผสมผสานกบัศาสตร์ต่าง ๆ  มากมายหลายแขนง  และถกู
น าไปปรับใช้อยา่งหลากหลาย  รวมถึง  การน าดนตรีเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของเด็ก ดนตรี 
สามารถท าให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้  การได้ลองเสียงและท่วงท านอง
ใหม่ ๆ หรือการคิดท านองและการแต่งเพลงจะท าให้เด็กได้ฝึกฝนเร่ืองของการคิดสร้างสรรค์อยู่
ตลอดเวลา 

ดนตรีนบัว่าเป็นอิทธิพลตอ่ความรู้สกึนึกคิดความต้องการจิตนาการและอารมณ์ท่ีส าคญั
อยา่งหนึง่และเก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัในการพฒันามนษุย์ให้เป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่  จนเป็นท่ี
ยอมรับกนัวา่ดนตรีเป็นสาระวิชาการ  และกิจกรรมท่ีส าคญัในการพฒันามนษุย์ให้มีความสมบรูณ์  
ต่อมาความส าคญัของดนตรีไทยได้ทวีคณูมากขึน้  นกัการศกึษาหลายท่านมีความเช่ือว่า  ดนตรี
เป็นเคร่ืองช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็ก  จึงได้สนบัสนุนให้ดนตรีเข้ามามีบทบาทในการศึกษา 
และจัดเข้าอยู่ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตลอดมา ดังท่ี  โกวิทย์ ขันธศิริ (2520)  กล่าวว่า 
ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีมีคณุค่าต่อการศึกษาอย่างมาก เพราะดนตรีช่วยพฒันาเด็กในด้าน
ความเจริญทางด้านร่างกาย อารมณ์ และทางสติปัญญา  ดนตรีถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก จึงได้มีการก าหนดให้มีกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระดนตรี อยู่ในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาแห่งชาติ 2551โดยจดัให้มีการเรียนการสอน
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วิชาดนตรีในระดบัประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาและทบวงมหาวิทยาลยัได้มีการวางแนว
ทางการก าหนดเกณฑ์การเรียนดนตรีในแต่ละระดับการศึกษา ตัง้แต่ระดับอนุบาลจนถึง
ระดบัอดุมศกึษา ทัง้ในลกัษณะหลกัสตูรดนตรีศกึษาภาคบงัคบั จนถึงระบบการศกึษาทัว่ ๆไป  

สเุทพ บนัลือศิลป์ (2537) กล่าวว่า ดนตรีควรเป็นวิชาท่ีทุกคนเรียนได้ สอนได้ เป็นวิชา
สามัญต้องมีการเรียนท่ีต่อเน่ืองกันจากประถมศึกษาจึงถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นภาคปฏิบัติ 
สามารถเล่น – ร้องได้ เข้าใจหลกัทฤษฎีดนตรีไทยและสากล และวิชาดนตรีในระดบัประถมศกึษา 
ก็เหมือนวิชาสามญัอ่ืน ๆ ท่ีมีการสอนการเรียนมุ่งส่งเสริมพฒันาการด้านสติปัญญาให้เจริญขึน้ 
เช่นเดียวกับณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2532) กล่าวว่า ดนตรีเป็นเนือ้หาวิชาแขนงหนึ่งท่ีมีอยู่ในหลกัสตูร
ระดบัประถมศึกษา โดยมุ่งพฒันาให้เด็กมีความสนใจ รู้จกัและรักดนตรี พฒันาการด้านดนตรีจึง
เป็นปัจจยัหนึ่งในการเรียนระดบัประถมศึกษา นอกจากนัน้  อริยะ สวุรรณเภษัช (2543) กว่าวว่า 
ดนตรียงัเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถกระตุ้นให้สมองของมนษุย์ท างานได้ดีและรับรู้ได้เร็วขึน้ อีกทัง้
เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด มีส่วนช่วยท าให้บุคคลมีมนุษยสมัพนัธ์และเข้าสงัคมได้ 
ท าให้เกิดความเช่ือมั่นและเข้าใจตนเอง สิ่งเหล่านีล้้วนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมดนตรี
ให้กับผู้ เรียนเพื่อพัฒนาการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างธรรมชาติ ตลอดจน
เข้าใจถึงพืน้ฐานด้านดนตรีในแตล่ะช่วงวยัและเพื่อสร้างให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจท่ีจะกล้าแสดงออก
จินตนาการและสร้างสรรค์งานดนตรีออกมาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2540) กล่าวว่า ในระดบัประถมศึกษาจัดได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการ
วางพืน้ฐานดนตรีโดยแท้ถ้าผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ดนตรีได้อย่างถกูต้องเป็นไปตามพฒันาการการ
เรียนรู้ย่อมช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจโครงสร้างของสาระดนตรีได้อย่างถ่องแท้  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
เรียนดนตรีขึน้สงูต่อไป  กิจกรรมการสอนดนตรีในระดบัประถมศกึษาควรเน้นการปฏิบตัิเป็นหลกั
เพราะผู้ เรียนในวยันีย้งัสนกุสนานกบัการได้เคลื่อนไหว  ปฏิบตัิสิ่งต่าง ๆด้วยตนเองมากกว่านัง่ฟัง
ผู้สอนอธิบาย  นอกจากนี ้ต้องจิตต์ จิตดี (2547) กลา่ววา่ การได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ยงัช่วยให้
ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงกบัทกัษะต่าง ๆ ของดนตรี ซึง่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิด มีความรู้ ความ
เข้าใจเนือ้หาดนตรีดีขึน้ การใช้เทคนิควิธีการสอนดนตรีท่ีเหมาะสมยงัคงมีความส าคญัในการจดั
กิจกรรมดนตรี  ผู้สอนควรศกึษาเทคนิคตา่ง ๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมดนตรีในอนัท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิควิธีการสอนดนตรีท่ีผู้สอนสามารถศกึษาได้มีมากมาย เช่น 
หลักการของโคดาย  ออร์ฟ และดาลโครซ เป็นต้น  กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีใช้ในการ
พัฒนากระบวนการการท างานท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับการฟัง การมองเห็นและการเคลื่อนไหว
ร่างกายของเด็กประถม ในปัจจุบนัมีผู้คิดค้นหลกัการและวิธีการจดักิจกรรมดนตรีไว้มากมาย ท่ี
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เป็นท่ียอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลกแนวหนึ่ง ได้แก่การสอนดนตรีส าหรับเด็กตามแนวของคาร์ล 
ออร์ฟ เป็นการสอนดนตรีผ่านการลงมือกระท าอย่างมีชีวิตชีวาและสร้างสรรค์ การมีปฏิสมัพนัธ์กบั
วสัด ุอปุกรณ์ ออร์ฟเน้นกระบวนการท่ีเด็กได้ลงมือปฏิบตัิ เด็กจะได้เรียนรู้ถึงความรู้สกึของสิง่ท่ีเขา
ได้ลงมือกระท า ภาพท่ีอยู่ในใจรวมถึงข้อมลูต่าง  ๆ จะถกูสะสมไว้และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในเวลาต่อมา ธวชัชยั นาควงษ์ (2542) กล่าวว่า ดนตรีของคาร์ล ออร์ฟ มีพืน้ฐานบนความเข้าใจ
ในพฒันาการของเด็ก โดยพยายามพฒันาและเลือกสรรดนตรีท่ีเหมาะสมกบัเด็ก การจดักิจกรรม
ของคาร์ล ออร์ฟเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบกลุม่ และการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง 
คาร์ล ออร์ฟวางรากฐานในการสอนดนตรีของเขาว่า ดนตรี (Music) การเคลื่อนไหว (Movement) 
และค าพดู (Speech) เป็นสิ่งแยกออกจากกนัไม่ได้ทัง้สามสิ่งรวมกนัเป็นเอกภาพ (Unity) ซึง่คาร์ล 
ออร์ฟ เรียกวา่ “ดนตรีเบือ้งต้น” (Elemental Music)คาร์ลออร์ฟวางแผนการสอนเป็นล าดบัขัน้ตอน
ตอ่เน่ืองกนัโดยเร่ิมต้นจากความรู้ง่าย  ๆ สิง่ท่ีง่ายท่ีสดุแล้วมีการสอนท่ีตอ่เน่ืองจนไปสูส่ิ่งท่ีซบัซ้อน
ในท่ีสดุ โดยการใช้ประสบการณ์ของตวัเด็กเองเป็นอปุกรณ์ดนตรี วิธีการสอนของคาร์ล ออร์ฟเป็น
วิธีการท่ีมีระบบสอนเก่ียวกับการส ารวจเสียง ความห่างของเสียงและรูปแบบ ซึ่ง คาร์ล ออร์ฟ มี
วิธีการสอนท่ีเป็นระบบและหลากหลาย  ทัง้การฟัง การพดู การเคลื่อนไหวร่างกาย เน้นจังหวะเป็น
สว่นส าคญัของดนตรี ออร์ฟ ลงมติวา่ควรเรียนดนตรีจากง่ายไปยาก เด็กจะเรียนจากประสบการณ์
ของตวัเอง และมีความคดิสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานทางดนตรี  

จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าวท าให้ ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัใน
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ซึ่งโรงเรียนวีดราชผาติการามเดิมตัง้อยู่ท่ีวัดราชาธิวาส เม่ือปีพ.ศ. 
2497 ได้รือ้โรงเรียนมาปลกูใหม่ท่ีวดัราชผาติการามและเปิดสอนเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2498 เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนวัดราชาธิวาสมาเป็นโรงเรียนวัดราชผาติการาม และอยู่ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยท าการปรับปรุงซอ่มแซมตอ่เติมอาคารเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั โรงเรียนวดัราช
ผาติการามตัง้อยู่เลขท่ี 147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยได้บรรจุเป็นครูดนตรีท่ีโรงเรียนแห่งนี ้ท าให้พบปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของ
นกัเรียนท่ีไม่สงูเทา่ท่ีควร นกัเรียนเรียนแตใ่นหนงัสือไม่มีสื่อหรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ ผู้วิจยัจงึสนใจท่ี
จะศึกษากิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัท าแผนการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีขึน้ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร เพราะเป็นถือวา่นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 เป็นฐาน
หลักของการเรียนดนตรี ผลจากการศึกษาในครัง้นี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
สง่เสริมเทคนิคการจดักิจกรรมดนตรีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแผนการ

เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
สงักดักรุงเทพมหานคร  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแผนการ
เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วัดราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะท าให้เกิดการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

2. ได้สงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
สงักดักรุงเทพมหานคร อนัจะท าให้เกิดการทราบพฤตกิรรมการเรียนดนตรีท่ีพงึประสงค์   

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 
2561 ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเด็ก 23 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 ปีการศกึษา 

2561 ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเด็ก 18 คน โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. แผนการเรียนการสอนดนตรี   หมายถึง วิธีท่ีผู้วิจยัจดัการเรียนการสอนดนตรี เพื่อให้

นกัเรียนได้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีขึน้  โดยการใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ มาประยุกต์ใช้กับ
ดนตรีส าหรับเด็กประถมศึกษาปีท่ี1 โดยเนือ้หาการเรียนการสอนเป็นไปตามเนือ้ในหลักสูตรท่ี
นกัเรียนควรได้เรียนรู้ ผ่านการปฏิบตัิลงมือท าอย่างมีชีวิตชีวา มีการน าช่ือของตนเองหรือช่ือของ
เพื่อน  มาใช้ในการเรียนดนตรีในเร่ืองคณุลกัษณะของเสียง จงัหวะช้าเร็วกระสวนของช่ือแตล่ะคน
ท่ีมีกระสวนจงัหวะช้า-เร็วแตกตา่งกนั จงัหวะสากล การเคาะจงัหวะตามบทเพลงได้ การร้องเพลง
การอ่านบทร้อยกรองประกอบเพลง การเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง และ มีความคิ ด
สร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนือ้ร้องของบทเพลงหรือท านองเพลงสัน้  ๆ ท่ีได้คิดขึน้เอง เป็นการจดั
กิจกรรมตา่ง ๆเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืน 

2. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียน 
วดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง จ านวนเด็ก 18 คน 
โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ หมายถึง การวัดจาก
คะแนนท่ีท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีทัง้ก่อนและหลังเรียนของนักเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร 

4. แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ หมายถึง หลกัการสอนดนตรีท่ีปรากฎในแผนการเรียนการ
สอนดนตรีท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ทัง้สิน้ 10 แผน ซึ่งน าหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ กับ หลกัสตูรดนตรีมา
เช่ือมโยงกัน โดยศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองของแหล่งก าเนิดเสียง คณุลกัษณะของเสียง จงัหวะ และตวั
โน้ตง่ายๆในบทเพลง เนือ้หาการเรียนการสอนเร่ิมจากง่ายไปยาก เน้นกระบวนการท่ีผู้ เรียนสมัผสั
กบัดนตรี มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบท่ีสร้างสรรค์ มีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ผู้ อ่ืน มีการท ากิจกรรมกลุม่ 
แล้วท่ีส าคญัของหลักการสอนตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ คือ นักเรียนสามารถปฏิบตัิจริงด้วย
ตนเอง มีความสขุในการท ากิจกรรมดนตรีสูก่ารสร้างสรรค์ผา่นรูปแบบงานศลิปะตา่งๆ 

5. พฤติกรรมการเรียนดนตรี หมายถึง การกระท าของนักเรียนท่ีปฏิบัติเป็นประจ าใน
ห้องเรียนขณะท่ีครูปฏิบตัิการสอน ได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา ไม่ละเลยงานท่ีได้รับมอบหมาย มี
ความตัง้ใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการร่วมมือในการท ากิจกรรมและมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมในชัน้เรียน 
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 

 

 

สมมตฐิานการวิจยั 
1. หลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดนตรีสงูกวา่ก่อนเรียน 
2. พฤติกรรมการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ระหว่างการใช้กิจกรรมดนตรีมี

พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เพิ่มขึน้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนการเรียนการสอนดนตรี  

โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 

 

- ผลสมัฤทธ์ิ 

  ทางการเรียนดนตรี 

- พฤตกิรรมการเรียนดนตรี 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดย
ใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
ส านักงานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร ครัง้นีมี้การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรดนตรี 
1.1 หลกัสตูรดนตรีในระดบัประถมศกึษา 
1.2 หลกัสตูรดนตรีในโรงเรียนวดัราชผาติการาม 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมดนตรี 
2.1 ความหมายของกิจกรรมดนตรี 
2.2 ความส าคญัและคณุคา่ของดนตรี 
2.3 ประโยนช์ของดนตรีตอ่เด็ก  
2.4 แนวการจดักิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศกึษา 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
3.1 ระบบการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
3.2 หลกัการสอนของคาร์ล ออร์ฟ 
3.3 การเลน่ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
3.4 กิจกรรมดนตรีตามแนวคดิคาร์ล ออร์ฟ 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเขียนแผนการสอน 
4.1 ความหมายของแผนการสอน 
4.2 ความส าคญัของการเขียนแผนการสอน 
4.3 หลกัการเขียนแผนการสอน 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมดนตรี 
5.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
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1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรดนตรี 
1.1 หลักสูตรดนตรีในระดบัประถมศึกษา 

หลกัสตูรประถมศึกษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ได้จดัดนตรีไว้
ในกลุม่สร้างเสริมลกัษณะนิสยั ซึง่มีจดุประสงค์เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาคา่นิยม เจตคติพฤติกรรม
และบุคลิกภาพ เน้นการเป็นคนช่างคิด ช่างท า และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้
กิจกรรมจริยศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษา ดนตรีนาฏศิลป์ ลูกเสือ -เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ จึงต้องปลกูฝังให้มีลกัษณะดงันี ้(กรมวิชาการ, 2533) มีความรู้ความเข้าใจ ใน
หลกัการเก่ียวกบัความดีงาม การรักษาสขุภาพกายและจิต 

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา มีความสามารถในการ
แสดงออกและสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 

2. มีความเสียสละ สามัคคี มีวินัย ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญูกตเวที รักการ
ท างาน เห็นคณุคา่ของการออกก าลงักาย 

3. มีความสนใจแสวงหาความรู้และรูปแบบการท างานใหม่  ๆ มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ ใช้ความรู้ในการตดัสินใจ และแก้ปัญหาเพื่อการท างานและการด ารงชีวิต 

4. ปรับปรุงตนเองให้มีลกัษณะอันพึงประสงค์ สามารถน าความรู้ไปแก้ปัญหา
และพฒันาบคุลิกภาพของตนเองได้ 

นอกจากนีอ้วรรณ บรรจงศิลป์ (2538) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลกัของการเรียนการ
สอนดนตรีในระดบัประถมศึกษานัน้มุ่งเสริมสร้างลกัษณะนิสยัท่ีดีให้แก่เด็ก เช่น มีวินยัในตนเอง 
รู้จกัการเป็นผู้น าผู้ตาม รู้จกัการร่วมกิจกรรมกบัผู้ อ่ืน มีสมาธิ มีความอดทน รับผิดชอบ รู้จกัความ
งามความไพเราะ ฯลฯ ทัง้นีเ้พื่อน าไปสูชี่วิตท่ีสงบสขุ ลกัษณะนิสยัเหลา่นี ้ประสบการณ์ทางดนตรี
สามารถมีสว่นในการพฒันาและปลกูฝังให้เด็กได้ 

จดุมุง่หมายของการเรียนการสอนดนตรี มีดงันี ้
1. ช่วยให้เด็กได้ค้นพบวิธีการตา่ง ๆ ในการร่วมกิจกรรมทางดนตรี 
2. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถฟังดนตรีด้วยความเข้าใจ และสามารถแยกแยะ

โครงสร้างตา่ง ๆของดนตรีได้ 
3. เพื่อช่วยให้เด็กมีทกัษะพืน้ฐานทางดนตรี และสนกุสนานกบัการเรียน 
4. เพื่อช่วยให้เด็กค้นพบการสร้างสรรค์ทางดนตรี และสามารถใช้ดนตรีเป็น

ส่ือแสดงออกถึงความรู้สกึและอารมณ์ 
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5. เพื่อช่วยให้เด็กสามารถน าความรู้ และความเข้าใจดนตรีไปใช้ในการช่วย
เลือกฟังเพลง ฟังดนตรี หรือชมการแสดงตา่ง ๆ 

6. เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรีกับมนุษย์ รู้ว่าดนตรี
สามารถแสดงออกความรู้สกึนกึคดิ และอารมณ์ของมนษุย์ได้ 

7. เพื่อช่วยให้เด็กค้นพบคณุค่าทางดนตรี รู้ว่าดนตรีสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงประวตัิศาสตร์ ความเจริญรุ่งเรือง และวิถีชิวิตมนษุย์ 

ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2544) กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษาจดัได้ว่าเป็น
ช่วงเวลาของการวางพืน้ฐานโดยแท้ ถ้าผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ดนตรีได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
พฒันาการการเรียนรู้ ย่อมช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจโครงสร้างของสาระดนตรีได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตอ่การเรียนดนตรีขัน้สงูตอ่ไป 

ข้อควรค านึงในการจัดกิจกรรมดนตรี 
ในระดบัประถมศกึษาซึง่เป็นระดบัต้นของการเรียนรู้สาระดนตรี มีข้อควรค านึงหลาย

ประการในการจดักิจกรรมดนตรี 
1. ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อน ท่ีจะเร่ิมสอนสาระดนตรี ทั ง้นี เ้พื่ อ เป็น 

การวางรากฐานและทบทวนเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนมาในระดบัปฐมวยัศกึษา 
2. สาระดนตรีท่ีน ามาสอนในระดบัประถมศึกษาควรเน้นท่ีแนวคิดโดยค านึงถึงเสียง

มาก่อนสญัลกัษณ์ให้มากท่ีสุด เน่ืองจากดนตรีเป็นเร่ืองของเสียง ผู้สอนควรท าทุกอย่างให้เป็น
รูปธรรมมากท่ีสดุ 

3. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมควรเป็นสัญลักษณ์ภาพ หรือ
สญัลกัษณ์ท่ีง่ายตอ่การจดจ า และมีความหมายเก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆตวัผู้ เรียน เพื่อช่วย
การเรียนรู้ของผู้ เรียน จากนัน้จึงเปลี่ยนสญัลกัษณ์ภาพเป็นสญัลกัษณ์ดนตรีในระยะต่อมา เม่ือ
ผู้ เรียนมีความเข้าใจในแนวคดิของสญัลกัษณ์ภาพดีแล้ว 

4. การจดักิจกรรมดนตรีควรยึดหลกัทักษะดนตรี โดยให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทักษะต่าง ๆ 
โดยตรง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ ในการจดักิจกรรมแตล่ะคาบการเรียน ควรให้ผู้ เรียนมี
โอกาสปฏิบตัิทกัษะตา่ง ๆครบทกุทกัษะ โดยเน้นทกัษะใดทกัษะหนึง่โดยเฉพาะเพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้
ทกัษะนัน้ ๆได้อยา่งเต็มท่ี เนือ้หาดนตรีท่ีมุง่เน้นควรเป็นไปท านองเดียวกนั 

5. ทศันคติดนตรียงัคงเป็นสิ่งส าคญั จึงควรจดักิจกรรมสร้างเสริมความสนใจเพื่อให้
ผู้ เรียนรักและสนใจในดนตรี นอกจากนีก้ารเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สมัผสักบัดนตรีทกุประเภทแล้ว 
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ควรพฒันาความสามารถของผู้ เรียนในการรับรู้ดนตรีท่ีมีคุณค่า เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความซาบซึง้ใน 
สทุรียรสของดนตรี 

6. ผู้ สอนดนตรีควรส ารวจความถนัดดนตรีของผู้ เรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
แนะน าผู้ ท่ีมีแวว หรือความถนดัด้านดนตรีให้ศกึษาดนตรีจริงจงัตอ่ไป 

จุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความสามารถ

ของผู้ เรียนดงันี ้
1. พฒันาสาระดนตรีทัง้ด้านเนือ้หาและทกัษะไปในขณะเดียวกนั หลงัจากเตรียม

ความพร้อมแล้ว 
2. พฒันาเนือ้หาดนตรีเก่ียวกบัจงัหวะดนตรี ท านอง สีสนั รูปแบบ ลกัษณะของ

เสียง และเสียงประสานขัน้ต้น 
3. ทักษะดนตรีทุกด้านควรได้รับการพัฒนา ได้แก่ ทักษะการฟัง การร้อง การ

เคลื่อนไหว การเลน่ การสร้างสรรค์ และการอา่น 
4. พฒันาความเข้าใจในสญัลกัษณ์ดนตรีซึง่เป็นสิ่งส าคญัและช่วยในการเรียนรู้

ในขัน้สงูตอ่ไป 
เนือ้หาการจัดกิจกรรมดนตรี 

เนือ้หาของกิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษา ควรเป็นเนือ้หาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งช่วย
สร้างแนวคิดท่ีส าคญัด้านดนตรี โดนเฉพาะแนวคิดเก่ียวกบัจงัหวะ ท านอง สีสนั รูปแบบ ลกัษณะ
ของเสียง แนวคิดเหล่านีผู้้ เรียนสามารถพัฒนาไปได้ลึกซึง้พอสมควร ส่วนแนวคิดในเร่ืองการ
ประสานเสียงนัน้โดยทั่วไป ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 ขึน้ไป 
อย่างไรก็ตามในเร่ืองการประสานเสียงนี ้ผู้ เรียนควรรับรู้ในลกัษณะของเชิงปฏิบตัิมากกว่าทฤษฎี 
เพราะเป็นเร่ืองลึกซึง้ต้องการเวลาในการเรียนรู้ การเรียนรู้เนือ้หาดนตรีควรใช้ทกัษะดนตรีเป็นสื่อ
โดยเฉพาะการร้องและการเคลื่อนไหว ซึง่เป็นทกัษะท่ีไม่ต้องการอปุกรณ์ หรือสื่อประเภทใดมาช่วย 
สิ่งหนึ่งท่ีผู้ เรียนควรได้รับการฝึกปฏิบตัิเสมอ คือ การมีสมาธิในการฟังดนตรี ดงันัน้ ในการสอน
ทกัษะการฟังผู้สอนควรเน้นในเร่ืองสมาธิเสมอ มิใช่มุ่งแต่สอนให้ผู้ เรียนฟังเพลงโดยมิได้ค านึงถึง
สมาธิหรือความพร้อมในการฟัง 

กิจกรรมการสอนดนตรี 
กิจกรรมการสอนดนตรีในระดับประถมศึกษาควรเน้นการปฏิบัติเป็นหลัก เพราะ

ผู้ เรียนในวยันีย้งัสนกุสนานกบัการเคลื่อนไหว ปฏิบตัิสิง่ตา่ง ๆ ด้วยตนเองมากกวา่การนัง่ฟังผู้สอน
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อธิบาย นอกจากนี ้การได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง ยงัช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ตรงกับทกัษะ
ตา่ง ๆ ด้านดนตรี ซึง่ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดแนวคิด มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาดนตรีดีขึน้ 

การใช้เทคนิควิธีสอนดนตรีท่ีเหมาะสมยงัคงมีความส าคญัในการจดักิจกรรมดนตรี 
ผู้สอนควรศึกษาเทคนิคต่าง ๆเพื่อใช้กิจกรรมดนตรีในอนัท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพเทคนิควิธีสอนดนตรีท่ีผู้สอนสามารถศึกษาได้มีมากมาย เช่น หลกัการของโคดาย 
ออร์ฟ และดาลโครซ เป็นต้น 

กิจกรรมดนตรีท่ีจดัควรเน้นไปท่ีทกัษะใดทกัษะหนึง่ในแตล่ะคาบของการเรียน เพื่อให้
ผู้ เรียนได้รับแนวคิดเก่ียวกับเนือ้หาและทักษะนัน้  ๆได้อย่างเต็มท่ี โดยมีทักษะอ่ืน ๆสอดแทรก
ผสมผสานอยูด้่วยเสมอ 

การประเมินผลในระดบัประถมศึกษา ผู้สอนควรประเมินทัง้ทางด้านทศันคติปฏิบตัิ
และทฤษฎี ทัง้นีเ้พราะผู้ เรียนสามารถอ่านภาษาดนตรีได้แล้ว การระเมินผลควรกระท าทัง้ใน
ระหว่างกิจกรรมดนตรีและการประเมินผลเม่ือการเรียนเสร็จสิน้ลงในลกัษณะของการสอบ ทัง้นี ้
เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัว่าดนตรีเป็นวิชาการสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากจดุมุ่งหมายในการ
ประเมินผลประการตา่ง ๆ 

โดยสรุป การจดักิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษาควรเน้นท่ีการให้ผู้ เรียนปฏิบตัิ
ทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นแกนในแต่ละคาบท่ีสอน และผสมผสานทักษะดนตรีอ่ืน  ๆ เอาไว้ให้
ครบถ้วนทุกทกัษะ เนือ้หาดนตรีท่ีผู้ เรียนควรได้รับการพฒันาควรเร่ิมจากรูปธรรมให้มากท่ีสดุโดย
ใช้เทคนิควิธีสอนท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั เช่น หลกัการของโคดาย ออร์ฟ และดาลโครซ 

สรุปได้ว่า หลกัสตูรการสอนดนตรีระดบัประถมศกึษานัน้ เป็นระดบัท่ีมีความส าคญั
เป็นพืน้ฐานเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เนือ้หาดนตรีในขัน้สูงต่อไป โดยมุ่ งให้เด็กมีความรู้ทางดนตรี มี
ทักษะพืน้ฐานทางดนตรี มีทัศนคติท่ีดี รู้คุณค่าของดนตรี และสามารถน าความรู้และทักษะขัน้
พืน้ฐานไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

1.2 หลักสูตรดนตรีในโรงเรียนวัดราชผาตกิาราม  
โรงเรียนวีดราชผาติการามเดิมตัง้อยู่ท่ีวดัราชาธิวาส เม่ือปีพ.ศ. 2497 ได้รือ้โรงเรียน

มาปลกูใหม่ท่ีวดัราชผาติการามและเปิดสอนเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 เปลี่ยนช่ือจาก
โรงเรียนวดัราชาธิวาสมาเป็นโรงเรียนวดัราชผาติการาม และอยู่ในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยท า
การปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั โรงเรียนวดัราชผาติการามตัง้อยู่เลขท่ี 
147 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันโรงเรียนมีการเปิดสอน
ตัง้แตร่ะดบัอนบุาล 2 – อนบุาล 3 ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6 อย่างละ 1 ห้องเรียน เป็นโรงเรียน
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สองภาษา คือ ไทย – จีน มีคณะครูจ านวน 9 คน ครูพี่เลีย้ง 1 คน ครูต่างชาติ 6 คน ผู้อ านวยการ
โรงเรียนคนปัจจบุนันางสาวจไุรวรรณ ไร่วิบลูย์ ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 2 เดือน โดยโรงเรียนมีการจดัท า
หลกัสูตรในแต่ละวิชาขึน้ตามหลกัสูตรแกนกลางสถานศึกษา และ ก าหนดหลกัสูตรของตนเอง
ขึน้มาตามกรอบของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวดัราชผาติการาม (2560) กล่าวว่า หลกัสูตรดนตรีใน
โรงเรียนวดัราชผาติการามเป็นส่วนหนึ่งในหลกัสตูรศิลปะ ซึง่ในหลกัสตูรนี ้ประกอบด้วยสามวิชา 
คือ วิชาศิลปะ วิชาดนตรี และวิชานาฏศิลป์  ประกอบด้วยชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี6 ซึง่ในการท าวิจยัครัง้นีไ้ด้ศกึษาเก่ียวกบัดนตรีในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 ซึง่
มีเนือ้หาดงันี ้

- กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
- คณุภาพผู้ เรียน 
- ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- ค าอธิบายรายวิชา 
- โครงสร้างรายวิชา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ท าไมต้องเรียนศิลปะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ  ช่ืนชมความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สงัคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเช่ือมั่นใน
ตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพได้  

เรียนรู้อะไรในศิลปะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ

วิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึง้ในคณุค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงออกอย่างอิสระ
ในศลิปะแขนงตา่ง  ๆ ประกอบด้วยสาระส าคญั คือ 

 ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและ
น าเสนอผลงาน ทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อปุกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทัง้สามารถ
ใช้เทคนิค วิธีการ  ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วิ เคราะห์  วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์  ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม   
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เห็นคณุค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและสากล  ช่ืน
ชม ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

 ดนตรี  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คณุคา่ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สกึ ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม
และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรี ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าดนตรี   ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล  
ร้องเพลง และเลน่ดนตรี  ในรูปแบบตา่ง  ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี  แสดงความรู้สกึ
ท่ีมีต่อดนตรีในเชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม  และ
เหตกุารณ์ในประวตัิศาสตร์   

 

 นาฏศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์  แสดงออกทาง
นาฏศิลป์  อย่างสร้างสรรค์  ใช้ศัพท์เบือ้งต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่า
นาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ 
ประยกุต์ใช้นาฏศิลป์  ในชีวิตประจ าวนั  เข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญา
ไทย และสากล 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระที่ 1  ทศันศิลป์ 

มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิด
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องาน
ศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2  เข้าใจความสมัพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคณุคา่งานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย
และสากล 

สาระที่ 2  ดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุต์ใช้  ในชีวิตประจ าวนั 
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มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และ
วฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรีท่ี เป็น  มรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

สาระที่ 3  นาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1  เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุค่านาฏศิลป์ถ่ายทอดความรู้สกึ ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชม และประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 3.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรม เห็นคณุค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย
และสากล 

 
คุณภาพผู้เรียน 

จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

 รู้และเข้าใจเก่ียวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง  ๆ ใน
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพืน้ฐานการใช้วสัดอุุปกรณ์ในการสร้างงานวาด
ภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพืน้ผิว ภาพปะติด และงานปัน้ งานโครงสร้าง
เคลื่อนไหวอย่างง่าย  ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเร่ืองราว เหตกุารณ์ ชีวิตจริง สร้างงาน
ทศันศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดงเหตผุลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

 รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ท่ีมาของงาน
ทศันศิลป์ ในท้องถ่ิน ตลอดจนการใช้วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการสร้างงานทศันศิลป์ในท้องถ่ิน 

 รู้และเข้าใจแหล่งก าเนิดเสียง คณุสมบตัิของเสียง บทบาทหน้าท่ี ความหมาย 
ความส าคญัของบทเพลงใกล้ตวัท่ีได้ยิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคลื่อนไหว
ร่างกาย ให้สอดคล้องกบับทเพลง อ่าน เขียน และใช้สญัลักษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะ แสดง
ความคดิเห็นเก่ียวกบัดนตรี เสียงขบัร้องของตนเอง มีสว่นร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวิตประจ าวนั 

 รู้และเข้าใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในท้องถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความส าคญั  
และประโยชน์ของดนตรีตอ่การด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน 

 สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบ
จงัหวะเพลง   ตามรูปแบบนาฏศิลป์  มีมารยาทในการชมการแสดง  รู้หน้าท่ีของผู้แสดงและผู้ชม รู้
ประโยชน์  ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจ าวนั เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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 รู้และเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ท้องถ่ิน ช่ืนชอบและ
ภาคภูมิใจ ในการละเล่นพืน้บ้าน สามารถเช่ือมโยงสิ่งท่ีพบเห็นในการละเล่นพืน้บ้านกับการ
ด ารงชีวิต ของคนไทย บอกลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความส าคญั
ของการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ 

จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

 รู้และเข้าใจการใช้ทศันธาต ุรูปร่าง รูปทรง พืน้ผิว สี แสงเงา มีทกัษะพืน้ฐานใน
การใช้วสัดอุุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลกัการจดัขนาด สดัส่วน  
ความสมดลุ น า้หนกั แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคูต่รงข้ามท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์   2 
มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปัน้ งานพิมพ์ภาพ รวมทัง้สามารถ   สร้าง
แผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  และสามารถเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์  ด้วย
วสัดอุปุกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกนั เข้าใจปัญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์ หลกัการลด  และ
เพิ่มในงานปัน้ การสื่อความหมายในงานทศันศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีขึน้ ตลอดจน รู้
และเข้าใจคณุคา่ของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลตอ่ชีวิตของคนในสงัคม 

 รู้และเข้าใจบทบาทของงานทัศนศิลป์ท่ีสะท้อนชีวิตและสังคม อิทธิพลของ
ความเช่ือ  ความศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลตอ่การสร้างงานทศันศิลป์ในท้องถ่ิน 

 รู้และเข้าใจเก่ียวกบัเสียงดนตรี เสียงร้อง เคร่ืองดนตรี และบทบาทหน้าท่ี   รู้ถึง
การเคลื่อนท่ีขึน้ ลง ของท านองเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศพัท์สงัคีตในบทเพลง ประโยค   และ
อารมณ์ของบทเพลงท่ีฟัง ร้องและบรรเลงเคร่ืองดนตรี ด้นสดอย่างง่าย ใช้และเก็บรักษา เคร่ือง
ดนตรีอย่างถกูวิธี อ่าน เขียนโน้ตไทยและสากลในรูปแบบต่าง  ๆ รู้ลกัษณะของผู้ ท่ีจะเล่นดนตรีได้ดี 
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกของบทเพลงท่ีฟัง สามารถใช้
ดนตรีประกอบกิจกรรมทางนาฏศลิป์และ การเลา่เร่ือง 

 รู้และเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรมไทย 
และวฒันธรรมต่าง  ๆ เร่ืองราวดนตรีในประวตัิศาสตร์ อิทธิพลของวฒันธรรมต่อดนตรี รู้คุณค่า
ดนตรีท่ีมาจากวฒันธรรมตา่งกนั เห็นความส าคญัในการอนรัุกษ์ 

 รู้และเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศพัท์พืน้ฐาน 
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย  ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
และสามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย  ๆ เข้าใจความสมัพนัธ์
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ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกบัสิ่งท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการชมการ
แสดง และบรรยายความรู้สกึของตนเองท่ีมีตอ่งานนาฏศลิป์ 

 รู้และเข้าใจความสมัพนัธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง  ๆ ของไทยในแต่ละท้องถ่ิน และสิ่งท่ีการแสดงสะท้อน
วฒันธรรมประเพณีเห็นคณุคา่การรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 
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ตวัชีวั้ดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
สาระที่ 2  ดนตรี 

มาตรฐาน ศ 2.1  เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชม และ
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตาราง 1 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามมาตรฐาน ศ 2.1 

ชัน้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 

1. รู้วา่สิง่ตา่ง ๆสามารถก่อก าเนิดเสียงท่ี
แตกตา่งกนั 

 การก าเนิดของเสียง 
เสียงจากธรรมชาติ 
แหลง่ก าเนิดของเสียง 

สีสนัของเสียง 
2. บอกลกัษณะของเสียงดงั-เบา และความ

ช้า-เร็วของจงัหวะ 

 ระดบัเสียงดงั-เบา (Dynamic) 
 อตัราความเร็วของจงัหวะTempo 

3. ทอ่งบทกลอน ร้องเพลงง่าย ๆ 
 การอา่นบทกลอนประกอบจงัหวะ 
 การร้องเพลงประกอบจงัหวะ 

4. มีสว่นร่วมในกิจกรรมดนตรีอยา่ง
สนกุสนาน 

 กิจกรรมดนตรี 
การร้องเพลง 
การเคาะจงัหวะ 

การเคล่ือนไหวประกอบบทเพลง 
*ตามความดงั-เบาของบทเพลง 
*ตามความช้าเร็วของบทเพลง 

5. บอกความเก่ียวข้องของบทเพลงท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 

 เพลงท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 
เพลงกลอ่มเด็ก 

บทเพลงประกอบการละเลน่ 
เพลงส าคญั(เพลงชาติไทย,เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

***เพลงในกลุม่ประเทศอาเซียน 
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มาตรฐาน ศ 2.2  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และ

วฒันธรรม เห็นคณุคา่ของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทยและ
สากล 

ตาราง 2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามมาตรฐาน ศ 2.2 

ชัน้ ตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.1 1. เลา่ถงึเพลงในท้องถ่ิน  ท่ีมาของบทเพลงในท้องถ่ิน 

***เพลงในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 

2. ระบสุิ่งท่ีช่ืนชอบในดนตรีท้องถ่ิน 
 ความน่าสนใจของบทเพลงในท้องถ่ิน 

***ความสนใจเพลงในกลุม่ประเทศอาเซียน 

 

หมายเหต ุ
*หลกัสตูรกรุงเทพมหานคร    
*** หลกัสตูรอาเซียนศกึษา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศ11102 ดนตรี - นาฏศิลป์            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1                                 เวลา  40  ช่ัวโมง 

ศกึษาและปฏิบตัิเก่ียวกบัการก าเนิดเสียง    คณุลกัษณะของเสียง    จงัหวะและ
การร้องเพลง  เพลงในชีวิตประจ าวนั  บทเพลงในท้องถ่ิน  การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน  ภาษาท่าร าทาง
นาฏศลิป์ไทยและนาฏยศพัท์      การแสดงนาฏศิลป์ไทย  การละเลน่ของเดก็ไทย และ 

*** นาฏศลิป์ของประเทศอาเซียน การละเลน่อาเซียน 
ให้นกัเรียนสงัเกตภาพและคิดวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ จ าแนก 

ปฏิบตัิ สรุปความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ เร่ืองการก าเนิดเสียง    คณุลกัษณะของเสียง    จงัหวะ
และการร้องเพลง  เพลงในชีวิตประจ าวนั  บทเพลงในท้องถ่ิน  การเคลื่อนไหวพืน้ฐาน  ภาษาท่าร า
ทางนาฏศิลป์ไทยและนาฏยศพัท์  การแสดงนาฏศิลป์ไทยและการละเล่นของเด็กไทย  รวมถึงการ
ปฏิบตัิท่าร า  และมารยาทท่ีดีในการชมการแสดง  สามารถอธิบายความรู้จากประสบการณ์เดิม  
เคลื่อนไหวท่าทางเลียนแบบได้อย่างเหมาะสม  เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิท่าร า  ขบัร้อง
เพลงได้ไพเราะและสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระตามความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง 

เห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยในด้านดนตรี – นาฏศิลป์ น าความรู้ท่ีได้มา
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เหมาะสม 

รหสัตวัชีว้ัด 
ศ 2.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 ศ 2.2 ป.1/1, ป.1/2 
ศ 3.1 ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3         ศ 3.2 ป.1/1, ป.1/2 

 
รวมทัง้หมด 12 ตัวชีว้ัด 
หมายเหตุ 
*หลักสูตรกรุงเทพมหานคร   ***หลักสูตรอาเซียนศึกษา 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ    รหสัวิชา ศ 11101 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1     เวลา 80 ช่ัวโมง 

ตาราง 3 โครงสร้างรายวิชา กลุม่สาระการเรียนรู้ ศลิปะ 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ เวลา(ชัว่โมง) น า้หนกัคะแนน หมายเหต ุ
1 เร่ิมเรียนทศันศิลป์ 4 10 ภาคเรียนท่ี1 
2 ความรู้สกึของฉนั 4 10 ภาคเรียนท่ี1 

3 สนกุกบัสีเทียน 6 10 ภาคเรียนท่ี1 

4 ฝนสีไม้ให้สนกุ 6 10 ภาคเรียนท่ี1 

1 เสียงและการก าเนิดเสียง 4 15 ภาคเรียนท่ี1 

2 จงัหวะและการร้องเพลง 4 15 ภาคเรียนท่ี1 

3 เพลงในชีวิตประจ าวนั 6 20 ภาคเรียนท่ี1 

4 บทเพลงในท้องถ่ิน 6 20 ภาคเรียนท่ี1 

8หน่วย สรุปภาคเรียนท่ี 1 40 100 ภาคเรียนท่ี1 

5 เลน่สีน า้กนัดีกว่า 7 10 ภาคเรียนท่ี2 

6 สีโปสเตอร์ไม่ยากอยา่งท่ีคิด 11 20 ภาคเรียนท่ี2 

7 ทศันศิลป์รอบตวั 2 10 ภาคเรียนท่ี2 

5 การเคล่ือนไหวพืน้ฐาน 6 20 ภาคเรียนท่ี2 

6 
ภาษาทา่ร าทางนาฏศิลป์
ไทยและนาฏยศพัท์ 

4 10 ภาคเรียนท่ี2 

7 การแสดงนาฏศิลป์ไทย 7 20 ภาคเรียนท่ี2 

8 การละเลน่ของเดก็ไทย 3 10 ภาคเรียนท่ี2 

7หน่วย สรุปภาคเรียนท่ี 2 40 100 ภาคเรียนท่ี2 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 1 (เก็บ/สอบ) 70/30=100 ภาคเรียนท่ี1 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียนท่ี 2 (เก็บ/สอบ) 70/30=100 ภาคเรียนท่ี2 

รวมตลอดปีการศกึษา 80 
200 สรุป100

คะแนน 
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โครงสร้างรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ   รหสัวิชา ศ 11101 
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1    เวลา 80 ช่ัวโมง 

ตาราง 4 หน่วยการเรียนรู้ กลุม่สาระการเรียนรู้ ศลิปะ 

ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

1 เร่ิมเรียนทศันศิลป์
(4ชัว่โมง) 

ศ 1.1 ป.1/1 
ศ 1.1 ป.1/3 

 

1. ความหมายของศิลปะ
และทศันศิลป์ 1 

10 

2. จดุและเส้น 1 

3. รูปร่าง: รูปเรขาคณิต 1 

4. รูปร่าง: รูปอินทรีย์และรูป
อิสระ 

 
1 

2 ความรู้สกึของฉนั 
(4ชัว่โมง) 

ศ 1.1 ป.1/2 
ศ 1.1 ป.1/4 

 
 

1. ความหมายและประเภท
ของความรู้สกึ 

1 
10 

2. ความรู้สกึกบัสิ่งแวดล้อม 1 

3. การถ่ายทอดความรู้สกึ
ออกมาเป็นผลงาน 1 

4. กิจกรรมความคิด
สร้างสรรค์ 1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

3 สนกุกบัสีเทียน

(6ชัว่โมง) 
ศ 1.1 ป.1/3 
ศ 1.1 ป.1/4 
ศ 1.1 ป.1/5 

 

1. สีเทียน 1 10 

2. วิธีการใช้สีเทียน 1 

3. เทคนิคการใช้สีเทียน: การ
วาดภาพลายเส้นและการวาด

ภาพโดยใช้เส้นสลบัสี 

1 

4. เทคนิคการใช้สีเทียน: การ
เขียนเป็นตวัอกัษรและการวาด

ภาพโดยไมต่ดัเส้น 

1 

5. เทคนิคการใช้สีเทียน: การ
ระบายสีแบบเส้นบงัคบัสี 

1 

6. การระบายสีภาพธรรมชาติ
และวิธีการเก็บรักษาสีเทียน 

1 

4 ฝนสีไม้ให้สนกุ

(6ชัว่โมง) 
ศ 1.1 ป.1/3 
ศ 1.1 ป.1/4 
ศ 1.1 ป.1/5 

 

1. สีไม้และการระบายสีไม้แบบ
เส้นบงัคบัสี 

1  
 
 
 
 
 
 

2. การระบายสีแบบไลน่ า้หนกั 1 

3. การฝนสีไม้1 1 

4. การฝนสีไม้2  1 

5. การระบายสีภาพธรรมชาติ 1 

6. วิธีการเก็บรักษาสีไม้ 
 

1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

1 เสียงและการ
ก าเนิดเสียง

(4ชัว่โมง) 

ศ 2.1 ป.1/1 
ศ 2.1 ป.1/2 

 

1. การก าเนิดเสียง1 1 15 

2. การก าเนิดเสียง2 1 

3. คณุลกัษณะของเสียง1 1 

4. คณุลกัษณะของเสียง2 1 

2 จงัหวะและการร้อง

เพลง (4ชัว่โมง) 
ศ 2.1 ป.1/2 
ศ 2.1 ป.1/3 
ศ 2.1 ป.1/4 

 

1. จงัหวะเพลงสากล 1 15 

2. จงัหวะเพลงไทย 1 

3. การอา่นบทกลอน ประกอบ
จงัหวะ 1 

4. การร้องเพลงประกอบ
จงัหวะ 

1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

3 เพลงใน
ชีวิตประจ าวนั

(6ชัว่โมง) 
 

ศ 2.1 ป.1/4 
ศ 2.1 ป.1/5 

 

1. เพลงกลอ่มเดก็ภาคเหนือ 1 20 

2. เพลงกลอ่มเดก็ภาคกลาง 1 

3. เพลงกลอ่มเดก็ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 

4. เพลงกลอ่มเดก็ภาคใต้ 1 

5. เพลงประกอบการละเลน่ 1 

6. เพลงส าคญัของชาติ 
***เพลงส าคญัของชาติอาเซียน 

1 

4 บทเพลงในท้องถ่ิน

(6ชัว่โมง) 
ศ 2.2 ป.1/2 
ศ 2.2 ป.1/2 

 

1. เพลงพืน้บ้านภาคเหนือ 1 10 

2. เพลงพืน้บ้านภาคกลาง 1 

3. เพลงพืน้บ้านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1 

4. เพลงพืน้บ้านภาคใต้ 1 

5. บทเพลงพืน้บ้านของฉนั 1 

6. การแสดงเพลงพืน้บ้าน 
***การแสดงเพลงของชาติ

อาเซียน 

1 

ภาคเรียนท่ี 1 40 100 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

5 เลน่สีน า้กนัดีกว่า 
(7ชัว่โมง) 

ศ 1.1 ป.1/3 
ศ 1.1 ป.1/4 
ศ 1.1 ป.1/5 

1. สีน า้และแมส่ี 1 20 

2. วสัดอุปุกรณ์ในการใช้สีน า้ 1 

3. การประดิษฐ์อปุกรณ์ง่าย ๆ
ด้วยตนเอง 1 

4. วิธีการและเทคนิคการใช้สี
น า้ : การสปริงพู่กนั 

1 

5. วิธีการและเทคนิคการใช้สี
น า้ : การวาดภาพอิสระด้วยสี

น า้ 
1 

6. การระบายสีภาพธรรมชาติ 1 

7. การเก็บรักษาวสัดอุปุกรณ์ 1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

6 สีโปสเตอร์ไม่ยาก
อยา่งท่ีคิด 

(11ชัว่โมง) 

ศ 1.1 ป.1/3 
ศ 1.1 ป.1/4 
ศ 1.1 ป.1/5 

1. สีโปสเตอร์และการผสมสี 1 20 

2. วสัดอุปุกรณ์ในการใช้สี
โปสเตอร์ 1 

3. การระบายสีโปสเตอร์แบบ
เรียบ 

1 

4. การแต้มสีเป็นภาพ 1 

5. การระบายด้วยสีสดใส 1 

6. การระบายด้วยสีท่ีผสมสีด า 
1 

7. การระบายด้วยสีท่ีผสมขาว 
1 

8. การระบายสีแบบพืน้หลงัสี
ออ่น รูปข้างหน้าสีเข้ม 

1 

9. การระบายสีแบบพืน้หลงัสี
เข้ม รูปข้างหน้าสีออ่น 

1 

10. การระบายสีโปสเตอร์ลง
บนกระดาษสี 1 

11. การเก็บรักษาอปุกรณ์ 1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

7 ทศันศิลป์รอบตวั 

(2ชัว่โมง) 
ศ 1.2 ป.1/1 1. ทศันศิลป์ในชีวิตประจ าวนั 

*ทศันศิลป์ท่ีอยูร่อ
กรุงเทพมหานคร 

1 10 

2. ประโยชน์และคณุคา่ของ
งานทศันศิลป์ 

***ทศันศิลป์ของชาติอาเซียน 

1 

5 การเคล่ือนไหว
พืน้ฐาน 

(6ชัว่โมง) 

ศ 3.1 ป.1/1 1. การเคล่ือนไหวร่างกาย
เลียนแบบธรรมชาติ 

1 
20 

2. การเคล่ือนไหวร่างกาย
เลียนแบบคน 1 

3. การเคล่ือนไหวร่างกาย
เลียนแบบสตัว์ 1 

4. การเคล่ือนไหวร่างกาย
เลียนแบบสิ่งของ 1 

5. การแสดงประกอบเพลงท่ี
เก่ียวกบัธรรมชาติและสตัว์ (1) 

1 

6. การแสดงประกอบเพลงท่ี
เก่ียวกบัธรรมชาติและสตัว์ (2) 

1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี 
ช่ือหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

6 ภาษาทา่ร าทาง
นาฏศิลป์ไทยและ

นาฏยศพัท์

(4ชัว่โมง) 

ศ 3.1 ป.1/2 1. นาฏยศพัท์ (1) 1 10 

2. นาฏยศพัท์ (2) 1 

3. ภาษาทา่ร าทางนาฏศิลป์
ไทย(1) 

1 

4. ภาษาทา่ร าทางนาฏศิลป์
ไทย(1) 

***นาฏศิลป์ของชาติอาเซียน 

1 

7 การแสดงนาฏศิลป์

ไทย(7ชัว่โมง) 
ศ 3.1 ป.1/3 
ศ 3.2 ป.1/2 

1. การแสดงนาฏศิลป์ไทย : 
ระบ า 

1 20 

2. การแสดงนาฏศิลป์ไทย : ร า 1 

3. การแสดงนาฏศิลป์ไทย : 
ฟอ้น 

1 

4. การแสดงนาฏศิลป์ไทย : 
โขน 

1 

5. การแสดงนาฏศิลป์ไทย : 
ละคร 

1 

6. การเป็นผู้ชมท่ีดี(1) 1 

7. การเป็นผู้ชมท่ีดี(2) 1 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

ล าดบัท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตวัชีว้ดั 

สาระส าคญั 
เวลา
(ชัว่โมง) 

น า้หนกั 
คะแนน 

8 การละเลน่ของ

เดก็ไทย(3ชัว่โมง) 
ศ 3.2 ป. 1/1 1. การละเลน่ของเดก็ไทย : งู

กินหาง 
1 10 

2. การละเลน่ของเดก็ไทย : รีรี
ข้าวสาร 

1 

3. การละเลน่ของเดก็ไทย : 
มอญซอ่นผ้า 

1 

ภาคเรียนท่ี 2 40 100 

รวมตลอดปีการศกึษา 80 200 

สรุปคะแนนปลายปี 100 

หมายเหต ุ: การเก็บคะแนน 70 : 30 
สรุปได้ว่า หลักสูตรดนตรีในโรงเรียนวัดราชผาติการามในส่วนของวิชาดนตรีนัน้

ประกอบทัง้สิน้ 20 แผน ในเทอม 1 แต่ผู้ วิจัยได้น ามาใช้เพียง 10 แผน ท่ีเก่ียวข้องกับเร่ือง
แหลง่ก าเนิดเสียง คณุลกัษณะของเสียง จงัหวะ และเพลงในชีวิตประจ าวนั โดยมุง่เน้นให้เด็กได้รับ
ตวักิจกรรมท่ีสอดคล้องกบัหลกัการสอนตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ มากท่ีสดุให้นกัเรียนมีทกัษะ
พืน้ฐานทางดนตรี มีทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนดนตรี 

 
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดนตรี 

2.1 ความหมายของกิจกรรมดนตรี 
ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2544) ได้กลา่วถึง ความหมายของกิจกรรมดนตรีวา่ กิจกรรมดนตรี

หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทางดนตรีท่ีผู้ จัดกิจกรรมก าหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ดนตรี
ส าหรับผู้ ร่วมกิจกรรมดนตรี ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะดนตรี องค์ประกอบของ
กิจกรรมดนตรี ได้แก่ ผู้จดักิจกรรม ผู้ด าเนินกิจกรรม ผู้ ร่วมกิจกรรม และลกัษณะหรือรูปแบบของ
กิจกรรม กิจกรรมดนตรีมีหลากหลายเป็นไปตามจุดประสงค์ สภาพของการจัดกิจกรรม และ 
ประเภทของกิจกรรมดนตรีท าให้มีรายละเอียดขององค์ประกอบตา่งกนัไป ได้แก่     
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1. กิจกรรมในห้องเรียน ผู้ จัดและผู้ ด าเนินกิจกรรม คือ ครูผู้ สอนดนตรี ผู้ ร่วม
กิจกรรม คือนักเรียน หรือผู้ เรียนดนตรี และรูปแบบของกิจกรรม คือ กิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีในห้องเรียนซึง่มีหลากหลายรูปแบบ     

2. กิจกรรมดนตรีนอกห้องเรียน ผู้ จัด อาจจะเป็นครู หรือนักเรียน ผู้ ด าเนิน
กิจกรรม อาจจะเป็นครูหรือวิทยากรรับเชิญ ผู้ ร่วมกิจกรรม คือ นกัเรียน     

3. กิจกรรมดนตรีในสงัคม ปกติแล้ว กิจกรรมดนตรีในสงัคม มกัจะเป็น กิจกรรม
ดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัการแสดงดนตรี ในลกัษณะนี ้ผู้จดั คือหน่วยงานต่าง ๆ ทางดนตรี หรือ ทาง
การศึกษา ผู้ด าเนินกิจกรรม คือนกัดนตรี  ผู้ ร่วมกิจกรรมคือ ผู้ ฟังดนตรี นอกจากนีกิ้จกรรมดนตรี
ในสงัคมอาจจะเป็นรูปแบบอ่ืน ๆได้ นอกเหนือจากการแสดงดนตรี เช่น การให้ความรู้ทางดนตรีกบั
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในลกัษณะนี ้ผู้ จดัมกัจะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ผู้ด าเนิน
กิจกรรม คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ทางดนตรีท่ีผู้จดัคดัเลือก หรือเชิญมาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม ผู้ ร่วมกิจกรรม 
คือเดก็ เยาวชนและประชาชน ซึง่เป็นกลุม่เปา้หมายของผู้จดักิจกรรม     

4. กิจกรรมตามสื่อตา่ง ๆ มีหลายลกัษณะ โดยมีรูปแบบเป็นไปตามประเภท ของ
สื่อ เช่น สื่อโทรทัศน์ ผู้ จัด คือ ผู้ ผลิตรายการ ผู้ ด าเนินรายการ คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ทางดนตรี หรือ 
วิทยากรท่ีผู้จดัเชิญมา ผู้ ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ ร่วมรายการในห้องส่ง หรือผู้ชมทางบ้าน สื่อวิทย ุผู้จดั 
คือ ผู้ผลิตรายการ ซึ่งอาจจะเป็นคน ๆเดียวกบัผู้ด าเนินรายการ ผู้ ร่วมกิจกรรม คือ ผู้ ฟังทางบ้าน 
เป็นต้น  

นภาพร พกัมี (2552) กลา่วว่า กิจกรรมดนตรี หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีควรให้ประสบการณ์ด้านต่าง ๆ เป็นการให้เด็กเกิดทักษะดนตรีหลาย ๆด้าน ทักษะ
ดนตรีดงักลา่ว ประกอบด้วย การฟัง การร้องเพลง การอ่าน เขียนโน้ต การเคลื่อนไหวร่างกาย การ
เลน่เคร่ืองดนตรี และการคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมตา่ง ๆทางด้านดนตรีท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะดนตรี องค์ประกอบของกิจกรรมดนตรี ได้แก่ ผู้ จัดกิจกรรม ผู้ ด าเนินกิจกรรม ผู้ ร่วม
กิจกรรม และลกัษณะหรือรูปแบบของกิจกรรม 

นอกจากนี ้นันทยา ปานะ (2553) ได้กล่าวว่า กิจกรรมดนตรียังหมายถึง การน า
ดนตรีมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นสิ่งท่ีเร้าให้ผู้ เรียนอยากจะรู้ ผู้ เรียนเกิดความ
สนกุสนาน เพลดิเพลนิไมเ่บื่อหน่ายง่าย  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า กิจกรรมดนตรี หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีท่ีผู้จดักิจกรรมก าหนดขึน้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์โดยสอดแทรกความสนุกสนาน เป็น
การให้เด็กได้เกิดทกัษะดนตรีหลาย ๆด้าน ทกัษะดนตรีดงักลา่วประกอบด้วย การฟัง การร้องเพลง 
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การอ่าน เขียนโน้ต การเคลื่อนไหวร่างกาย การเล่นเคร่ืองดนตรี และความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม
ต่าง ๆทางดนตรีท่ีผู้จดักิจกรรมก าหนดขึน้นัน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ดนตรีส าหรับผู้ ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมดนตรี ท าให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะดนตรี องค์ประกอบ
ของดนตรีเพิ่มขึน้ โดยการจัดกิจกรรมดนตรีสามารถจัดได้ในหลายรูปแบบซึ่งองค์ประกอบของ
กิจกรรมดนตรี ประกอบด้วย ผู้ จัดกิจกรรม ผู้ ด าเนินกิจกรรม ผู้ ร่วมกิจกรรม และลักษณะหรือ
รูปแบบกิจกรรม  

2.2 ความส าคัญและคุณค่าของดนตรี 
เรณู โกศินานนท์ (2522) กล่าวว่า ดนตรีเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตเป็นสื่อภาษาท่ีทัว่

โลกเข้าใจกันได้โดยไม่มีการขดัแย้ง ไม่เลือกเชือ้ชาติ วรรณะ อายุ และ พชัรีวลัย์ เกตุแก่นจนัทร์ 
(2539) ได้กล่าวว่า ไม่ยกเว้นแม้ในบุคคลท่ีมีความพิการหรือความบกพร่องในด้านต่าง ๆ เช่น 
ภาษา การเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้ ทกัษะทางสงัคมหรือระดบัการศกึษา นอกจากนี ้พิชยั ปรัชญา
นุสรณ์ (2534) กล่าวว่า ดนตรีมีความผูกพันกับมนุษย์ มาตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา ไม่ว่าจะเป็น
จงัหวะการเต้นของหวัใจหรือลมหายใจของมนษุย์ล้วนแล้วแตมี่จงัหวะท่ีเราสงัเกตได้ ทัง้สิน้ 

กรรณิการ์ สัจกุล (2532) กล่าวไว้ว่า กรมขุนชัยนาทนเรนทร  ได้ทรงเน้นถึง
ความส าคญัของดนตรีไว้ดงันี“้…ดนตรี(Music) เป็นสิ่งส าคญัและจ าเป็นอย่างหนึ่ง เพราะ เป็น
เคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจนิสยัสนัดาลของมนุษย์ และเป็นกระจกเงาไว้ฉายจิตต์ใจ ความรู้สึกและ
นิสยัสนัดาลของชนทกุชาติให้ประจกัษ์แก่โลกเช่นเดียวกบัศิลปกรรมปราณีต ชนทกุชาติจึงได้บ ารุง
ให้เจริญขึน้ตลอดมา ผู้ ท่ีประพนัธ์ดนตรีดี ๆช่ือเสียงโด่งดงั นบัถือกนัเป็นศาสตร์ทัว่โลก ดนตรีท่ีดี
แท้แพร่หลายไปทัว่โลกเป็นสมบตัิสากล เป็นเคร่ืองผกูพนันานาชาติให้ติดต่อเข้าใจและปรองดอง
กนัได้เช่นเดียวกบัศาสนา ดนตรีเป็นเคร่ืองเชิดหน้าชูตาของชนผู้ มีดนตรี ประเทศรุ่งเรืองแทบทุก
ประเทศมีดนตรีสอนหลายชัน้ เป็นกิจลกัษณะตลอดจนเป็นวิทยาลยัชัน้สงู สง่เสริมดนตรีให้สงู ยัว่
ให้มีผู้ประพนัธ์ดนตรีมากขึน้ทุกทีหาได้หยดุนิ่งไม่ ” จากข้อความ ดนตรีเป็นสิ่งท่ีกล่อมเกลาจิตใจ 
หากต้องการพฒันาสภาพจิตใจ ความรู้สกึของชนทกุชัน้ให้ดีขึน้ ควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องหนักลบัมาให้
ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองดนตรี 

นอกจากนี ้รุจิรา สิงห์ทอง (2550) กล่าวไว้ว่า ภาษาของมนุษยชาติมีความแตกต่าง
กนัไปตามเผ่าพนัธุ์ และภมูิล าเนาของแต่ละชาติ ชาติใดเจริญรุ่งเรือง ภาษาของแตล่ะชาตินัน้ก็จะ
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย ในภาษาตา่ง ๆเหลา่นีมี้ภาษาหนึง่ท่ีทกุชาติรู้ความหมายกนัได้ ภาษานัน้ 
คือ ภาษาดนตรี ดนตรีเป็นเคร่ืองเชิดหน้าชูตาของชนผู้ มีดนตรี ประเทศรุ่งเรืองแทบทุกประเทศมี
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ดนตรีสอนหลายชัน้ หากต้องการจะพฒันาสภาพจิตใจ ความรู้สกึของชนทกุชัน้ให้ดีขึน้ควรอยา่งยิง่
ท่ีจะต้องหนักลบัมาให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองดนตรี 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ดนตรีมีความสมัพันธ์กับมนุษย์ตัง้แต่อยู่ในครรภ์มารดา
จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคนเชือ้ชาติใด ศาสนาใด เป็นผู้บกพร่องหรือพิการ 
ดนตรีก็ให้คุณค่าและความส าคญัช่วยให้มนุษย์ได้พฒันาทักษะและจิตใจ ดงันัน้ ควรอย่างยิ่งท่ี
จะต้องหนักลบัมาให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองดนตรี และน าดนตรีมาพฒันาให้เกิดประโยชน์มาก
ท่ีสดุ 

2.3 ประโยชน์ของดนตรีต่อเดก็ 
ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2541) ได้กล่าวว่า ดนตรีคือภาษาหนึ่งซึง่ใช่ถ่ายทอดความรู้สกึ  ท่ี

ภาษาในลกัษณะอ่ืนไม่สามารถ ถ่ายทอดได้  แทนท่ีจะเป็นค าพูดหรือท่าทาง  ดนตรีใช้เสียงและ
จงัหวะเป็นสื่อในการถ่ายทอด ความรู้สึกโดยนยัแห่งภาษาท่ีคนสื่อสารกัน  ดนตรีจึงเป็นสิ่งท่ีเด็ก
ควรเรียนรู้  เด็กแรกเกิดเร่ิมใหม่ได้ยินเสียงต่าง  ๆ ท่ีเขาไม่สามารถเข้าใจได้  เร่ิมมีความเข้าใจ
ภาษาท่ีใช่สื่อสารและภาษาดนตรีบิดามารดาและผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดจึงมีพฒันาการทาง ดนตรีได้อย่าง
มาก   บุคคลทั่ว  ๆ ไปมักรู้สึกว่าดนตรีมีประโยชน์ต่อเด็ก  อย่างไรก็ตามคงมีน้อยคนท่ีเข้าใจ
บทบาทของดนตรีกบัเด็กปฐมวยัอย่างแท้จริง  และแม้ว่าบคุคลบางคนทราบถึงการให้ การศึกษา
ด้านดนตรีกับเด็ก  แต่ก็มีหนังสือไม่ ก่ีเล่มท่ีกล่าวถึงดนตรีกับเด็ก เพื่อประโยชน์ในการจัด 
สภาพแวดล้อม   ตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์มารดาเม่ือหวัใจของทารกเร่ิมเต้น  การรับรู้เร่ืองจงัหวะเร่ิมมีขึน้ 
โดยอตัโนมตัิ  ในราว  5  เดือน  เม่ืออวยัวะเก่ียวกบัการได้ยินมีพฒันาเต็มท่ี  ทารกเร่ิมได้ยินเสียง
ต่าง  ๆ ในช่วงนีถ้้าพ่อแม่เปิดเพลงให้ทารกในครรภ์ฟังย่อมช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางดนตรีได้   
พ่อแม่ควรให้ความสนใจในการส่งเสริมพฒันาการด้านดนตรีของเด็ก  โดยทัว่ไปพอ แม้หรือผู้ ดแูล
เด็กในวยันีม้กัใช้ดนตรีเพื่อสนองจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป  ใช้ในการท าให้บรรยากาศการ
เรียนหนงัสือสนุกสนาน  ใช้ในการถ่ายทอดความรู้สกึของเด็กผ่านการเคลื่อนไหว  หรือเข้าจงัหวะ
ประกอบเพลง  ใช้ในการพฒันาระบบการท างานของกล้ามเนือ้  ใช้พฒันาทกัษะทางด้านการเข้า
กลุ่มหรือด้านสงัคม  และใช้ในการพฒันาแนวคิดทางดนตรี  เช่น  ช้า  เร็ว  สงูต ่า  ดงัคอ่ย  เป็นต้น  
ถ้าจะกลา่วถึงคณุคา่ของดนตรีท่ีมีตอ่เด็ก พอจะสรุปได้ ดงันี ้

1. ดนตรีช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของเด็ก  ดนตรีเป็น
ตวักระตุ้นให้เด็กทดลองและแสดงออกโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ    

2. ดนตรีช่วยพัฒนาด้านการตอบสนองทางอารมณ์ของเด็ก  เน่ืองจาก 
ประสบการณ์ดนตรีเราให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์    
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3. ดนตรีช่วยพัฒนาด้านปัญญา โดยเหตุท่ีดนตรีเป็นสื่อท าให้เด็กคิดและท า
ความเข้าใจกบัเร่ืองของเสียง และช่วยพฒันาด้านการรับรู้ตลอดจนการเช่ือมโยงแนวคดิตา่ง ๆ     

4. ดนตรีช่วยพัฒนาด้านภาษา เม่ือเด็กชอบและต้องการร้องเพลง การเรียนรู้
ทางด้านภาษาจึงเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีเด็กต้องเรียนรู้ไปด้วย นอกจากนีเ้ด็กยงัใช้ภาษาเป็นสื่อใน
การอธิบายความรู้สกึตอ่ดนตรี  ซึง่ท าให้เด็กมีพฒันาการด้านการใช้ภาษามากขึน้ด้วย 

5. ดนตรีช่วยพฒันาการด้านร่างกาย เน่ืองจากประสบการณ์ทางดนตรีเก่ียวข้อง
กบัการร้องเพลง การเล่นเคร่ืองดนตรี  การเข้าจงัหวะ  สิ่งเหล่านีช้่วยให้เด็กมีพฒันาการทางด้าน 
กล้ามเนือ้ตา่ง  ๆ ดีขึน้    

6. ดนตรีช่วยพฒันาความเป็นเอกตับคุคล เน่ืองด้วยประสบการณ์ทางดนตรีช่วย
ให้เด็กรู้จกัและเข้าถึงความรู้สกึ  ความสามารถของตนเอง  และยงัช่วยให้เด็กเข้าใจเอกลกัษณ์ของ 
วฒันธรรมของตนเองด้วย    

7. ซึ่งเป็นข้อท่ีส าคญัท่ีสดุ  คือ  ดนตรีซึ่งเป็นโสตศิลป  ช่วยให้เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านสนุทรีย์ ซึง่น าไปสูค่วามซาบซึง่ในดนตรีตอ่ไป  ดนตรีช่วยให้เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์ 
สนุทรีย์ โดยการตอบสนองต่อองค์ประกอบดนตรี  เช่น  ท านอง  จงัหวะ  ซึง่สิ่งเหล่านีช้่วยให้เด็กรู้
ซึง้ถึงความสวยงามความเต็มอิ่มในอารมณ์และความงอกงามทางการรับรู้  สิง่เหลา่นีม้กัถกูละเลย
ในการให้การศกึษาทัว่ไปกบัเด็ก  การท่ีเด็กมีประสบการณ์ทางดนตรีช่วยเติมความรู้สกึและความ
ต้องการของเด็กให้เต็ม  ซึ่งท าให้ เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ท่ีสมบูรณ์   มี จิตใจเจริญงอกงาม
ละเอียดอ่อนควบคูไ่ปกบัความคดิความอา่นทางวิชาการด้านอ่ืน  ๆ 

นอกจากนีก้ารจดัสภาพแวดล้อมทางดนตรีท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้และพฒันาการ
ทางดนตรีย่อช่วยให้เด็กมีพืน้ฐานทางดนตรีท่ีมั่นคง ซึ่งเป็นรากฐานในการเรียนดนตรีต่อไป  
นอกจากนีก้ารท่ีพ่อแม่ส่งเสริมให้บุตรหลานของตนเองมีประสบการณ์ทางดนตรีช่วยให้เด็กมี
พฒันาการด้านตา่ง  ๆ ดีขึน้ด้วย  เช่น  ด้านความคิดสร้างสรรค์  พฒันาการทางด้านอารมณ์  และ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  ซึ่งท าให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ในทุกด้านต่อไปโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านความซาบซึง้ในสุนทรียรสของดนตรี  จึงเป็นการสมควรท่ีพ่อแม่ควรค านึงถึง
สภาพแวดล้อม  และพัฒนาการทางดนตรีของบุตรธิดา  และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางดนตรี
ตามความสามารถและความถนดัของแตล่ะคน 

สรุปได้ว่า ดนตรีมีประโยชน์ต่อเด็กมากมายช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการของเด็ก ให้เด็กมีความเฉลียวลาดทางอารมณ์ พัฒนาด้านสติปัญญา พัฒนาด้าน
ภาษา พัฒนาด้านร่างกาย และท่ีส าคัญคือพัฒนาด้านสุนทรีย์ ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ี
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สมบูรณ์ มีจิตใจท่ีดีงามละเอียดอ่อน นอกจากนีย้ังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางดนตรีตาม
ความสามารถ และความถนดัของตนเอง 

2.4 แนวการจัดกิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษา 
ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2541) กล่าวว่า เม่ือเด็กผ่านพ้นโรงเรียนอนุบาลมาสู่การเรียนใน

ระดับประถมศึกษา เด็ก ๆควรจะมีความพร้อม และพัฒนาการด้านต่าง  ๆ ท่ีพอเพียงและ
เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียนประถมศกึษา ดนตรีเป็นเนือ้หาวิชาแขนงหนึ่งท่ีมีอยู่
ในหลกัสตูรระดบันี ้โดยมุ่งพฒันาให้เด็กมีความสนใจ รู้จกัและรักดนตรี พฒันาการด้านดนตรีจึง
จัดเป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนระดับประถมศึกษานี ้ จะเป็นการดีถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ทราบถึงพฒันาการทางดนตรี  เพื่อจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมตลอดจนแนะน าดแูลให้เด็กของตน
มีพฒันาการด้านนีใ้ห้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะพฒันาไปได้ตามความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวัเดก็  

 
ระดับประถม 4-6 ( 9-11 ขวบ)  

ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2541) กล่าวว่า เด็กในวยั 9-11 ขวบ หรือระดบัประถมศึกษา 
4-6  จะมีพฒันาการทางดนตรีแตกต่างไปบ้างจากเด็กในวยัท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เด็กในวยันีจ้ะมี
ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดในด้านจังหวะ ท านอง และรูปแบบของเพลงลึกซึง้ขึน้ กล่าวคือ 
สามารถเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท่ียากขึน้สลบัซบัซ้อนขึน้ได้ ความละเอียดอ่อนเก่ียวกบัอารมณ์เพลงจะ
มีมากขึน้ แนวคิดท่ีเร่ิมพฒันาเพิ่มขึน้คือเร่ืองเสียงประสาน เด็กในวยันีค้วรได้รับการพัฒนาเร่ือง
เสียงประสานเพราะเป็นวยัท่ีพร้อมจะรับรู้เก่ียวกบัแนวคดิเร่ืองนี ้ซึง่เดก็ในวยัท่ีผา่นมาไมมี่ 

ด้านจงัหวะเด็กจะรับรู้และมีความจ าเป็นเก่ียวกับรูปแบบของจงัหวะดีขึน้  ด้าน
ท านองเด็กสามารถร้องเพลงท่ีมีช่วงเสียงกว้างมากขึน้ มีแนวคิดเร่ืองระดบัเสียงดีขึน้ การร้องเพลง
เพีย้นของเด็กจะมีน้อยลงตามล าดบั  อย่างไรก็ตามการร้องเพีย้นมิใช่เป็นเร่ืองผิดปกตินกัของเด็ก
วยันี ้ เพราะยงัอยูใ่นช่วงพฒันาระดบัเสียงเช่นกนั 

ด้านลกัษณะของเด็กสามารถแสดงออกทางการร้องเพลงได้มากขึน้ และชอบร้อง
เพลงท่ีหลายรสหลายแบบ ทัง้สนกุสนาน และหวาน ๆ ในบางครัง้ 

ในวยันีเ้ด็กจะเร่ิมแสดงให้เห็นว่าตนชอบเพลงประเภทใด จึงเป็นการดีถ้าบิดา
มารดาสนบัสนนุให้เด็กมีความเช่ือมัน่  และเลือกประเภทของเพลงท่ีตนช่ืนชอบ พร้อมทัง้สนบัสนนุ
ให้เรียนดนตรีถ้าสามารถท าได้ตามท่ีเด็กชอบ 

กิจกรรมท่ีบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะจดัหา และร่วมไปกับเด็กได้ควรจะเป็น
การให้เด็กมีสว่นเลือกเพลงท่ีจะฟัง  เลือกรายการดนตรีท่ีจะไปชมบ้าง ซึง่จะท าให้เด็กสนใจดนตรี
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มากขึน้ บิดามารดาไม่ควรกะเกณฑ์รายการ ท่ีจะไปดูเสียทุกครัง้ไป ในยามว่างอาจจะร่วมร้อง
เพลงกบัเด็ก  โดยอาจะเป็นเพลงวน (round) คือการร้องเพลงเดียวกัน  แตข่ึน้ต้นไม่พร้อมกนั  เด็ก
จะสนกุสนาน และเป็นกิจกรรมพฒันาแนวคดิด้านเสียงประสานท่ีดีอีกด้วย  ส าหรับบดิามารดาท่ีมี
บุตรหลายคน หรือแถบบ้านใกล้เรือนเคียงท่ีมีเด็กเรียนดนตรี เช่นกันอาจจะจดักิจกรรมดนตรีให้
เด็กแสดงร่วมกนัเป็นครัง้คราว เพื่อเด็กจะได้สนกุสนาน และมีพฒันาการด้านการเลน่ดนตรีเป็นวง
ไปด้วย 

เน่ืองจากเด็กวัยนีมี้ความสามารถในการอ่านดีแล้ว เป็นการสมควรท่ีจัดการ
หนังสือต่าง ๆ ทางดนตรี เช่นประวตัิดนตรี เพลงพืน้เมือง ประวตัิดนตรี ให้เด็กได้อ่าน เพื่อสร้าง
ความสนใจและพฒันาความรู้ของเด็กเก่ียวกบัดนตรีให้กว้างขวางออกไป  

การพาเด็กไปชมดนตรี  เป็นกิจกรรมท่ีควรกระท าเช่นเดียวกบัเด็กในวยั 6-8 ขวบ 
แตเ่ด็กในวยันีจ้ะสามารถนัง่ฟังเพลงได้นานขึน้   เพราะมีสมาธิยาวนานขึน้ จงึอาจพาเดก็ไปชมการ
แสดงท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวจริง ๆบ้าง เป็นบางครัง้บางคราว เพื่อให้เด็กเรียนรู้ถึงบรรยากาศท่ีแท้จริง
ในการฟังเพลง พร้อมทัง้เป็นการจงูใจให้เด็กสนใจดนตรีมากขึน้  

ส าหรับเด็กท่ีสนใจดนตรีเป็นพิเศษ  บิดามารดาควรจะพดูคยุถามความรู้สกึของ
เด็กตอ่การเรียนการสอนให้มาก เพราะถ้าเด็กได้ครูไม่ดีหรือไม่ชอบวิธีการเรียนการสอน อาจท าให้
เด็กมีทศันคติท่ีไม่ดีตอ่ดนตรี  และเลกิสนใจดนตรีได้  

บิดามารดาควรเข้าใจว่าดนตรีเป็นเร่ืองของความชอบ  ความสนใจของเด็ก 
นอกเหนือไปจากความสามารถท่ีจะเรียนได้ ดังนัน้ในช่วงวัยนีถ้้าเด็กได้เรียนดนตรีมาเป็น
ระยะเวลา 3 - 4 ปีต่อกัน  และ เด็กแสดงให้เห็นว่าไม่ชอบดนตรี ชอบท่ีจะไปท ากิจกรรมทางอ่ืน
มากกว่าน่าจะเป็นการดีท่ีจะปล่อยให้เด็กได้ไปศึกษาหาความช านาญในสิ่งท่ีเขาสนใจมากกว่า 
โดยอาจจะเรียนดนตรีไปด้วย  ถ้าเด็กคิดว่าสามารถท าได้ และอยากท าอยู่บ้าง  หรืออาจจะหยุด
เรียนหรือเลิกเรียนดนตรีไปเลย ทัง้นีค้วรท่ีบิดามารดาและเด็กจะปรึกษาหารือกัน  และตดัสินใจ
ร่วมกนัเพื่อความเข้าใจอนัดีของทัง้สองฝ่าย 

สิ่งท่ีผู้ปกครองสามารถกระท าได้เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนและดแูลให้พฒันาการ
ทางดนตรีของเด็กด าเนินไปได้ด้วยดี  คือการให้พบปะพูดคยุกับครูหรืออาจารย์สอนดนตรีอย่าง
สม ่าเสมอ  เพื่อทราบการเรียนการสอนดนตรีว่าเป็นอย่างไร และถ้ามีสิ่งใดควรแก้ไขปรับปรุงน่าจะ
ได้เสนอแนะทางโรงเรียนให้ช่วยเหลือการเรียนการสอนดนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้
เน่ืองจากเด็กในวยันีมี้ความใกล้ชิดกบัครูอาจารย์ในโรงเรียนมาก ถ้าครูสอนดี นกัเรียนชอบครูจะ
ช่วยให้การเรียนดนตรีของเด็กได้ทัง้เนือ้หาและเกิดทศันคติท่ีดีตอ่ดนตรีด้วย 
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โดยสรุปเด็กในวยันีเ้ร่ิมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่  บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครองควรจะมีการติดต่อกับโรงเรียนอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อทราบถึงการเรียนการสอนดนตรี  
นอกจากนีส้ภาพแวดล้อมทางบ้านก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการส่งเสริมพฒันาความสามารถ
ทางดนตรีของเด็ก  บิดามารดาควรเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมทางดนตรี  มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นเลือกสรรเพลงท่ีจะฟังบ้างเป็นบางโอกาส  กาพาเด็กไปชมการแสดงดนตรีในลกัษณะตา่ง ๆ  
เป็นครัง้คราวจัดเป็นกิจกรรมท่ีควรกระท า  นอกเหนือไป จากการร่วมกิจกรรมการฟัง  การร้อง
เพลงกับเด็กเม่ือโอกาส  เพื่อช่วยพฒันาแนวคิดด้านดนตรีต่าง ๆ กบัเด็ก ถ้ามีโอกาสให้เด็กเรียน
ดนตรี ควรเร่ิมเมื่อเดก็อายรุะหวา่ง 8 – 9 ขวบ จะเป็นการดีถ้าให้เด็กมีโอกาสเลือกเคร่ืองดนตรีท่ีจะ
เลน่ด้วยตนเอง โดยมีบดิามารดาช่วยสนบัสนนุแนะน า ถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองดแูลสนบัสนนุ
เด็กของตนให้มีพฒันาทางดนตรีไปในวิถีทางดงักล่าวนี ้คงจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และมีทศันคติท่ีต่อ
ดนตรี ได้ตัง้แตเ่ยาว์วยั 

ส่ือดนตรีระดับประถมศึกษา 
ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2544) ได้กลา่วว่า ระดบัประถมศกึษาเป็นช่วงเวลาท่ีผู้ เรียนเร่ิม

เรียนรู้หนงัสือและวิชาการคา่ง ๆ จดัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการปลกูฝังและสร้างทศันคติ รวมทัง้วิชา
ความรู้ท่ีเป็นพืน้ฐานในการเรียนขัน้สงูต่อไป ดงันัน้ในช่วงต้นของประถมศกึษาจึงมีความแตกต่าง
จากช่วงปลายกลา่วคือ ช่วงต้นเป็นช่วงของการเรียนหนงัสือ การฝึกทกัษะในการอ่านออก เขียนได้ 
สว่นในระยะตอ่มาเป็นการเรียนวิชาความรู้ หลกัในการจดัท าสื่อการสอนดนตรีมีดงันี ้ 

1. บทเพลง ในระดบัประถมต้น (1-3) ผู้ เรียนยงัมีประสบการณ์ด้านดนตรีใน
วงจ ากดั  ไมว่่าจะเป็นการร้องเพลง หรือการฟังเพลงยงัคงต้องมีการเลือกสรรบทเพลงให้เหมาะสม
อย่างมาก  เพลงท่ีน ามาใช้ร้องควรเป็นเพลงท่ีมีโครงสร้างไม่สลบัซบัซ้อนนกั  ช่วงเสียงของเพลงไม่
ควรกว้างเกินไป (ปกติควรอยู่ในระหว่างคู่ 8 c-c’)  จงัหวะของท านองไม่ควรยาวเกินไป  เพลงควร
มีความยาวไม่มากนกั และควรเป็นเพลงตา่งประเภท  ทัง้เพลงประกอบการเคลื่อนไหว การละเลน่  
นอกเหนือไปจากเพลงร้องธรรมดา  เพลงใช้ประกอบการฟังควรเป็นเพลงประเภทมีเร่ืองราว หรือ
เป็นเพลงท่ีมีความเดน่ชดัในโครงสร้างท่ีต้องการสอนให้ผู้ เรียนได้แนวคิด  การใช้ภาพประกอบการ
ฟังเพลงช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจดีขึน้ 

ในระดบัประถมปลาย (4 - 6) ผู้ เรียนประสบการณ์ดนตรีมากพอสมควรแล้ว 
เพลงร้องสามารถเลือกเพลงท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ได้ทัง้จงัหวะและ ท านอง ความยาวของ
เพลงมากกว่าเพลงในระดบัประถมต้นได้ ประเภทเพลงประสานเสียงลกัษณะต่าง ๆ ควรน ามาใช้
สอนร้องเพื่อพฒันาแนวคิดในเร่ืองการประสานเสียง สว่นเพลงท่ีใช้ประกอบการฟังควรเป็นเพลงท่ี



  37 

ยาวขึน้ มีเนือ้หามากขึน้และควรเป็นเพลงหลายประเภททัง้เพลงไทยลักษณะต่าง  ๆ และเพลง
ตะวนัตกหลาย ๆประเภท ดนตรีบรรยายเร่ืองราวยงัคงเป็นสิ่งท่ีเหมาะสม และควรมีภาพประกอบ
เร่ืองด้วย 

สื่อดนตรีในลักษณะของเกมต่าง ๆ เป็นสิ่งท่ีสามารถจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจ
อยากเรียนดนตรี  ผู้สอนสามารถน าเกมต่าง ๆ มาดดัแปลงเนือ้หาให้เป็นดนตรีและใช้ในการสอน
ได้ตามความเหมาะสม เช่น เกมโดมิโน  เกมตอ่ภาพ เป็นต้น 

2. แผนภาพและแผนภูมิ แผนภาพแสดงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัจงัหวะ
และท านองสามารถใช้ได้ดีในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 ระยะต้น จากนัน้แผนภูมิลกัษณะง่าย ๆ 
ส าม ารถ ใช้ แทนสัญ ลักษ ณ์ ด้ านดนต รีได้  เช่ น  แผนภูมิ จั งห วะ ท่ี โคดาย ใช้อยู่  เช่ น  
 

 
  

 
แทนรูปแบบ A B A (ternary form) เป็นต้น ในด้านระดับเสียงสัญญาณมือเป็นสิ่งท่ีช่วยให้
นามธรรมของดนตรีเป็นรูปธรรมได้มากขึน้  การใช้ภาพต่าง ๆ ประกอบการอธิบายเพลงท่ีฟังหรือ
ร้องช่วยเสริมสร้างแนวคิดและความเช้าใจได้เป็นอย่างดี  ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 2 เป็นต้นมา
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ทางดนตรีสามารถสอดแทรกเข้ามา โดยยงัมีแผนภมูิตา่ง ๆ ช่วยความจ าอยู่บ้าง  
จนในท่ีสดุเม่ือผู้ เรียนคุ้นเคยกบัสญัลกัษณ์ทางดนตรีจริง ๆ แล้ว   แผนภมูิต่าง ๆท่ีเคยใช้สามารถ
เลิกใช้ไปได้ในท่ีสดุ สญัลกัษณ์ต่าง ๆทางดนตรีควรเขียนให้ชดัเจน  และอาจจะใช้สีสนัเข้ามาช่วย
ในการสร้างความแตกต่างในระยะแรกได้ เช่น การใช้สีต่าง ๆ แทนระดบัเสียงของตวัโน้ต เป็นต้น  
การท าสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ด้านดนตรีเป็นสิ่งท่ีจับต้องได้สามารถช่วยให้ผู้ เรียนคุ้นเคยและเรียนรู้
สญัลกัษณ์ตา่ง ๆได้อยา่งดี เช่น การท าตวัโน้ตเป็นตวั ๆ การท ากญุแจเสียงตา่ง ๆ และเคร่ืองหมาย
ต่าง ๆทางดนตรีเป็นตัว ๆ เช่น f (forte) , p (piano) และการให้ผู้ เรียนจับต้องในการประกอบ
กิจกรรมตา่ง ๆ เป็นต้น 

ขนาดจดัเป็นสิ่งส าคญัในการท าสื่อบรรทดั 5 เส้น ท่ีใช้ในการสอนควรใหญ่
พอสมควร ในแบบฝึกหดัท่ีใช้ก็เช่นกนั บรรทดั 5 เส้นควรใหญ่มากพอท่ีผู้ เรียนจะเขียนโน้ตได้อย่าง
สบาย 

ในระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5-6 สญัลกัษณ์ดนตรีท่ีเป็นสากลควรน ามาใช้ใน
การสอนได้อย่างครบ ถ้วนแล้ว เพราะผู้ เรียนอยู่ในวยัท่ีสามารถเรียนรู้สิ่งท่ีเป็นรูปแบบได้อย่างดี
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แล้วรวมทัง้ค าศพัท์ทางดนตรีซึ่งควรท าเป็นบตัรค าให้เรียบร้อยใช้สอนได้หลายครัง้ หรือติดไว้ให้
ผู้ เรียนได้ดใูนห้องดนตรี 

3. ส่ืออื่น ๆ ในการเรียนการสอนเร่ืองเคร่ืองดนตรี และเร่ืองเสียง ผู้สอนอาจ
ให้ผู้ เรียนท าเคร่ืองดนตรีจากวสัดรุอบ ๆตวั หรือวสัดเุหลือใช้ได้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ โดยผู้สอนสามารถน ามาใช้ในการประกอบการเลน่ได้ โดยเฉพาะเคร่ืองดนตรีประเภทตี 

ส าหรับสื่อมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น เคร่ืองเสียง แผ่นเสียง  แถบเสียง แถบภาพ 
หรือภาพยนตร์ เป็นสิ่งท่ีผู้สอนควรจดัหาหรืออาจจะจดัเพื่อใช้ประกอบการสอนซึง่ช่วยให้การเรียน
ดนตรีเป็นท่ีน่าสนใจของผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี 

ในระดับประถมศึกษาสื่อในลักษณะของภาพยังคงมีความจ าเป็นใน
ระยะแรก ส่วนในระยะต่อมาเม่ือผู้ เรียนมีประสบการณ์ดนตรีเพิ่มขึน้การน าแผนภูมิง่าย  ๆ ท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกบัสญัลกัษณ์ดนตรีมาใช้ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจแนวคิดทางดนตรีอย่างเป็นขัน้ตอน
ซึ่งการใช้สีสนัมาประกอบด้วย ท าให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้  ในระยะต่อมา
เม่ือผู้ เรียนมีประสบการณ์ดนตรีมากขึน้ในการใช้สญัลกัษณ์ดนตรีสากลจึงค่อยน ามาใช้  สว่นเร่ือง
ของเพลงในระยะแรกควรเป็นเพลงง่าย ๆ มีความยาวไม่มากนกั ในระยะต่อมาบทเพลงประเภท
ประสานเสียงสามารถน ามาใช้ได้ รวมทัง้เพลงท่ีมีความยาว  และความสลบัซบัซ้อนมากขึน้  เม่ือ
ผู้ เรียนจบระดบัประถมศกึษาควรมีความสามารถในการอา่นสญัลกัษณ์ดนตรีได้ และมีความเข้าใจ
ในดนตรีทกุประเภทพอสมควร 

สื่อการสอนดนตรีในระดบัประถมศึกษา ควรเร่ิมต้นด้วยภาพ และแผนภูมิ
ลกัษณะง่าย ๆท่ีใช้แทนสญัลกัษณ์หรือแนวคิดด้านสีสนัเป็นสิ่งท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ได้ดี  
รวมทัง้ระบบสญัญาณมือท่ีใช้แทนระดบัเสียง  บทเพลงท่ีน ามาใช้สอนควรเร่ิมต้นด้วยเพลงง่าย  ๆ 
ในระดบัประถมศึกษาตอนต้นและยากขึน้ในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  เคร่ืองดนตรีท่ีควรมี
ได้แก่ เคร่ืองประกอบจงัหวะ คีย์บอร์ด และเคร่ืองดนตรีของออร์ฟ สื่อในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น แถบ
เสียง แถบภาพ แถบนิ่ง และหนงัสือเป็นสิง่ท่ีควรน ามาใช้ให้ถกูกบัโอกาส 

สรุปได้วา่แนวการจดักิจกรรมดนตรีระดบัประถมศกึษา เป็นการจดักิจกรรมดนตรี
ท่ีได้รับการพฒันามาจากระดบัปฐมวยั และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ซึ่งดนตรีในระดบั
ประถมศึกษาได้มาการน าเอาสื่อการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับดนตรีมาใช้พัฒนาทักษะทาง
ดนตรีให้กับเด็ก ประกอบด้วย สื่อบทเพลง สื่อแผนภาพและแผนภูมิ และสื่อประเภทอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวข้อง เช่น เคร่ืองดนตรี แผน่เสียง เป็นต้น 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
3.1 ระบบการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 

ธวัชชัย นาควงษ์ (2542) ได้กล่าวถึงระบบการสอนของ  คาร์ล ออร์ฟ ( Carl Orff, 
ค.ศ. 1895 – 1982) ไว้ว่าเป็นการวางรากฐานในการสอนดนตรีของเขาว่าดนตรี (Music) การ
เคลื่อนไหว(Movement) และการพดู (Speech) เป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกนัไม่ได้  ทัง้สามสิ่งรวมกนั
เป็นเอกภาพ(Unity) ซึง่ออร์ฟเรียกว่า “ดนตรีเบือ้งต้น”  (Elemental music)  เขาสงัเกตว่าเม่ือเด็ก
แสดงออกทางดนตรีในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปกติไม่มีกฎเกณฑ์อะไรบงัคบัแล้ว  เด็กจะใช้ดนตรี  
การเคลื่อนไหว และภาษาพูดไปพร้อม ๆกัน  เด็กท่ีก าลงัเต้นร าจะร้องเพลงไปด้วย  เม่ือเด็กร้อง
เพลงเขามกัจะเคลื่อนไหวไปตามจงัหวะเสียงเพลง  ออร์ฟใช้ค าว่า “ดนตรีเบือ้งต้น”  โดยหมายถึง
การแสดงออกทางดนตรีของบคุคลท่ีเป็นไปโดยธรรมชาติ ในการพฒันาวิธีการสอนของออร์ฟ  เขา
ย้อนกลบัไปหายคุต้นของการก่อเกิดวฒันธรรม  เม่ือดนตรีเป็นสิง่ท่ีคนทัว่ไปใช้แสดงความรู้สกึของ
ตนได้   โดยไม่ต้องได้รับการฝึก(Shamrock, 1997) ซึ่งมักจะอยู่ร่วมกันอย่างแยกไม่ออกกับการ
เคลื่อนไหวและการพดู  และดนตรีมกัพวัพนักบัการมีสว่นร่วมอย่างแข็งขนัของแตล่ะคน (เช่น การ
ชมุนมุกนัเต้นร าบชูายญัของอินเดียนแดง เป็นต้น) 

ออร์ฟ ยอมรับทฤษฎีท่ีว่าประวตัิศาสตร์ดนตรีย่อมแสดงตวัของมนัอยู่ในพฒันาการ
ชีวิตของแต่ละคน   เด็กเล็กเปรียบเสมือนคนป่าเถ่ือนท่ีมีการแสดงออกทางดนตรีเหมือนอย่างท่ีผู้
ศึกษาเก่ียวกับการดนตรีของมนุษยชาติเผ่าต่าง ๆ (Ethnomusicologists) ได้พบในชนชาติด้อย
พฒันาทัง้หลาย  ด้วยข้อสรุปนี ้ออร์ฟจึงลงมติว่า การศึกษาดนตรีควรจะเร่ิมด้วยความรู้ท่ีง่าย  ๆ 
จากเพลงท่ีง่าย ๆ และด้วยข้อสรุปนีอ้อร์ฟได้วางแผนการศกึษาเป็นขัน้ ๆ ต่อเน่ืองกนั  ทฤษฎีท่ีว่า
ด้วยประวตัิศาสตร์การดนตรีย่อมแสดงตวัของมนัอยู่ในพฒันาการชีวิตของเด็กได้รับการยอมรับไม่
มากนกัในหมู่นกัการศึกษาทุกวนันี ้ แต่แผนการสอนท่ีมีโครงสร้างเร่ิมจากสิ่งท่ีง่ายสดุ  แล้วมีการ
สอนทบัถมเพิ่มเติมจนไปสูส่ิ่งท่ีซบัซ้อนท่ีสดุนัน้ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  โดยอดุมการณ์
สงูสุดของออร์ฟ แล้วแผนการสอนของเขาซึ่งเรียกว่า Schulwerk ควรเร่ิมต้นใช้กับวยัเด็กต้น ๆ ( 
Early childhood) และควรใช้ประสบการณ์ของตวัเองเป็นอปุกรณ์การสอนดนตรี  เช่น ใช้ช่ือของ
เด็ก  

ค าง่าย ๆท่ีคุ้ นเคย  บทร้องเล่นต่าง ๆ เด็กเรียกช่ือของเขาเองหรือของเพื่อนเป็น
จงัหวะ  เด็กร้องช่ือของเขาเองเป็นท านองเละต่อมาก็อ่านและเขียนจงัหวะนัน้โดยสญัลกัษณ์แทน
จังหวะ  เด็กจะเรียนช่วงท านอง (Melodic intervals) และแบบแผนจังหวะ (Rhythm-mic 
patterns) ด้วยการร้อง ท่อง เคลื่อนไหว  และบรรเลงเคร่ืองดนตรีตามช่วงท านองและจังหวะ
เหลา่นัน้  เด็กจะใช้เคร่ืองดนตรีตัง้แตค่าบแรกของการเรียน ด้วยการใช้ท านองเพลงสัน้ ๆ ( Simple 
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motive) ท่องมนัซ า้ ๆ และแต่งเพลงใหม่จากเพลงเก่านัน้ เด็กจะสามารถก้าวหน้าได้ บทเรียนของ
เด็กท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีเข้ารู้จกัจะช่วยเกือ้หนนุให้เขาปฏิบตัิมนัได้และเขายงัสามารถท่ีจะพฒันามนั
ให้เป็นท านองหรือจงัหวะอะไรอ่ืน ๆ ท่ีเขาพอใจได้  ออร์ฟมีความเห็นเหมือนดาลโครซ(Dalcroze, 
1980) นักการศึกษาดนตรีชาวสวิส)หลายประการ  ประการท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่องานของออร์
ฟมาก ก็คือ ความคิดท่ีว่าจังหวะเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นหลักท่ีสุดของดนตรี ( Rhythm is 
strongest of the element of music)  การแสดงออกทางดนตรีของมนุษย์ท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุด
และสามญัท่ีสดุคือ การใช้จงัหวะ ดงันัน้จดุเร่ิมต้นของการศกึษาดนตรีท่ีสมเหตสุมผลท่ีสดุควรจะ
เร่ิมต้นด้วยจงัหวะ  ออร์ฟวางแผนท่ีจะสอนความคิดเร่ืองจงัหวะนีใ้ห้เป็นผลโดยสอนผ่านความรู้ 
เร่ืองดนตรีเบือ้งต้น ( Elemental music ) ของเขา เน่ืองจากจงัหวะเป็นส่วนประกอบส าคญัอยู่ใน
ค าพดู  ในการเคลื่อนไหวและในดนตรี จงัหวะจึงเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมของการสอนแบบออร์ฟ   
จากความเช่ือท่ีว่าจงัหวะเป็นองค์ประกอบท่ีจ าเป็นยิ่งของดนตรีน าไปสู่พฒันาการของการสร้าง
เคร่ืองดนตรีชนิดพิเศษ (เคร่ืองตี – ระนาดออร์ฟ ) ปรัชญาของออร์ฟ ก็เช่นเดียวกบัดาลโครซ เขา
เห็นว่าการเรียนเปียโน ไวโอลิน หรือเคร่ืองดนตรีระดบัมาตรฐานอ่ืน ๆควรจะตามหลงัพฒันาการ
ของทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นอันได้แก่ 1.การฟัง  2. การจดจ าขัน้คู่ของท านองเพลง ( Melodic 
interval) และการร้องท านองเพลง และ 3. การจดจ าและการปฏิบัติแบบแผนของจังหวะ 
(Rhythmic patterns) 

ในระบบการสอนของออร์ฟ  การสร้างสรรค์ ( Creativity) ถือเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด 
หลกัสตูรของออร์ฟเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์แบบต่อเน่ืองหลายแบบ  เด็กจะส ารวจเสียงของ
ค าพดู ท านองเพลง และเสียงเคร่ืองดนตรี เขาเลือกแบบแผนของจงัหวะและท านองจากตวัอย่าง
(หรือแต่งขึน้ เอง) และใช้มันประดิษฐ์ดนตรีประกอบ(Accompaniment figures) บทขึน้ต้น  
(Introduction) และบทจบ (Coda) หรือบางทีเขาอาจแต่งทัง้เพลงเลยก็เป็นได้  กิจกรรมการสอน
ขัน้ต้นก็เหมือนกับการเล่นเกมประกอบดนตรี ครูจะต้องคอยช่วยนักเรียนในการจดโน้ตท่ีเด็กคิด
แต่งขึน้  วิจารณ์และช่วยปรับปรุงเพลงนัน้  พยายามสอดแทรกความรู้เก่ียวกบัรูปแบบและสไตล์
ของเพลง (Musical form and style) ให้กบัเด็กในขณะท่ีเด็กก าลงัมีความคิดสร้างสรรค์แผนการ
ศกึษาของออร์ฟ กล่าวถึงลกัษณะของครูดนตรีท่ีดีว่าจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์รู้จกัผ่อน
ปรน และมีใจกว้างที่จะยอมรับความคดิใหม่ ๆ และครูต้องสามารถท่ีจะสนบัสนนุลกัษณะท่ีมีอยูใ่น
ระบบและในตวัครูเหลา่นีใ้ห้พอกพนูในตวันกัเรียน ออร์ฟ กลา่ววา่ 

“คนทัง้หลายท่ีติดกบัรูปแบบและความเช่ือจะสามารถหาความเพลดิเพลินได้น้อยนิด     
แต่ผู้ ท่ีเป็นศิลปินและเป็นนักสร้างสรรค์ (Improvisers) โดยธรรมชาติจะหาความเพลิดเพลินได้
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มากกว่า  ทุกระยะของ Schlwerk  เอือ้อ านวยสิ่งเร้าท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการพฒันาความเป็นอิสระ
เสมอ  ดงันัน้ Schlwerk  โดยตวัมนัเองจงึไมมี่วนัจบหรือ หยุดนิ่ง แต่จะพฒันา เติบโต และไหล 
อยู่เสมอ ...แต่การพฒันาไปในทิศทางท่ีผิดก็เป็นอนัตรายอย่างท่ีสดุ   ดงันัน้      การพฒันาอย่าง
เป็นอิสระจะเป็นไปได้โดยท่ีเด็กจะต้อง ถกูฝึก จากผู้ เช่ียวชาญท่ีรู้จกัคุน่เคยกบัสไตล์ และเปา้หมาย
ของ Schlwerk และ  รู้จกั โอกาสเหมาะสมท่ีจะใช้มนัด้วย” 

ดนตรีเบือ้งต้นตัง้อยู่บนรากฐานของการปฏิบตัิการสื่อสารในเด็ก (Communicative 
performance) และเน้นความเป็นตวัของตวัเองอย่างมาก อปุกรณ์เพลงต่าง ๆ ได้มาจากความคิด
ของเด็กเองโดยมีบทเพลงของ Schlwerk ซึง่มีรูปแบบของท านองและจงัหวะท่ีถกูออกแบบอย่างดี
เป็นตัวอย่างเพลงของเด็กจะเรียบง่าย ถูกกับจริตของเด็ก เป็นธรรมชาติ และมีการใช้ร่างกาย
ประกอบ เหมือนกับการเล่นของเด็ก  ดนตรีเบือ้งต้นได้ถูกพฒันามาจากข้อสรุปท่ีว่าเด็กจะเป็นผู้
แสดงถึงพฒันาการทางดนตรีของมนุษยชาติจากประสบการณ์และพฒันาการทางดนตรีของเด็ก
เอง ประสบการณ์ดนตรีเบือ้งต้นของเด็กจะเรียบง่าย  เช่น การกู่ร้อง การท่อง การกระทืบเท้า และ
การตบมือ  ในดนตรีเบือ้งต้นนัน้ การพดู  การร้องเพลง และการเคลื่อนไหว ไม่สามารถถกูแยกออก
จากกนั แตจ่ะหลอมรวมกนั เหมือนกบัการแสดงออกทางดนตรีโดยธรรมชาติอนัแท้จริงนัน้เอง  

เปา้หมายหลกัของโปรแกรมการสอนแบบออร์ฟ คือ  การท่ีเด็ก แสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค์ด้วยการแตง่ท านองหรือ จงัหวะขึน้ใหม่จากท านองหรือจงัหวะเดิมท่ีมีอยู่ซึง่ภาษาดนตรี
เรียกว่า Improvisation เพลงท่ีออร์ฟเขียนจะถูกใช้เพียงเพื่ อเป็นแบบ (Models) เพื่ อการ 
Improvisation สว่นประกอบตา่ง ๆท่ีออร์ฟใช้ในการแตง่เพลงส าหรับเด็กของเขา คือ   

1. Pentatonic mode  (โน้ต 5 ตวัซึ่งมีความสมัพันธ์ของเสียงเป็น โด เร มี ซอล 
ลา )  

2. Ostinato patterns และ  Borduns  (แบบแผนของตวัโน้ตซ า้ ๆ ท่ีเดินอยูต่ลอด
ทัง้เพลง) ซึ่งออร์ฟตัง้ใจให้เด็กคิดขึน้เอง(โดยเลียนแบบจากตวัอย่างเพลงท่ีออร์ฟเขียน) 3. เช่น
เดี่ยวกับโคได (Zoltan Kodaly, 1882-1967 นักการศึกษาดนตรีชาวฮังการี) ออร์ฟนิยมเพลง
พืน้เมืองท่ีเด็กเคยชิน 4. ออร์ฟสกัดท านองเพลงสัน้ ๆ (Motives) ออกจากเพลงน ามาใช้เป็นบท
ขึน้ต้น (Introduction) และใช้ในการเล่นประกอบ (Accompaniment) 5. เคร่ืองดนตรีประเภท
ระนาดซึง่ออร์ฟคดิค้นขึน้ 6. ขัน้สามคูไ่มเนอร์หรือ Descending minor third (s-m) ซึง่มกัอยูใ่นบท
ร้องเลน่ (Chant ) ตา่ง ๆ ของเด็ก ( เช่น มอญซอ่นผ้า ตุ๊  -ก – ตา  อยู่ข้างหลงั เป็นต้น, ผู้ เขียน) และ 
7. กระสวนค าพูด (speed patterns –   ค าพูดท่ีน ามาเรียงกันเป็นท่อนสัน้ ๆ ) เร่ิมจากค า ๆเดียว 
แล้วก้าวไปสูกิ่จกรรมท่ีซบัซ้อนกวา่ เช่น speech canons 
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ค าพูด (Speech)  
การใช้ค าพูดเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ดนตรีและเป็นจุดหนึ่งในการสอนของ  

Schlwerk ออร์ฟเน้นเร่ืองการใช้ค าพดู  เพราะเขาเห็นว่าธรรมชาติของเด็กนัน้จะมีพฒันาการจาก
การใช้ค าพดูไปสู่การเคลื่อนไหวตามจงัหวะแล้วจึงไปสู่เพลง ขัน้ตอนของการสอนเพลง Schlwerk
เร่ิมจากการใช้ค าพดู ตามด้วยการท าจงัหวะด้วยร่างกาย (Body rhythms) เช่นการตบมือ หรือการ
ดีดนิว้ แล้วลงเอยด้วยการบรรเลงเคร่ืองดนตรี ออร์ฟจงึใช้เพลงกลอ่มเด็ก เพลงพืน้เมือง ค าพงัเพย 
และบทร้องเลน่ของเด็ก ๆ (ท่ีไม่เชิงจะเป็นเพลงนกัเช่น กุ๋ย ๆ หน้าไม่อาย ) เอามาพฒันาเป็นเพลง
สอนใน Schlwerk ครูดนตรีทุกคนในระบบนีจ้ะต้องใช้เพลงกล่อมเด็ก ค าพงัเพย และช่ือของเด็ก
เองเอามาสอนดนตรีในชัน้ เด็กจะช่วยกนัแตง่เพลงขึน้โดยใช้จงัหวะท่ีมีแทรกอยู่ในค าเหลา่นัน้ เช่น 
บางครัง้ครูเขียนช่ือของนกัเรียน 2-3 คนบนกระดานด าแล้วให้นกัทัง้ชัน้ช่วยกนัจดัเรียงช่ือเหล่านัน้
เพื่อให้เกิดจังหวะท่ีน่าสนใจขึน้ จากนัน้อาจคิดท านองขึน้ใส่กับล าดบัช่ือท่ีถูกเรียงแล้วนัน้ หรือ
สร้างวลีสัน้ ๆ (Short phrases) จากจังหวะของช่ือบางช่ือ ครูจะน าความรู้เก่ียวกับจังหวะเพลง 
(Meter) จังหวะเน้น  (Accent) และจังหวะยก (Anacrusis) จากกระสวนค าพูด  (Speech  
patterns –  ค าพูดท่ีเอามาเรียงเป็นท่อนสัน้ ๆ) แล้วตอกย า้ความรู้นัน้ ๆ ในกิจกรรมอ่ืน (เช่นการ
เคลื่อนไหว,การท าจงัหวะด้วยร่างกาย) และการท ากระสวนค าพดูนัน้เป็นบทเพลง ตวัอยา่งเช่นการ
สอนความรู้เร่ือง canon  (การร้องเพลงไล่กนัเป็นจงัหวะ) จะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากค าพดู
โดยให้เด็กท่องวลีท่ีประกอบด้วยจังหวะท่ีหลากหลายและน่าสนใจโดยการใช้วิธีของเพลง 
(Rounds) เด็กกลุ่มท่ีหนึ่งเร่ิมต้น และเม่ือถึงจุดหนึ่งท่ีเป็นจุดนัดหมาย กลุ่มท่ีสองก็ขึน้ต้น เด็กท่ี
เข้าใจและสนุกกับกระบวนการแบบนีจ้ะสามารถประดิษฐ์ค า จังหวะ และบท ร้องเล่นได้อย่าง
มากมาย ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ในการเรียนการสอนดนตรีเม่ือเขาได้เรียนถึงช่ือสถานท่ี สิ่งของ สี 
ดอกไม้ หรือช่ือวนัตา่ง ๆ ในสปัดาห์ เขาสามารถน าช่ือเหลา่นีม้าเรียงกนัได้หลาย ๆ แบบ ท าให้เกิด
จังหวะแปลก ๆ ครูไม่ควรหลีกเลี่ยงการใช้จังหวะยาก ๆ และซับซ้อนถ้าจังหวะเหล่านัน้มีอยู่
ตามปกตใินค าพดูทัว่ ๆ ไปและเด็กเองก็ชินอยู ่(เช่น จงัหวะขืน Syncopation เป็นต้น) เดก็สามารถ
ปรับตวัได้กับการเปลี่ยนจังหวะ ครูจะต้องพิถีพิถันมากเม่ือจะแสดงการเขียนโน้ตจากค าพูดให้
นกัเรียนเห็นบนกระดานด าโดยจะต้องค านึงถึงความถกูต้อง เท่ียงตรง และชดัเจน และต้องระวงั
ไม่ให้เกิดการดดัแปลงจงัหวะให้ผิดไปจากของจริงท่ีอยู่ในค าพูดประจ าวนั ครูต้องคอยตรวจตรา
การปฏิบตัิ กระสวนจงัหวะ (Rhythm patterns – แบบแผนของจงัหวะท่ีเป็นท่อนสัน้ ๆ) ให้เป็นไป
อย่างถกูต้องและกระชบัไม่ว่าในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัท่องค า ตบมือ ดีดนิว้ เคาะเท้า หรือร้องเพลง 
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แตก็่ควรเปิดโอกาสให้มีการทดลองหาวิธีพดูหรือร้องแบบแปลก ๆใหม่ ๆโดยใช้จงัหวะแปลก ๆ อนั
จะเป็นการสร้างสรรค์ได้ 

การใช้ค าพดู (Speech) เป็นสื่อการสอนดนตรี นอกจากจะให้ความรู้เก่ียวกบัจงัหวะ
แล้ว  ยงัหา ความรู้ทางดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัด้วย เช่น  Phrasing, Dynamic, Qualities, Staccato, 
และ Legato   เม่ือนกัเรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบัรูปแบบของเพลง  (Musical form)    เขาก็พร้อม
ท่ีจะท าให้การเล่นค าพดูของเขามีรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  Binary,  Ternary,  หรือ Rondo    และรู้จกั
ใช้ประโยชน์ของการซ า้ (repetition) และการให้สีสรรค์ท่ีก่อให้เกิดความแตกต่าง (Contrast) 
ความรู้บางอย่างท่ีเป็นเร่ืองยากเม่ือนักเรียนได้พบเป็นครัง้แรก  เช่น  การท่ีท านอง (Melody)  
ความหนกัเบา (Dynamics)     และสิ่งประกอบทางดนตรีอ่ืน ๆ เกิดขึน้พร้อม ๆ กนัตรงจุดหนึ่งใน
บทเพลงอาจจะใช้วิธีอธิบายให้ง่ายขึน้โดยใช้จงัหวะในค าพดูซึง่ในท่ีสดุถกูพฒันาไป  เป็นบทเพลง
นกัเรียนจะเข้าใจความรู้เร่ืองจงัหวะมากขึน้เม่ือเขาร้องพร้อมกบัใช้ร่างกายท าจงัหวะไปด้วย เช่น 
ตบมือ กระทืบเท้า ดีดนิว้ หรือตบต้นขา (Patschen or Thight-slapping)  

การร้องเพลง(Singing)  
ค าพดู (Speech) บทร้องเลน่ (Chant) และเพลง (Song)     เป็นสิง่ท่ีสมัพนัธ์กนัอย่าง

ใกล้ชิด การร้องเพลงจะมาทีหลงัการพดู ดงันัน้ท านองเพลงจงึมาทีหลงัจงัหวะ เด็กจะท่องค าโดด ๆ 
วลี หรือค าร้องเล่น ตบมือตามจงัหวะของค าเหล่านีแ้ล้วเคาะจงัหวะของค าเหล่านัน้ลงบนระนาด  
เขาจะพบ ว่าเสียงของเขาเร่ิมเปลี่ยนขึน้ลงในขณะท่ีเขาท่องพร้อมกบัเคาะระนาด ตรงจุดนีมี้การ
ถ่ายทอดจากการพูดไปสู่การร้องเพลง     และจากจุดนีเ้ป็นต้นไปท่ีค าพูดและการร้องเพลงจะ
สนบัสนนุซึง่กนัและกนัในการเรียนการสอนดนตรี 

ประสบการณ์ร้องเพลงแรกสุดจะเหมือนกับการเล่น เช่น เด็กร้องช่ือเพื่อนกลบัไป
กลบัมาหรือการร้องโต้ตอบกนั  (Call and Response) ครูสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกบัเด็กตรงจดุนี ้
ด้วยการใช้กิจกรรมร้องโต้ตอบในการสอนเพลง โดยครูร้องเพลงสัน้  ๆ วรรคหนึ่ง แล้วให้นกัเรียน
ร้องตาม ครูจะให้นกัเรียนสนบัสนุนโต้ตอบ ครูจะสนบัสนุนให้นกัเรียนร้องโต้ตอบกนั แล้วครูคอย
สงัเกตเสียงโน้ตท่ีเด็กใช้ร้องโน้ตตอบ จากนัน้ให้เด็กถ่ายทอดเสียงโน้ตเหลา่นีล้งบนระนาด และเป็น
จดุเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์บทเพลง การฝึกปฏิบตัิในเร่ืองการพดู  การท่อง     และการตบมือตาม
จงัหวะของค าพูดจะเป็นเคร่ืองเตรียมตวัเด็กให้พร้อมท่ีจะผสมความรู้เร่ืองจงัหวะในการพูด (ซึ่ง
ตอนนีเ้ด็กรู้ดีแล้ว) เข้ากับท านองเพลงบนระนาด   บทเพลงบทแรก  ๆ ในหนังสือ   Music for 
Children    ของออร์ฟแสดงความ หมายของค าว่า “ดนตรีเบือ้งต้น” (Elemental music) ไว้อย่าง
ชดัเจน   เพลงเหลา่นัน้ร้องง่ายและเป็นธรรมชาติตามแบบท่ีเด็กชอบร้อง ตวัอย่างข้างลา่งนีไ้ด้จาก
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บท Supplementary ใน Volume 1 แสดงให้เห็นถึงการท่ีจงัหวะในค าพูดเป็นรากฐานของจงัหวะ
ในเพลง เสียงผนัขึน้ลงเวลาพดู (Pitch inflections) พฒันาไปสูท่ านองเพลงซึง่ใช้โน้ตท่ีเด็กชอบร้อง
คือ “sol-mi” และค าท่ีใช้ในเพลงสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของเด็กตัง้แต่หน้าแรกไป เพลงใน
หนงัสือ Music for Children   จะมี Accompaniment  ด้วยเคร่ืองดนตรีหรือ Body rhythms หรือ
ทัง้สองอย่าง และยงัมีบทเพลงบรรเลงส าหรับเคร่ืองดนตรีโดยเฉพาะ (ไม่มีค าร้อง) ตวัโน้ตต่าง  ๆ 
ถูกแนะน าตามล าดบัท่ีตายตวัเข้มงวด  โดยเพลงร้องจะเร่ิมต้นด้วยโน้ต sol-mi (5-3) จากนัน้จึง
เพิ่ม la, do, re (6, 1, 2)    ทีละตวัเพื่อให้ครบตวัโน้ตของ Pentatonic scale แล้วจึงเติมFa กับ Ti 
(4,7) หลงัสดุเป็นDiatonic scale  

ออร์ฟใช้ Pentatonic mode  เพราะเขาเช่ือว่ามนัเป็นกลุ่มเสียงท่ีเด็กใช้ร้องเพลงโดย
ธรรม ชาติของเด็กเอง จากการท่ีออร์ฟเช่ือทฤษฎีท่ีว่าประวตัิการดนตรีจะต้องแสดงตวัอยู่ในการ
พฒันาของปัจเจกบคุคลเขาจึงมัน่ใจว่า Pentatonic mode เหมาะสมส าหรับการพฒันาจิตใจของ
เด็กเล็ก    ด้วย mode นีเ้ด็กสามารถเล่นแนวท านองทีละหลาย ๆท านองพร้อมกันได้โดยไม่
ก่อให้เกิดเสียงกระด้าง และไม่ถกูดึงให้เข้าหา Tonal center เหมือนกบัในคีย์เมเจอร์และไมเนอร์ 
การสอนดนตรีบางระบบใช้สเกลเมเจอร์ ส าหรับเร่ิมต้นแนวท านองเพลง แต่ระบบของออร์ฟสอน
สเกลเมเจอร์ และ ไมเนอร์ รายละเอียดภายหลงัการใช้   Pentatonic scale     นอกจาก Diatonic 
scale แล้วเด็กยงัชอบท่ีจะได้ทดลองใช้เสียงแปลก ๆ เช่น Modes และ Scales ของประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีเป็น Non – Western ด้วย ดงันัน้ Chord progressions ท่ีเด็กใช้จึงอาจเลยเกินขอบเขตของแบบ
แผนท่ีใช้ในดนตรีตะวันตก เม่ือเด็กได้มีประสบการณ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ของเสียงหลาย ๆ   
แบบ ในหลาย ๆ   สเกล  เขาก็จะมีความรู้สึกหลายแบบในการแต่งท านองและการประสานเสียง 
ซึง่เขาจะได้แสดงออกอยา่งเต็มท่ีภายหลงัในการแตง่ท านองสด (Improvisation) เดก็นัน้ในอนาคต
จะช่ืนชอบทัง้เพลงคลาสสคิของเก่า และเพลงร่วมสมยัของใหม ่ 

เพลง “The Day Is Now Over” เป็ นตัวอย่ าง เพลง  ๆ  หนึ่ งของออ ร์ฟ ท่ี เป็ น 
Pentatonic  มันยังแสดงลักษณะอ่ืน ๆ ของเพลงแบบ “ออร์ฟ”  อีกด้วย เช่นการใช้ Ostinata 
patterns อย่างกว้างขวาง ช่วยพัฒนาความรู้เร่ืองแนวท านอง (Linear thinking)    และพัฒนา
ความเป็นอิสระของการบรรเลงแต่ละแนวในการประสมวง การใช้ Ostinatos หลาย ๆ ชดุบรรเลง 
พร้อมกนัก็เป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีนิยม   ท าให้เพิ่มจ านวนผู้บรรเลงเคร่ืองดนตรีได้หลายคน และท าให้เกิด
ความอยากบรรเลงประสมวง   ออร์ฟสกดัหน่วยท านอง (Motives)  ท่ีง่ายท่ีสดุออกจากตวัท านอง
เพ ล งแ ล้ ว ใช้หน่ อยท าน องนั ้น ส ร้า งบทน า เพ ล ง  ( Introduction) แล ะดนต รีป ระกอบ 
(Accompaniment)    เขาสนบัสนนุให้นกัเรียนทกุคนท าเช่นเดียว กนันี ้เพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีสมบรูณ์



  45 

และสมมาตร (Complete and symmetric)    โดยมีบทน าและดนตรีประกอบ Bordun   ถูกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ   เพราะคณุสมบตัิคูห้่า (Open fifth)      ของมนัมีเสียงเหมือนเสียงหึ่ง ๆ ของ 
bagpipe  (เคร่ืองดนตรีจ าพวกป่ีสก็อต    ซึง่เข้ากนัได้ดีกบัท านองท่ีเป็น Pentatonic เสียงเบสหึง่ ๆ 
เป็นเสียงประกอบท่ีดีส าหรับท านองท่ีแตง่ขึน้ใหมส่ด ๆ (Improvised) ด้วย และตวั Bordun เองก็ชี ้
ให้รู้สกึถึง Tonal center (s-d) ในบทเพลงบางบทใน Orff-Schulwerk โน้ตทัง้สองตวัเคลื่อนขึน้-ลง
ด้วยกัน เด็กจะสร้าง Ostinatos ขึน้ได้ด้วยวิธีการเติมโน้ตผ่าน (Neighbouring tones) ลงในขัน้คู่
ของ Bordun 

 
การเคล่ือนไหว (Movement) 

การเคลื่อนไหวตามแบบของออร์ฟเร่ิมจาก การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น  (Elemental      
movements)   การเคลื่อนไหวท่ีเด็กท าได้เองโดยไม่มีต้องมีการฝึกเป็นพิเศษ   เป็นการเคลื่อนไหว
ท่ีพฒันาไปได้เอง เด็กชอบท่ีจะวิ่ง  กระโดด  ไถล  หมนุตวั    หรือท าท่าต่าง  ๆ   โดยไม่จ าเป็นต้อง
ตัง้จดุประสงค์อะไรไว้ แต่ท าเพื่อสนกุเท่านัน้  ดงันัน้เขาจึงสามารถคิดสร้างสรรค์วิธีเคลื่อนไหวของ
เขาเอง ซึ่งแสดงออก ถึงความมีชีวิตชีวาเด็กในระยะ  2-3 ขวบ  จะไม่สามารถแสดงความคิด
ความรู้สกึด้วยการพดูได้ดี เท่ากบัการออกท่าทางหรือการวาดรูป  

“การเคลื่อนไหวเบือ้งต้น”คือ  การเคลื่อนไหวท่ีถูกปรุงแต่งขึน้จากการเคลื่อนไหวท่ี
เป็นธรรมชาติของเด็ก เด็กจะรู้สึกสนุกสนานกับการเคลื่อนไหวนีเ้หมือนกบัว่าเขาก าลงัแต่งเพลง
ของเขาเองด้วยวิธีท่ีเขาถนดั การวิ่ง กระโดด (ทีละขาหรือสองขา) ไถล หมนุตวั จะอยู่ในแผนการ
สอนดนตรีของออร์ฟ ครูจะสนบัสนุนการเคลื่อนไหวเหล่านีโ้ดยจดัให้สมัพนัธ์กบัดนตรีและการใช้
การเคลื่อนไหวสอนความรู้ทางดนตรี กนุเธอร์(Günther, 1963) กลา่ววา่ เด็กโดยทัว่ไปสนกุกบัการ
ใช้จินตนาการควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหว เด็กบางคนเล่นคนเดียว โดยสมมุติว่าตัวเขาก าลัง
กระโดดข้ามวตัถุท่ีไม่มีอยู่จริง (เขาจินตนาการขึน้) บางทีเขาก็วิ่งขึน้ไปสองสามเก้าแล้วหยุดกึก 
หรือบางทีก็ท าเป็นย่องหรือหมนุตวัไปรอบ ๆ จนเวียนหวั บางคนนึกว่าตวัเองเป็นคาวบอย ท าท่า
คล้ายถือปืนหมนุตวัไปมาเพื่อหาผู้ ร้ายท่ีอยู่รอบ ๆ การเคลื่อนไหวเหล่านีก้นุเธอร์กล่าวว่าเป็นสิ่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใช้แสดงความรู้สึกและใช้ในการสร้างสรรค์ แต่น่าเสียดายท่ีการเคลื่อนไหว
เหล่านีม้ักเป็นไปแบบแข็งกระด้างในเด็กเล็ก(Günther, 1963) อย่างไรก็ตามออร์ฟใช้กิจกรรม
เหล่านีใ้นการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐาน ในกระบวนการสอนนัน้ควรรักษาไว้ซึ่งอิสระภาพและความ
สนุกสนานในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวด้วยการคิดแต่งท่าทางออกมาทันทีทันใด 
(Improvisation) จะท าให้เด็กรู้จกัตวัเองได้ดีขึน้ และช่วยให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกของตน 



  46 

การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวนีน้อกจากจะช่วยวางรากฐานในการเรียนดนตรีแล้วยังจะช่วย
วางรากฐานในการศกึษาศิลปะวา่ด้วยความ (Aesthetic education) อีกด้วย 

การเคลื่อนไหวในบทเพลงพฒันาขึน้มาจากการ เคลื่อนไหวในการเล่นสนุก เด็กจะ
คิดแบบของการเคลื่อนไหว  และปฏิบตัิมนัเป็นส่วนหนึ่งของเพลงท่ีเขาก าลงัร้องหรือเล่นเกม  เด็ก
จะเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและมีความหมายโดยเด็กอาจเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและมี
ความหมายโดยเด็กอาจเคลื่อนไหวคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม  ออร์ฟแต่งหลายเพลงในหนงัสือ Music  
for Children  ทั ง้ 5  เล่ม (volumes) เพื่ อการสนับสนุนการเคลื่อนไหวประกอบเพลงแบบ
สร้างสรรค์  และบางเพลงเป็นเพลงประกอบการเต้นร าซึง่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย 4 แบบได้แก่  
ตบมือ กระทืบเท้า  ดีดนิว้และตบต้นขา (patschen)  การเคลื่อนไหวเหล่านี ้ท าให้เด็กให้รับ
ประสบการณ์ตรงเร่ืองจังหวะนอกเหนือจากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการได้ยินจังหวะ การท า
จงัหวะด้วยร่างกายนีเ้ด็กใช้อย่างกว้างขวางในการประกอบการร้องเพลงและการท่องค า  และเป็น
พืน้ฐานในการปฏิบตัิจังหวะซึ่งจะพัฒนาเป็นทักษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีประเภท Percussion  
ต่อไป  เรายังสามารถใช้ Body rhythms   และการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ  ในการสอนเร่ืองความรู้
พืน้ฐานเร่ืองแบแผนของเพลง (Musical forms) อีกด้วย  ตวัอย่างเช่นเราตัง้วรรคหนึ่งของการตบ
มือ และกระทืบเท้าเป็นท านองหลัก (Theme)  จากท านองหลักนีเ้ราสามารถเล่นซ า้ หรือแปร
ท านอง เล่นมนักลบัตัง้แต่ท้ายมาหาต้น  เล่นมนัเป็น Canon หรือใช้เป็นท านองหลกั ในการเล่น
แบบ rondo (รอนโด) 

เด็กอาจใช้ Body rhythms เพื่อประกอบโคลงบทหนึ่ง หรือประกอบการท่องโคลงบท
หนึ่งหรือประกอบการท่องโคลงบทหนึ่ง  เด็กอาจถ่ายทอด Body rhythms ลงในการบรรเลงเคร่ือง
กระทบจงัหวะท่ีไม่มีท านอง  ท่านจะเห็นได้ว่าเด็กเร่ิมต้นด้วยจงัหวะท่ีเขาได้รับประสบการณ์จาก
การใช้ค าพดู  และเร่ิมต้นด้วยท านองท่ีเขาได้จากการร้องเลน่  ออร์ฟหลอมดนตรีไว้กบัการพดูและ
การเคลื่อนไหว และเขาสอนเด็กด้วยความรู้ธรรมชาติของเดก็โดยแท้จริงทีเดียว 

นอกจากนี ้Lunz (1972) ได้กล่าวว่า การเคลื่อนไหวใน Orff  - Schulwerk  นัน้มี
รากฐานมาจากแบบแผนการใช้ร่างกายฝึกจังหวะของดาลโครซท่ี เรียกว่า “ยูริทึมมิกส์” 
(Eurhythmics)  แตไ่ม่เหมือน  ยริูทึมมิกส์ ตรงท่ีว่า สคเูวอร์ (Schulwerk) การเคลื่อนไหวไม่ได้เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างในดนตรีเหมือนท่ี Eurhythmics  เป็น  เด็กใน 
Schulwerk ใช้การเคลื่อนไหวเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงความรู้สึกทางดนตรีท่ีเขาได้ยิน  เขาเรียน
แบบฝึกหัดพิเศษซึ่งเขาใช้เชือก ลูกบอล หรือวัตถุอ่ืน  ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว จังหวะต่าง ๆ 
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ความเร็ว – ช้า  เละความหนัก – เบา เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว  และเด็กมีโอกาสท่ีจะ 
improvise  ด้วยการเคลื่อนไหวท่ีซบัซ้อนเพื่อตอบสนองตอ่ดนตรีได้ 

การคดิแต่งท านองหรือท่าทางแบบทนัททีนัใด ( Improvisation)  
Landis (1972) ได้กล่าวว่า จุดประสงค์เบือ้งต้นของการศึกษาดนตรีตามทรรศนะ

ของออร์ฟ คือ การพฒันาความคิดอย่างสร้างสรรค์ของเด็กซึง่จะสง่ผลประจกัษ์ในความสามารถท่ี
จะด้นสด (improvise) ได้  การนีไ้ม่สามารถส าเร็จได้ด้วยเพียงการปอ้นดนตรีคลาสสิคท่ีส าเร็จรูป
และหลายหลากให้เด็ก (ซึ่งมกัจะสงูเกินไป) แต่ส าเร็จได้โดยช่วยให้เด็กแต่งเพลงของเขาเองด้วย
ความสามารถของเขาควบคูไ่ปกบัการท ากิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กนั  ในโลกของเด็ก ๆ นัน้ การพดู และ
การร้องเพลง  บทกวี และดนตรี ดนตรีและการเคลื่อนไหว  การเล่นและการเต้นร ายงัไม่สามารถ
แยกกนัได้เด็ดขาด   แต่เด็กจะปฏิบตัิทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัและแยกกนัไม่ได้  
เด็กระรวบรวมทกุสิ่งทุกอย่างเข้าไปในการเล่นซึง่เป็นแรงผลกัดนัท่ีจ าเป็นส ารับการพฒันาความรู้
เก่ียวกบัศิลปะและประเพณี  เราสิ่งคล้าย ๆกนัในวฒันธรรมโบราณทัว่ไปและในระยะเร่ิมต้นของ
ไทยเราด้วย  มีผู้ ให้ข้อคิดว่าความเพลิดเพลินของเด็ก ๆ ท่ีมีต่อนิทานก่อนนอนนัน้  เกิดมาจาก”
ความคล้องจองในจิตใจใต้ส านึกของเด็กระหว่างตวัเด็กเองกับความรู้สึกนึกคิดของเด็กเก่ียวกับ
อารยธรรม” นิทานก่อนนอนและเพลงกลอ่มเด็กนัน้เป็นของท่ีเก่าแก่อยา่งไม่น่าเช่ือเก่ากว่ายคุก่อน
ประวตัิศาสตร์  Prehistoric times) เสียอีก เราสามารถค้นพบความสามารถระหว่างรูปแบบของ
นิทานและเหลงกล่อมเด็กซึง่ใช้แบบแผนซ า้ ๆ (Repetitive patterns) มากมาย เพลงกลอ่มเด็กมกั
เป็น Pentatonic tones  ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานของเพลงพืน้เมือง (Folk songs) ท่ีมกัเน้นความส าคญั
ของจงัหวะและการเคลื่อนไหวร่างกายมากกวา่การท า ท านอง  

ใน Orff – Schulwerk  นัน้ความคิดสร้างสรรค์มกัอยู่ในรูปแบบของการ Improvision 
การเป็นสมาชิกคนหนึ่งในวงบรรเลงหมู่ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นในการเรียนดนตรีขัน้พืน้ฐานของออร์ฟ 
นกัเรียนทุกคนจะต้อง  Improvise ได้  สิ่งนีเ้ป็นสิ่งท่ีถูกเน้นและปฏิบตัิเสมอในการเรียนการสอน
แบบออร์ฟ  ออร์ฟจัดกิจกรรมทัง้หลายใน Schulwerk ขึน้เพื่อเป็นสื่อส าหรับการ Improvisation  
กิจกรรมเหล่านัน้ได้แก่การเคลื่อนไหว ค าพูด การใช้ร่างกายท าจงัหวะ การร้องเพลง การบรรเลง
เคร่ืองดนตรีทัง้ท่ีท าท านองได้และไม่ได้ ซึ่งเด็กจะใช้เคร่ืองดนตรีนีเ้พื่อการ Improvidetion  อย่าง
มาก  นักเรียนจะสร้างบทเพลงขึน้มาโดยมีแบบแผนของจังหวะและท านอง ( Rhythmic and 
melodic patterns) แบบแผนของดนตรีประกอบ (Accompaniment  figures)  บทขึน้ต้นและบท
จบ  (Introductions and codas ) เคร่ืองดนตรีแบบออร์ฟช่วยให้การ Improvisation  ในชัน้เรียน
เป็นไปได้ดี  ผู้สืบทอดอดุมการณ์ของออร์ฟก็มิได้มุ่งหวังว่าเด็กจะต้อง Improvision  ได้เหมือนนกั
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ดนตรีอาชีพ  แต่มีจดุประสงค์ท่ีจะใช้ Improvisiation เพื่อการสร้างสรรค์ บทเพลงท่ีออร์ฟแตง่ขึน้ก็
เพื่อห้เด็กเกิดความคดิสร้างสรรค์ของตนเอง เมื่อเด็กใช้เพลงเหลา่นีเ้ป็นแบบ  

พวกเขามักจะเลือกแนวท านองหรือจังหวะ (Melodic or rhythmic motives) จาก
เพลงอ่ืน ๆท่ีเขาคุ้นเคย และใช้มนัในการสร้างดนตรีประกอบ บทขึน้ต้น บทจบ หรือใช้มนัในการ
แปรท านอง เพื่อจะเป็นการสนบัสนุนการสร้างสรรค์ของเด็กแต่ละคน ครูจะจดัเตรียมเง่ือนไขและ
โอกาสส าหรับ Improvisation ให้ แทนท่ีครูจะน าแนวท านองหรือจังหวะ และวิธีใช้ส าหรับ 
Improvisation ให้  ครูจะให้นกัเรียนหารูปแบบของเพลง (Form) และเนือ้หาของบทเพลงท่ีนกัเรียน
ก าลงัจะแตง่ขึน้  เด็กจะรู้สกึสนกุโดยแท้จริงท่ีจะได้มีโอกาสในการเลือกแนวท านองและจงัหวะด้วย
ตวัเอง ครูจะสอนเด็กไม่ให้พอใจเพียงผลงานการ Improvisation ครัง้แรกเท่านัน้แต่เขาจะต้องหา
วิธีอ่ืน ๆ อีก ผู้น าในระบบออร์ฟสนบัสนนุการประเมินผลงานตนเอง  การทดลองการตัง้ใจฟังอย่าง
ใคร่ครวญในขณะท่ีเด็กก าลัง  Improvise การฟังอย่างตัง้ใจและรสนิยมในสุนทรียศาสตร์
พฒันาขึน้มากกระบวนการนี ้ท่ีส าคญัก็คือเด็กทกุคนจะต้องมีโอกาสท่ีจะ Improvise โดยใช้เคร่ือง
ดนตรี และต้องประเมินผลการแสดงของตนเอง 

Improvisation เร่ิมต้นจากประสบการณ์ง่าย  ๆ ท่ี มีลักษณะคล้ายกับการเล่น
สนกุสนานและจะด าเนินติดตอ่เป็นล าดบัตลอดการสอน  บทเรียนของออร์ฟ จะเป็นตวัอย่างให้กบั
เด็ก ขณะท่ีเด็กสร้าง Improvisation ตามแบบของบทเรียนนัน้เขาจะใช้สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ทาง
ดนตรีตามท่ีออร์ฟแนะน า  ตวัอย่างเช่น Borduns  และ Ostinatos  เป็นต้น รูปแบบของเพลงท่ีใช้
มากในการ Improvisation คือ Rundo เพราะโครงสร้างของมนัเหมาะสมด้วยการท่ีมีท านองหลกั 
ซึ่งต้องถกูเล่นซ า้ ๆพร้อมกันทุกคนสลบักับการ Improvisation เป็นท่อนท านองแปลก ๆ โดยเด็ก
แตล่ะคน ออร์ฟได้ออกแบบเคร่ืองดนตรีเพื่อให้เด็กใช้เพื่อการ Improvisation นี ้

เคร่ืองดนตรี (Intruments) 
เคร่ืองดนตรีซึง่ออร์ฟสร้างขึน้เป็นพิเศษเป็นจดุเด่นจุดหนึ่งในการเรียนการสอนแบบ

ออร์ฟ และท าให้การสอนระบบนีแ้ตกตา่งจากระบบอ่ืน  การเน้นหนกัถึงจงัหวะว่าเป็นส่วนประกอบ
ทางดนตรีท่ี มีอ านาจท่ีสุดน าไปสู่การส ร้างเค ร่ืองดนตรีประเภทเค ร่ืองตี   (Percussion 
instruments) ด้วยความร่วมมือของผู้ เช่ียวชาญทางประวิตศาสตร์ดนตรีและทางการสร้างเคร่ือง
ดนตรีออร์ฟได้พฒันาเคร่ืองดนตรีของเขาให้เอือ้อ านวยการผสมวงท่ีมีเสียงกลมกลืนและนุ่มนวล  
เคร่ืองดนตรีเหล่านีเ้ล่นง่าย มีคุณภาพเยี่ยม และดูจะสมัพันธ์ใกล้ชิดกับเคร่ืองดนตรีแบบง่าย  ๆ 
หรือเคร่ืองดนตรีท่ีไม่ใช่แบบของตะวนัตก (Primitive models  เช่น  ระนาดของอินโดนีเซียหรือ
แอฟริกา  มากกว่าจะสัมพันธ์กับเคร่ืองดนตรีใน  Percussion instruments ของวงออร์เคสตรา
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สมัยใหม่ เคร่ืองดนตรีของออร์ฟ ได้แก่ ระนาดไม้ หรือ Zylophone ( โซพราโน  อัลโต และเบส)   
ระนาดเหล็กขนาดเล็กหรือ  Glockenspiel (โซพราโนและอัลโต) และระนาดโลหะท่ีเรียกว่า 
Metallophone (โซพราโน อลัโต และเบส)  ทกุเคร่ืองเล่นได้โดยใช้ไม้ตี ทุกเคร่ืองจะมีลักษณะเป็น
กล่องไม้ ให้เสียงดงักังวาน และลูกระนาดจะถอดออกได้เพื่อประโยชน์ในการสร้างสเกลต่าง  ๆ 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้มากในระดบัประถมศึกษาจะเป็นแบบ Diatonic โดยมีลกูระนาดอะไหล่ F# และ 
Bb เพื่อให้สามารถสเกลเมเจอร์ได้ 3 สเกล (C,F,G) และสเกลไมเนอร์ได้ 3 สเกล (Am, Dm, Em) 
เคร่ืองดนตรีท่ีเป็น Chromatic ก็มีอยู่ด้วย ออร์ฟใช้ Viola da gamba และ Lute เล่นรวมกับ 
Percussion set โดยอาจใช้ Cello และ Guitar  เทนก็ได้  ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ก็เข้ากันได้ดีกับเคร่ือง
ดนตรีของออร์ฟ  เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เช่น กลอง ฉาบ ก๋ิง ใช้ประกอบการบรรเลงหมู่ได้ วิธีของออร์ฟ
ไม่ใช้เปียโนเป็นเคร่ืองประกอบการร้องเพลง  แต่ถ้าใช้นิด  ๆหน่อย ๆ ก็จะท าให้เสียงของการ
บรรเลงมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  การใช้เปียโนหรือออร์แกนอย่างเต็มท่ีหรือใช้เคร่ืองดนตรีอ่ืนท่ีมีเสียง
ผิดแปลกออกไปมากเข้าผสมจะท าลายลกัษณะเสียงของออร์ฟ ออร์ฟได้ตัง้ใจออกแบบน า้เสียง
ของเคร่ืองดนตรีไว้ส าหรับเพลงตามแบบของเขาเองโดยเฉพาะ  ผู้ด าเนินตามรอยออร์ฟเน้นชดัเจน
ว่าเคร่ืองดนตรีเหล่านีไ้ม่ใช่ของเล่น จุดเด่นของเคร่ืองดนตรีนีอ้ยู่ ท่ีน า้เสียงซึ่งเหมาะส าหรับ
ประกอบการร้องและส าหรับการบรรเลงหมู่  รูปแบบของเคร่ืองเหมาะกบัพฒันาการของเด็ก  เด็ก
จะใช้เพียงกล้ามเนือ้หลัก ๆ ท่ีเป็นกล้ามเนือ้ขนาดใหญ่ เช่น ตามแขน ขา แต่ผู้ เล่นต้องเรียนรู้
เทคนิคการเลน่ด้วยวิธีของออร์ฟ ถือวา่เดก็จะต้องหดัเลน่เคร่ืองดนตรีให้ถกูวิธีเป็นส าคญั 

ปัจจบุนัเคร่ืองดนตรีของออร์ฟเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหลาย ๆประเทศและถือเป็นสิ่ง
ท่ีขาดไม่ได้ในการสอยดนตรีแบบออร์ฟ ออร์ฟมุ่งหวงัให้มีการใช้เคร่ืองดนตรีของเขาอย่างติดต่อ 
กนัตลอดการศึกษาของการเรียน  เทคนิคการสอนหลายประการในระบบนีข้ึน้อยู่กบัเคร่ืองดนตรี
ของออร์ฟ ความมุ่งหวงัท่ีจะให้เด็กแต่งเพลงของตนเองจะเป็นไปได้เม่ือมีเคร่ืองดนตรีอยู่ด้วย เด็ก
จะรู้สกึขวยเขินน้อยลง ถ้าให้เขาแสดงออกถึงความคดิอ่านทางดนตรีของเขาด้วยการบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีแทนการร้อง แผนการสอนจะรวมถึงการบรรเลงเดี่ยวและการประสมวง  เด็กสามารถเลน่กบั
ท านองและจงัหวะและดดัแปลงให้มนัอยู่ในรูปต่าง ๆ ด้วยการบรรเลงเคร่ืองดนตรีเด็กสามารถมี
สว่นร่วมในการบรรเลงรวมวงและเร่ิมเข้าใจถึงหลกัการบรรเลงพร้อมกนัหลาย ๆแนวได้  

การบรรเลงเคร่ืองดนตรีของออร์ฟจากความจ าเป็นสิง่ท่ีเหมาะสมกบัเด็กเล็กมากกว่า
การเรียนเปียโนหรือเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ท่ีนอกจากจะต้องอาศยัการบรรเลงพร้อมกับการอ่านโน้ต
แล้วยงัต้องอาศยัความคุ้นเคยกบัธรรมชาติของเคร่ืองดนตรีและความคุ้นเคยกบัวิธีการอนัซบัซ้อน
อีกด้วย  แผนการของออร์ฟท่ีให้เด็กเร่ิมต้นบรรเลงดนตรีจากความจ าท าให้เด็กหลุดพ้นไปจาก
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ภาระทัง้ปวงในการท่ีจะต้องบรรเลง อ่านโน้ต และระวงัในการบรรเลงให้พร้อมกับคนอ่ืน  เด็กจะ
อ่านเคร่ืองหมายทางดนตรี(ตวัโน้ต)  ตัง้แต่ขัน้แรก ๆของการเรียน  แตค่รูจะแนะน าโน้ตเม่ือจ าเป็น
เพื่อใช้เป็นสื่อในการสะสมเพลงและการสื่อสารความรู้ดนตรี  ในแบบแผนการเรียนดนตรีแบบเก่า  
การจ าเพลงเป็นสิ่งสดุท้ายท่ีจะกระท า แต่ในการสอนแบบออร์ฟการร้องและการบรรเลงไม่ขึน้อยู่
กบัสอนเพลง  และการจ าเป็นทกัษะเบือ้งต้น เด็กใช้การล้อ การด้น และการสร้างสรรค์แบบอ่ืน ๆ 
นอกเหนือไปจากการอ่านโน้ต และเม่ือเด็กได้สะสมความรู้ทางดนตรีและทกัษะในการบรรเลงมาก
พอแล้วเขาจงึจะได้รับโอกาสให้เรียนเปียโนและเคร่ืองดนตรีในวงออร์เคสตราหรือโยธวาทิต 

แผนการเรียนของออร์ฟเร่ิมต้นด้วยเพลงและการเล่นแบบง่าย ๆ โดยใช้การบรรเลง
เป็นฐานของการเรียน แล้วก้าวตอ่ไปถึงการบรรเลงเพลงท่ีมีความท้าทายเละซบัซ้อนมากขึน้  

สุรีรัตนา ศรีรัตนฆร (2549) ได้สรุปไว้ว่า ดนตรีเบือ้งต้นตัง้อยู่บนรากฐานของการ
ปฏิบตัิการสื่อสารในเดก็ ออร์ฟจงึมีมตวิา่การศกึษาดนตรีด้วยเร่ิมด้วยความรู้ง่าย ๆ จากเพลงท่ีง่าย 
ๆ ล้วจึงพฒันาไปสู่ความรู้และเพลงท่ีซบัซ้อนมากขึน้ ออร์ฟเห็นว่าเด็กควรได้เรียนดนตรีตัง้แต่วยั
ต้น ๆ โดยใช้ประสบการณ์ของตวัเด็กเองเป็นอปุกรณ์ในการสอนดนตรี ครูจึงใช้ช่ือของเด็ก ค าง่าย 
ๆท่ีเด็กคุ้นเคย นิทานและบทร้องเล่นต่าง ๆมาใช้ให้เด็กฝึกจงัหวะและร้องเพลง เด็กจะเรียนรู้เร่ือง
ท านองและจงัหวะจากการร้อง ท่อง เคลื่อนไหว และปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีตามช่วงท านองและจังหวะ
นัน้ เด็กใช้เคร่ืองดนตรีตัง้แต่คาบแ รกของการสอน ครูจะสอนให้เด็กได้รู้จกักบัจงัหวะหรือท านอง
คงท่ีซ า้ ๆ (ostinata) ซึง่เด็กจะท่องจ าก่อนบรรเลงและเม่ือเขาปฏิบตัิมนัได้แล้ว ต่อมาเขาก็อาจจะ
พฒันามนัให้กลายเป็นจงัหวะหรือท านองใหมท่ี่เขาพอใจขึน้มาได้ 

ออร์ฟคิดว่า จงัหวะเป็นส่วนประกอบท่ีเป็นหลกัท่ีสุดของดนตรี การตอบสนองทาง
ดนตรีของมนุษย์ท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดและสามัญท่ีสุด คือ การใช้จังหวะเน่ืองจากจังหวะเป็น
สว่นประกอบส าคญัท่ีอยูท่ัง้ในค าพดู ในการเคลื่อนไหว และในดนตรี จากความเช่ือท่ีวา่จงัหวะเป็น
จดุเร่ิมต้นท่ีเหมาะสมของการเรียนดนตรี ท าให้ออร์ฟคิดสร้างเคร่ืองดนตรีจ าพวกเคร่ืองตีท่ีเรียกกนั
ในเวลาตอ่มาวา่ “ระนาดออร์ฟ” ขึน้ 

สรุปได้ว่า ระบบการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ได้ให้ความส าคญักับ
เร่ืองของจังหวะ ซึ่งการสอนของจะเร่ิมตัง้แต่วยัต้น ๆ เป็นช่วงวยัท่ีสามารถเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
ระบบการสอนดนตรีของคาร์ล ออร์ฟ เป็นการสอนท่ีเร่ิมจากสิ่งท่ีง่าย ๆแวค่อยพฒันาต่อยอดไป
เร่ือย ๆ โดยการสอนดนตรีจะประกอบไปด้วยเร่ืองของจงัหวะ ท านอง การร้องเพลง การเคลื่อนไหว 
และการใช้เคร่ืองดนตรีเพื่อเป็นการพฒันาทกัษะทางดนตรีให้กบัเด็ก  
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3.2 หลักการสอนของคาร์ล ออร์ฟ 
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2536) ได้กล่าวว่า เป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักดนตรีศึกษา ในฐานะ

ของผู้คิดค้นวิธีการสอนดนตรี โดยใช้เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบจงัหวะเป็นพืน้ฐานในการ
สอน ช่ือของออร์ฟจึงเก่ียวพันโดยตรงกับเคร่ืองดนตรีออร์ฟ หรือ Orff instruments ซึ่งโรงเรียน
ดนตรีในหลายประเทศทัว่โลกมีประจ าไว้ในห้องเรียนดนตรี  

ออร์ฟเป็นชายเยอรมนัโดยก าเนิด ในระยะแรกออร์ฟไม่ได้สนใจกบัดนตรีศกึษามุ่งใน
การประพนัธ์เพลงเพ่ือละคร  และการเต้นร าเป็นหลกั ระยะตอ่มาเพื่อนคนหนึง่ของออร์ฟ คือ โดโรธี  

กนุเธอร์ ได้ชกัชวนให้ออร์ฟแตง่เพลงเพื่อใช้ในการสอนดนตรีและการเคลื่อไหวดนตรี
ส าหรับเด็ก ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นแบบเรียนดนตรีท่ีรู้จักกันดีคือ “ออร์ฟซูลเวิอร์ค” ( Orff – 
schulwerk) ซึง่หมายถึงหนงัสือการเรียนดนตรีท่ีใช้ในโรงเรียน 

หลกัการของชลูเวิร์ค คือ การสอนดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยพยายามเร่ิมต้นสอน
ในสิ่งท่ีง่ายท่ีสดุก่อน และให้โอกาสผู้ เรียนได้ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนใช้การ
เคลื่อนไหวทางกายภาพ ในการเรียนรู้ และแสดงออกถึงจงัหวะตบ อตัราจังหวะ ความเร็วจงัหวะ 
ซึง่ท าให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรง อนัเป็นพืน้ฐานสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี
อยา่งลกึซึง้ 

ออร์ฟสนใจและใช้ลีลาในการพดูเป็นสว่นหนึ่งเพื่อการเรียนรู้ในเร่ืองของจงัหวะซึง่ได้
น ามาเป็นหลกัการส าคญัอย่างหนึ่งในการสอนดนตรีของออร์ฟในระยะต่อมา ส่วนเร่ืองเก่ียวกับ
เคร่ืองดนตรีออร์ฟนัน้ เกิดขึน้หลังจากออร์ฟได้ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองดนตรีตะวันออก คือ ดนตรี
ของอฟัริกา  และอินโดนีเซีย ซึ่งใช้เคร่ืองดนตรีหลกัคือ ระนาด หรือ Xylophone นอกจากนีย้งัมี
พวกกลอง ฉาบ และประเภทไม้ตีอีกออร์ฟยิ่งศกึษาไปยิ่งเห็นคุณคา่ของเคร่ืองดนตรีเหลา่นี ้เพราะ
สามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้เก่ียวกับดนตรี และการเคลื่อนไหวท่ีออร์ฟและเพื่อนคือกุนเธอร์
ร่วมกนัจดัท าอยู่ ออร์ฟจึงได้น าเคร่ืองดนตรีเหล่านีม้าศกึษาดดัแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อใช้
ในการสอนดนตรีตามวิธีการของออร์ฟ จนเป็นท่ีรู้จักในนามของเคร่ืองดนตรีของออร์ฟ (Orff 
instruments)  

วิธีการสอนดนตรีของออร์ฟเป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวาง เพราะสร้างเสริม
ความเข้าใจทางดนตรีโดยตรง และท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และซาบซึง้ในดนตรีได้เป็น
อยา่งดี 

หลักการ 
หลกัการของออร์ฟเน้นท่ีกระบวนการ  ผู้ เรียนมีโอกาสในการทดลองส ารวจเก่ียวกบั

องค์ประกอบดนตรีซึ่งสมัพันธ์กับการเคลื่อนไหว  และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบ
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กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการเรียนการสอน เนือ้หาท่ีผู้ เรียนได้รับในขัน้แรก จึงง่าย ธรรมดาท่ีสดุ 
และคอ่ย ๆ ลกึลงไปเร่ือย ๆ จนถึงขัน้ท่ีผู้ เรียนสมัผสักบัสนุทรียรสของดนตรี  กระบวนการท่ีใช้เสมอ
คือ การท่ีผู้ เรียนสมัผสักบัดนตรี  และถ่ายทอดเป็นการเคลื่อนไหว ในขัน้ท่ี 3 การเคลื่อนไหวเป็นไป
ในรูปของการสร้างสรรค์ และมาจบลงท่ีการสร้างสรรค์ทางดนตรีซึง่สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์
ทางดนตรีท่ีผู้ เรียนแตล่ะคนมีอยูห่รือได้รับไปจากกระบวนการเรียนการสอนในการเรียนสอนผู้ เรียน
จะส ารวจทดลองเก่ียวกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้  

1. การส ารวจเกี่ ยวกับพื น้ที่ รอบตัว ผู้ เรียนจะได้รับการแนะน าให้ลอง
เคลื่อนไหวในลกัษณะตา่ง ๆ เพื่อเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ในการแสดงออกซึง่มีสว่นสมัพนัธ์กบั
องค์ประกอบดนตรี เช่น การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึงความหนกั เบา สงู ต ่า ใน นอก เป็นต้น หลกัใน
การส ารวจทดลองเก่ียวกบัพืน้ท่ีรอบ ๆ เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนไหวใน 3 ลกัษณะ คือ   

- การเคลื่อนไหวภายนอก ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การคลาน เป็นต้น 
- การเคลื่อนไหวภายนอก ได้แก่ การเต้นของหวัใจ การหายใจ เป็นต้น 
- ความสมัพนัธ์ของการเคลื่อนไหวภายนอกและภายใน ได้แก่ การหายใจเข้า

ออกให้สมัพนัธ์กบัการวิ่ง การเดิน เป็นต้น 
2. การส ารวจเกี่ยวกับเสียง ได้แก่การรับรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองของ

เสียงในสิ่งแวดล้อมใกล้ ๆ ตวัผู้ เรียน เช่น เสียงคุยของคน เสียงลากเก้าอีเ้สียงรถวิ่ง เสียงนกร้อง 
เป็นต้น และน ามาสู่คณุภาพของเสียง เช่น เสียงเบา เสียงดงั เสียงท่ีเกิดจากการตี เสียงท่ีเกิดจาก
การเป่า เป็นต้น ซึ่งในท่ีสดุผู้ เรียนจะมีประสบการณ์กบัเสียงของดนตรี เสียงของมนุษย์ เป็นเสียง
อีกประเภทหนึง่ท่ีผู้ เรียนทดลองและใช้ในการท าเป็นเสียงดนตรี และในท่ีสดุจะน าไปสูก่ารร้องเพลง 

3. การส ารวจเก่ียวกับรูปร่างลักษณะ ได้แก่การใช้การเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึง
รูปแบบของดนตรี ควบคูไ่ปกบัการส ารวจพืน้ท่ีรอบตวั และการส ารวจเก่ียวกบัเสียง ผู้ เรียนทดลอง
เคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงรูปลกัษณะของดนตรี เช่น ประโยคของเพลง รูปแบบของเพลง ท าให้ผู้ เรียน
มีประสบการณ์และเรียนรู้เก่ียวกับ รูปแบบของดนตรีโดยใช้การเคลื่อนไหว ซึ่งมีส่วนสมัพนัธ์กับ
เร่ืองเสียงด้วย 

4. การเลียนแบบสู่การสร้างสรรค์ ผู้ เรียนจะใช้กระบวนการเร่ิมต้นจากการ
สงัเกต การเลียนแบบ การเร่ิมทดลองปฏิบตัิด้วยตนเอง และท้ายท่ีสดุ คือ การสร้างสรรค์ ในระยะ
เร่ิมต้น ผู้ สอนเป็นตัวแบบเพื่อให้นักเรียนดู และลองปฏิบัติตาม จากนัน้ให้นักเรียนลองคิด
สร้างสรรค์ขึน้มาเองโดยใช้รูปแบบท่ีได้เห็น และทดลองปฏิบตัิเป็นพืน้ฐาน 
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5. การปฏิบัติเดี่ยวสู่การผสมวง ผู้ เรียนแต่ละคนเร่ิมส ารวจทดลองเพื่อการ
เรียนรู้ และเกิดประสบการณ์กบัตนเองในระยะแรก ตอ่มาผู้ เรียนรวมกนัเป็นวงเพื่อปฏิบตัิกิจกรรม 
ตลอดจนร่วมกันคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ท าให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ทัง้การแสดงเดี่ยวและการ
แสดงรวมวง ซึง่ทัง้สองลกัษณะมีความส าคญัเท่าเทียมกนัในการดนตรี 

6. การอ่านออกเขียนได้ เป็นหลกัส าคญัประการหนึ่งของออร์ฟแตม่ิได้ก าหนด
แน่ชดัว่าเม่ือใดควรให้ผู้ เรียนอ่านหรือเขียนได้ ขึน้อยู่กบัผู้สอนเห็นควรว่าเม่ือใดควรเร่ิมแนะน าให้
นกัเรียนอ่านและเขียนโน้ตดนตรี หลงัจากท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองการเคลื่อนไหว การเล่นดนตรี 
และมีแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบดนตรีแล้ว  กลา่วได้วา่การท่ีผู้ เรียนสามารถร้องเพลง เลน่ดนตรี 
และเคลื่อนไหวไปกบัดนตรีได้ รวมทัง้การอ่านและเขียนได้ เป็นจดุมุ่งหมายของหลกัการสอนของ
ออร์ฟ  

วิธีการ 
ในการบวนการเรียนการสอนของออร์ฟมีวิธีการหลกัท่ีควรทราบดงันี ้ 

1. การใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  วิธีการท่ีออร์ฟใช้เป็นหลกัคือ การประกอบ 
จงัหวะใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึง่สามารถท าจงัหวะและใช้เป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความสงูต ่า
ของเสียงดนตรีได้อีกด้วย  ซึง่มีหลกัดงันี ้ 
  เสียง    การเคล่ือนไหวหรือการประกอบจงัหวะ 
  สงู    การดีดนิว้มือ (ดีด) 

  กลาง    การตบมือ (ตบ)   

                            ต ่า                          การตบท่ีตกั (ตกั)     
  

 

     การย ่าเท้า (ย ่า)  

การตบท่ีตัก หรือ ในภาษาเยอรมัน คือ Patschen เป็นลักษณะเด่นท่ีออร์ฟ
น ามาใช้และใช้อยู่เสมอเพื่อแสดงออกถึงจังหวะ คุณภาพของเสียง การตบท่ีตกัสามารถตบได้
หลายวิธี เช่น เบา ๆ แรง ๆ ตบมือเดียว ตบสองมือพร้อมกนัหรือตบสลบัมือกนั 

นอกจากการเคลื่อนไหวในลกัษณะดงักล่าวแล้ว การเคลื่อนไหวในลกัษณะของ
การเต้น การเข้าจงัหวะเป็นวิธีการท่ีส าคญัดงักลา่วแล้ว 

เสียงก็เป็นเร่ืองท่ีออร์ฟใช้เป็นอย่างมาก การใช้เสียงพูดในการเรียนรู้เก่ียวกับ 
จงัหวะของดนตรี วรรคตอนทางดนตรี ตัง้แต่ลกัษณะการออกเสียงง่าย ๆ เช่น ช่ือของผู้ เรียน เป็น
การเร่ิมต้นและน าไปสู่การใช้เสียงในการร้องเพลง (Singing voice) ซึ่งมีความแตกต่างจาก
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เสียงพดู ผู้สอนควรเน้นการใช้เสียงของผู้ เรียนในการสอน เพราะเป็นเคร่ืองดนตรีธรรมชาติท่ีทกุคน
มีอยูแ่ล้ว 

2. การใช้เคร่ืองดนตรี  ดงักลา่วไว้แล้ววา่ เคร่ืองดนตรีออร์ฟเป็นสิ่งท่ีแพร่หลาย
มากในการเรียนการสอนดนตรี เน่ืองจากลักษณะของการใช้และการเล่นท่ีสามารถท าให้ง่าย
เหมาะกบัทกุคน  เช่น กลอง ซึง่เป็นสิ่งท่ีทกุคนตีได้  ระนาดซึง่มีทัง้ท่ีท าด้วยไม้ และโลหะสามารถ
จะถอดเป็นชิน้ ๆ ได้ และใส่เฉพาะชิน้ท่ีต้องการให้ผู้ เรียนตี ซึ่งท าให้ผู้ เรียนตีผิดได้ยากมาก จึงท า
ให้ผู้ เรียนสนกุสนานอยากตี นอกจากนีย้งัมีบทบรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรีเหล่านี ้ท่ีออร์ฟประพนัธ์ไว้
มากมาย ซึง่เป็นลกัษณะของการผสมวง  ท าให้ผู้ เรียนสนกุสนานไปกบัการเรียนรู้  

3. การสร้างสรรค์ (Improvisation) วิธีการส าคญัของออร์ฟคือการเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนคิดสร้างสรรค์ในทกุเร่ือง หลงัจากท่ีผู้สอนได้แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัหรือมีประสบการณ์ใน
เร่ืองหนึ่ง ๆ เล้วการสร้างสรรค์จะได้รับการปรับปรุงให้ดีและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
เก่ีบยวกบัดนตรีอยา่งลกึซึง้ตอ่ไป การสร้างสรรค์แบง่เป็น 4 ขัน้ตอน คือ  

 - การสร้างสรรค์แบบเสรี  ได้แก่   การให้ผู้ เรียนคิดท าท่าทาง  หรือการท า
จงัหวะขึน้มา ซึง่เป็นงานเลก็ ๆ และเน้นให้ผู้ เรียนคดิเป็นส าคญั 

- การสร้างสรรค์แบบทนัที ได้แก่ การให้ผู้ เรียนคดิหรือดดัแปลงสิ่งท่ีเพิ่งเรียนรู้
ไปในทนัที เพื่อให้ผู้ เรียนช่วยกนัคดิในขณะเรียนในชัน้เรียน ซึง่เป็นกิจกรรมหรืองานเลก็ ๆ เช่นกนั 

- การสร้างสรรค์แบบใช้เวลา ได้แก่ การให้เวลากับผู้ เรียน ซึ่งอาจเป็นกลุ่ม
หรือรายบคุคลไปคิดสร้างสรรค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด  และน ามาเสนอในชัน้เรียนในเวลาตอ่มา  ผู้ เรียนจะมี
เวลาคดิใคร่ครวญมากขึน้ งานท่ีให้ท าจงึมีลกัษณะซบัซ้อนขึน้ 

- การสร้างสรรค์แบบสมบูรณ์ ได้แก่ การสร้างสรรค์ในลักษณะท่ีสาม แต่
ค านึงถึงคณุภาพ เน่ืองจากผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนมากถึงระดบัท่ีสามารถประเมินคา่ได้
แล้ว  ช่วยให้ผู้ เรียนรับรู้ถึงส่วนละเอียดอ่อนทางดนตรีเม่ือน ามาเสนอในชัน้เรียน ทัง้ผู้ เรียนอ่ืน  ๆ 
และผู้สอนช่วยตชิม ท าให้ทกุคนเกิดการเรียนรู้ลกึซึง้ขึน้เป็นส าคญั 

4. การใช้ Solfege และสญัญาณมือ ออร์ฟใช้ระบบซอล- ฟา แบบโดอยูท่ี่ในการ
อ่านและเขียนโน้ต โดยใช้สญัญาณมือแทนระดบัเสียงของตวัโน้ตเป็นวิธีท่ีช่วยในการร้อง การอ่าน 
และการเลน่ดนตรี นอกจากนี ้การใช้จงัหวะซ า้ทวน (ostinato) เป็นสิง่ท่ีพบได้เสมอในการเรียนการ
สอนของออร์ฟ  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลกัการสอนคาร์ล ออร์ฟนัน้ เน้นกระบวนการท่ีผู้ เรียน
สามารถลงมือปฏิบัติได้จริง เร่ิมต้นจากสิ่งท่ีง่ายไปยาก มีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบท่ี
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สร้างสรรค์ และจบลงด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีขึน้ โดยศกึษาทดลองจากสิ่งท่ีอยูร่อบตวั 
สิ่งต่างๆท่ีเก่ียวกบัเสียง รูปร่างลกัษณะ การปฏิบตัิเดี่ยวสู่การผสมวง สามารถอ่านออกเขียนได้ มี
การใช้ส่วนต่างๆของร่างกายในการเคลื่อนไหว มีการใช้คร่ืองดนตรี และจบลงท่ีการสร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะตา่งๆ 

3.3 การเล่นดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2540) ได้กล่าวไว้ว่า คาร์ล ออร์ฟ  คิดค้นวิธีสอนดนตรีโดยเน้นการ

เคลื่อนไหว และการเลน่ดนตรีเป็นสื่อในการพฒันาสาระดนตรี โดยเฉพาะการเลน่ท่ีใช้เคร่ืองดนตรี
ของออร์ฟ เป็นท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวาง  ซึ่งจดัเป็นเคร่ืองดนตรีมาตรฐานส าหรับการสอนดนตรีใน
ระดับประถมศึกษาในหลายประเทศ ลักษณะเฉพาะเชิงสร้างสรรค์ในวิธีของออร์ฟ ได้แก่การ
เสนอแนะดนตรีให้ผู้ เรียน  โดยเร่ิมจากจงัหวะของการพูดและการเคลื่อนไหว  ซึ่งน ามาสู่การร้อง
และการเล่นเคร่ืองตี และเคร่ืองท าท านอง วิธีการของออร์ฟ  มิใช่เป็นวิธีการเบ็ดเสร็จท่ีผู้ สอน
น าไปใช้ได้ทนัที  แต่จะมีการเสนอแนะขัน้ตอนการสอนไว้เป็นล าดบั  ซึง่ผู้สอนควรหารายละเอียด
และปรับให้เข้ากบัผู้ เรียนเอง ขัน้ตอนท่ีใช้ในการสอนมีดงันี ้ 

 
1. ผู้สอนเป็นผู้ เร่ิมเสนอแนะประสบการณ์ดนตรี 
2. ผู้ เรียนรับประสบการณ์ดนตรี และปฏิบตัิประสบการณ์ซ า้ ๆ 
3. ผู้ เรียนเร่ิมคิดสร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรีจากหลกัการท่ีได้เรียนรู้ 
4. ผู้ เรียนน าประสบการณ์ทางดนตรีท่ีเป็นของตนเองไปใช้ในสถานการณ์ใหม ่

ตลอดกระบวนการผู้ สอนจะคอยชีแ้นะให้ผู้ เรียนประเมิน เลือกสรรและเก็บสิ่งท่ีดี  ๆเอาไว้เพื่อ
เสริมสร้างค่านิยมทางดนตรีท่ีดีให้กับผู้ เรียน ซึ่งเป็นวิถีทางน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเชิง
คณุภาพของสนุทรียทางดนตรี และความซาบซึง้ในดนตรีอนัแท้จริงตอ่ไป  

ประสบการณ์เกี่ยวกับจังหวะของการพูดและการเคล่ือนไหว  ประสบการณ์
ดนตรีเร่ิมต้นด้วยจังหวะของการพูดในลักษณะต่าง  ๆ เช่น จังหวะการพูดช่ือคน สัตว์ สิ่งของ 
ตลอดจนเร่ืองราวตา่ง ๆ หรือโคลงกลอนส าหรับเด็ก ๆ ในลกัษณะตา่ง ๆ ซึง่จากการพดูเป็นจงัหวะ 
เช่นนี ้ ผู้ เรียนจะเกิดความรู้สึกโดยไม่ รู้ตวัเก่ียวกับเร่ืองของความสัน้ยาวของจังหวะ จงัหวะเน้น 
อตัราจงัหวะ ความดงั-เบา และความเร็วของจงัหวะ      

หลังจากการพูดเป็นจังหวะเพื่อให้ได้ความรู้สึกต่าง  ๆ ดังกล่าวแล้ว  จึงเร่ิมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย  ซึง่ลกัษณะการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีง่ายท่ีสดุได้แก่ การตบมือ  โดยอาจจะให้
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ตบมือพร้อมกบัการพดูไปด้วย  ดงัเช่นตวัอย่างท่ียกมา  หลงัจากพดูแล้ว  ผู้สอนอาจจะพดูและตบ
มือไปด้วยตามจงัหวะและให้ผู้ เรียนพดูและตบมือในขณะเดียวกนั    

การตบมือแบบเสียงสะท้อน  เป็นการตบมืออีกแบบหนึ่งท่ีผู้ เรียนควรได้กระท า  ใน
การตบมือแบบนี ้ผู้สอนจะตบมือในรูปแบบจงัหวะหนึ่ง  ซึง่มกัจะสัน้ ๆ ไม่ยาวนกัและให้ผู้ เรียนตบ
ตาม  การตบมือแบบเสียงสะท้อนช่วยให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการด้านการฟัง การตอบสนองในทันที 
ความจ าด้านจังหวะและความรู้สึกเก่ียวกับรูปแบบ  ต่อไปนีค้ือตัวอย่างการตบมือแบบเสียง
สะท้อน    

การตบมือแบบเสียงสะท้อนนีจ้ะยากขึน้เป็นล าดบั  โดยจะใช้โน้ตตวัเขบต็สองชัน้  ตวั
โน้ตประจุและจังหวะขดั  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจด้านจังหวะดีขึน้  และเป็นการเรียนรู้
เร่ืองความรู้สกึเก่ียวกบัอตัราจงัหวะ ความหนกัเบาและความจ าด้วย    

นอกจากการตบมือแล้ว  ยังมีการดีดนิ ว้ ตบท่ีตักและการย า้เท้า  ซึ่งเม่ือได้น ามา
รวมกันแล้วอาจจะรวมกับการร้องหรือพูดไปด้วย  จะท าให้ผู้ เรียนต้องใช้ความสามารถบังคับ
ประสาทต่าง ๆ ซึ่งท าให้ผู้ เรียนต้องมีสมาธิในการจดจ าและปฏิบตัิตามให้ถูกต้อง  การให้ผู้ เรียน
ปฏิบตัิกิจกรรมเหล่านีบ้่อย ๆจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกในด้านจังหวะ  ซึ่งท าให้การรับรู้ทาง
ดนตรีเป็นไปแบบมีคณุคา่เชิงคณุภาพ  ซึง่เป็นรากฐานส าคญัน าไปสูค่วามซาบซึง้ในดนตรี  

สรุปได้ว่า การเลน่ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เร่ิมจากจงัหวะของการพดูและ
การเคลื่อนไหว ซึ่งน าไปสู่การร้องและการเล่นเคร่ืองดนตรี โดยการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีง่ายท่ีสดุ
คือ การตบมือ การดีดนิว้ การตบตกั และการย า้เท้า พร้อมกับร้องหรือพูดไปด้วย แล้วจึงน าไปสู่
การเลน่ดนตรีท่ีประดิษฐ์ขึน้  

3.4 กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีแนวคิดของออร์ฟ ครูสามารถประยกุต์วิธีการ

ได้ หลากหลายภายใต้แนวคิดหลกัการท่ีคาร์ล ออร์ฟ ได้เสนอไว้ โดยค านึงถึงเป้าหมายท่ีเด็กควร
ได้รับจากการเรียน ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การท างานและการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ ในการเลน่ดนตรีมีทัง้การเลน่เดี่ยว
และการเลน่กลุ่ม เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีประสบการณ์และส านึกของการท างานเป็นหมู่คณะ 
รู้จกัการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี รู้จกัการฟังและการรอคอย กิจกรรมอาจจดัขึน้ในลกัษณะของเกม
หรือการละเลน่  

2) ความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของดนตรี เด็กควรได้รับความรู้และความ
เข้าใจเนือ้หาสาระของดนตรีซึง่ถกูสร้างขึน้อยา่งเป็นระบบ  
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3) เกิดความสนุทรียและซาบซึง้กบัดนตรีในเชิงศิลปะ เด็กควรเข้าใจและรับรู้ว่า
ดนตรีเป็นงานศิลปะท่ีงดงามและมีความไพเราะ สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สกึด้วยเสียงท่ีถกู
สร้างขึน้ด้วยความประณีต เด็กควรเล่นดนตรีด้วยความรู้สึกท่ีเข้าถึงความหมายและอารมณ์ของ
เพลง  

4) ความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีความคิด
สร้างสรรค์ทาง ดนตรีอย่างอิสระ รู้จกัคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้สึกด้วยความเป็นตวัของ
ตวัเอง  

5) พัฒนาการทางทักษะดนตรี เด็กทุกคนควรมีพัฒนาการทางทักษะดนตรี
เพิ่มขึน้ ทัง้ทางด้านการร้อง การเลน่เคร่ืองดนตรี และการเคลื่อนไหวหรือนาฏศิลป์  

6) ความสามารถทางการแสดงออก การแสดงนบัเป็นจดุส าคญัอีกอย่างหนึ่งของ
กิจกรรม ดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ การแสดงออกไมใ่ช่หมายถึง การแสดงให้ผู้ อ่ืนได้ดเูท่านัน้แต่
รวมไปถึง การท่ีเด็กได้พยายามอยา่งเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดผลงานท่ีสมบรูณ์แบบและเป็นท่ี
พอใจของตน ถึงแม้จะเป็นการแสดงในห้องเรียนก็ตาม  

7) ความเช่ือมัน่และเห็นคณุคา่ในตนเอง เด็กควรมีความรู้สกึท่ีดีตอ่การเรียน การ
ท่ีเด็กทุก คนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดผลสมัฤทธ์ิจากงานท่ีเด็กได้กระท าเอง จะท าให้เกิด
ความภาคภมูิใจ มีทศันคติท่ีดีตอ่การเรียน มีความเช่ือมัน่และเห็นคณุคา่ของตนเอง  

เทพรัตน์ พานิชยิ่ง (2553) กล่าวว่า เด็กควรได้รับการฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 
รู้จกัการเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามท่ีดี มีสว่นร่วมในกิจกรรมเกิดผลสมัฤทธ์ิจากงานท่ีเด็กได้ท าเอง ท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจ มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน มีความกล้าแสดงออก มีความเช่ือมัน่และเห็น
คณุค่าของตนเอง เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีอย่างอิสระ รู้จกัคิด
และสามารถถ่ายทอดความรู้สกึด้วยความเป็นตวัของตวัเอง 

นอกจากนีเ้ด็กควรมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบดนตรี สามารถรู้ได้ว่าดนตรี
เป็นงานศิลปะท่ีงดงามและมีความไพเราะ สามารถสื่อสารอารมณ์และความรู้สกึ เด็กทกุคนควรมี
พฒันาการทางทกัษะดนตรีเพิ่มขึน้ทัง้ทางด้านการร้อง การเล่นเคร่ืองดนตรี และการเคลื่อนไหว
หรือนาฏศิลป์ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ สามารถน า
องค์ประกอบทางดนตรีต่าง ๆมาผสมผสานโดยค านึงถึงเป้าหมายท่ีเด็กควรได้เรียนรู้ ทัง้เร่ือง การ
ร้อง การเล่น การเคลื่อนไหวและการใช้เคร่ืองดนตรีอย่างอิสระ ผ่านกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ฝึกการ
อยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นทัง้ผู้ น าและผู้ ตามท่ีดี ฝึกการคิดสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี การกล้า
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แสดงออกของเด็ก โดยปลกูฝังทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนดนตรีตัง้แต่วยัเยาว์เพื่อพฒันาทกัษะทาง
ดนตรีให้เห็นคณุคา่ละความสามารถในตนเอง 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแผนการสอน 

4.1 ความหมายของแผนการสอน 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล (2545) ได้ให้ความหมายแผนการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า 

การวางแผนการเรียนรู้เป็นการจัดโปรแกรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายวิชาต่าง  ๆไว้
ล่วงหน้า เพื่อด าเนินการให้ผู้ เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ การวางแผน
จัดการเรียนรู้จึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ทันต่อ
เหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีเปลี่ยนแปลงไปทัง้ในชมุชน ประเทศและสงัคมโลก 

รุจิร์ ภู่สาระ (2546) กล่าวว่า แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ แนวทางในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนตามที่ก าหนดไว้ในสาระการเรียนรู้ของแตล่ะกลุม่ 

วิโรจน์ สวุรรณรัตน์ (2546) กล่าวว่า แผนการสอนเป็นเอกสารท่ีใช้ในการเรียนการ
สอนท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ได้เตรียมการมาอย่างเป็นระบบ โดยการก าหนดเนือ้หาสาระ เวลา
เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและการประเมินผล สื่อการเรียนการสอน โดยแบ่ง
ออกเป็นหน่วย ๆตามท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียนตามรายวิชานัน้ 

สุทธิษา รัตนมงคล (2551) กล่าวว่า แผนการสอนหมายถึง การเขียนบันทึกสิ่งท่ี
ต้องการสอนไว้ล่วงหน้าและต้องเขียนให้สอดคล้องกับหลกัสูตร และสภาพของผู้ เรียนโดยเขียน
วตัถปุระสงค์ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ การวดัผล ประเมินผลตามล าดบั 

นอกจากนี ้จุรีรัตน์ นิจจ าปา (2555) ได้กล่าวว่า แผนการสอนยังหมายถึง การ
วางแผนในการสอนล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย การก าหนดจุดมุ่งหมาย การคัดเลือกเนือ้หา การ
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน การเลือกต ารา เอกสาร อุปกรณ์ การประเมินผล และการ
ประมวลผลการสอนรายวิชา  

จากการให้ความหมายของนกัการศกึษาหลายท่านสรุปได้ว่า แผนการสอน หมายถึง 
เอกสารท่ีได้เขียนบันทึกสิ่งท่ีต้องการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายท่ี
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก าหนดเนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อในการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามหลกัสตูรแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ 

4.2 ความส าคัญของการเขียนแผนการสอน 
การจดัท าแผนการสอนมีความส าคญัดงันี ้วฒันาพร ระงบัทกุข์ (2542) กลา่ววา่   
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1. เป็นการวางแผนและการเตรียมการล่วงหน้า เป็นการน าเทคนิคและวิธีการ
เรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีตลอดจนจิตวิทยาการสอนมาผสมผสาน ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 

2. ส่งเสริมให้ครูผ้สอนค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับหลกัสตูร เทคนิคการเรียนการ
สอน การเลือกใช้สื่อ การวดัและการประเมินผล ตลอดจนประเดน็ตา่ง ๆท่ีเก่ียวข้องท่ีจ าเป็น 

3. เป็นคู่มือการสอนส าหรับตวัครูและครูท่ีสอนแทนไปใช้ปฏิบตัิการสอนอย่าง
มัน่ใจ 

4. เป็นหลักฐานแสดงด้านข้อมูลการเรียนการสอน และการวัดและการ
ประเมินผลท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนตอ่ไป 

5. เป็นหลกัฐานแสดงความเช่ียวชาญของครูผู้สอน ซึ่งสามารถน าไปเสนอเป็น
ผลงานทางวิชาการได้ 

สนุนัทา สนุทรประเสริญ (2550) กล่าวว่า ประโยชน์ของแผนการจดัการเรียนรู้ เป็น
ประโยชน์ตอ่ครูผู้สอนและผู้ เรียนดงันี ้

1. ท าให้ครูผู้สอนเกิดความมัน่ใจในการสอนยิ่งขึน้ 
2. ท าให้การสอนของครูตอ่เน่ือง 
3. ท าให้ผู้ เรียนเกิดความศรัทธาในตวัครู 
4. ท าให้บทเรียนมีประโยชน์และมีความหมายตอ่ชีวิตจริงองผู้ เรียน 
5. เป็นแนวทางการสอนส าหรับผู้ อ่ืนท่ีจ าเป็นต้องสอนแทน 
6. เป็นหลกัฐานในการวดัผลนกัเรียน 
7. เป็นหลกัฐานในการพิจารณาผลงานของครู 
8. เป็นผลงานแสดงให้เห็นว่างานการสอนเป็นวิชาชีพท่ีจะต้องได้รับการฝึกฝน มี

ลกัษณะเฉพาะของวิชาชีพครู มิใช่ใคร ๆก็เป็นได้ 
นอกจากนีค้วามส าคญัของแผนการสอน คือ การก่อให้เกิดการวางแผนในการสอน

ลว่งหน้า สง่เสริมให้ครูผู้สอนค้นคว้าเก่ียวกบัหลกัสตูร เทคนิคการสอน การเลือกใช้สื่อ การวดัและ
การประเมินผล เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลจุดุมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีก
ทัง้ยงัเป็นคูมื่อการสอนส าหรับครูผู้สอนและครูท่ีสอนแทนสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิการสอนได้อย่าง
มัน่ใจ 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความส าคัญของแผนการสอนนัน้เป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้สอนเองและผู้ เรียนด้วย โดยการท่ีได้จดัการเรียนการสอนลว่งหน้ามีความส าคญัอย่างยิ่ง ทัง้เป็น
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คู่มือการสอนส าหรับครูหรือครูผู้ สอนแทนให้สามารถปฏิบตัิการสอนได้อย่างมั่นใจ และยงัเป็น
ประโยชน์ตอ่ตวัผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามจดุมุง่หมายท่ีได้ก าหนดไว้ อีกทัง้ยงัเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีแสดง
ถึงความเช่ียวชาญในตวัผู้สอนในการเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ 

4.3 หลักการเขียนแผนการสอน 
บูรชยั ศิริมหาสาคร (2545) ให้หลกัการเขียนแผนการสอนไว้ดงันี ้แผนการสอนท่ีดี

ต้องมีสว่นประกอบอย่างน้อย 3 สว่นคือ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน (Objective) (สอยเพื่อ

อะไร) ต้องการให้ผู้ เรียนมีความรู้ทกัษะ และเจตคติอย่างไรซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้จะได้มาจาก
จุดประสงค์ในหลักสูตร และจุดประสงค์ของแต่ละวิชา การเขียนจุดประสงค์ของการเรียนรู้ท่ี
สมบรูณ์นัน้ จะต้องเขียนให้ครอบคลมุทัง้ 3 พิสยัและเขียนในเชิงพฤตกิรรม ดงันี ้

- ด้านพุทธพิสัย คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นความสามารถทางสมอง 
(Head) หรือความรอบรู้ในเนือ้หาวิชาหรือในทฤษฎี 

- ด้านทักษะพิสยั คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติท่ีต้องงมือท า 
(Hand) 

- ด้านจิตพิสัย คือ จุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีเน้นคุณธรรมหรือเจตคติหรือ
ความรู้สกึในจิตใจ (Heart) 

2. การเรียนการสอนท่ีจะท าให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีตัง้ไว้ (Learning) 
(สอนอย่างไร) เม่ือก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้แล้ว ขัน้ต่อไปคือ ก าหนดสาระส าคญัเนือ้หาวิชา 
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ซึ่งทัง้หมดนีร้วมเรียกว่า “การจัดการเรียนการ
สอน” (Learning) โดยจะต้องคิดว่าการเรียนการสอนในแผนนัน้มีจดุเน้นหรือสาระส าคญัอะไร จะ
สอนเนือ้หาอะไร จะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใด จึงจะท าให้นกัเรียนบรรลจุดุประสงค์การ
เรียนรู้ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งวิธีการสอนนัน้มีหลายแบบ (เช่น การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต และการทดลอง
ปฏิบตัิจริง) จะใช้สื่อการเรียนการสอนอะไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
คิดขึน้ 

3. การวดัและการประเมินผล เพื่อตรวจสอบวา่ผู้ เรียนบรรลจุดุประสงค์การเรียนรู้
ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ (Evaluation) (สอนแล้วได้ผลตามท่ีต้องการหรือไม)่ ในขัน้ตอนนีแ้บง่เป็น 2 สว่นคือ 

- การวดัผล (Measurement) คือ การตรวจสอบวา่ผู้ เรียนได้เปลี่ยนพฤตกิรรม
ด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติเป็นไปตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ โดยใช้เคร่ืองมือตา่ง 
ๆมาตรวจสอบ การจะเลือกใช้เคร่ืองมือวดัผลแบบใดนัน้ขึน้อยู่กับจดุประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
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สอน ผลท่ีได้จากการวดัผลจะเป็นเชิงปริมาณ เช่น เป็นคะแนน หรือค่าร้อยละ ซึ่งยงัไม่สามารถ
ตดัสินได้วา่นกัเรียนมีคณุภาพเป็นอยา่งไรจนกวา่จะมีการประเมินผล 

- การประเมินผล (Evaluation) คือ การตดัสินว่าผู้ เรียนมีคณุภาพเป็นอยา่งไร
เม่ือน าคะแนนท่ีได้จากการวดัผลมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เช่น นกัเรียนท าแบบทดสอบได้ 
70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยตัง้เกณฑ์ว่าได้คะแนนร้อยละ 60 ขึน้ไปถือว่าผ่าน
การทดสอบ เพราะฉะนัน้นักเรียนคนนัน้จึงผ่านการทดสอบ การประเมินผลจะออกมาในเชิง
คณุภาพ เช่น สอบผ่าน ไม่ผ่าน หรือแบ่งเป็นเกรด เช่น 4,3,2,1,0 คือดีมาก ดี ดีพอใช้ พอใช้และ
ต้องแก้ไข 

รุจิร์ ภูส่าระ (2546) กลา่ววา่ หลกัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้มีดงันี ้
1. การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Setting Objective) จะต้องค านงึถึงสิง่ตอ่ไปนี ้

- วิธีการท่ีจะท าให้นกัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 
- พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้จะต้องเป็นไปตามทิศทางท่ีก าหนดในแผนการ

จดัการเรียนรู้ 
- การเขียนจดุประสงค์มีขัน้ตอนตามท่ีกลา่วว่าในบทท่ี2 คือ มีจดุประสงค์เชิง

พฤตกิรรมและจดุประสงค์เชิงปฏิบตัิ 
2. การจัดรายละเอียดของเนือ้หา (Organizing Materials) ครูจะต้องพิจารณา

ล าดบัของเนือ้หาท่ีจะน ามาใช้ บางครัง้ธรรมชาติของวิชาจะก าหนดให้เห็นว่าจะต้องประกอบด้วน
รายละเอียดเนือ้หาใดบ้าง ครูจึงควรตรวจสอบแนวความคิดส าคญัอีกครัง้หนึ่งว่าจะเลือกเนื อ้หา
อยา่งไรจงึจะเป็นไปตามลกัษณะธรรมชาติองวิชา 

3. การเลือกประสบการณ์ (Selecting Experences) โดยปกติแล้วการจัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่ มกัจะเน้นในการจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนมากกว่าจะให้เห็นใน
ด้านเนือ้หา ทัง้นีเ้น่ืองจากนักการศึกษาเห็นว่าการจดัประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญั
มากส าหรับการเรียนรู้ จากเหตุผลนีเ้องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้จึงต้องอธิบายถึง
ประสบการณ์ท่ีครูคาดหวงัว่าจะใช้ในการสอนเนือ้หา นอกจากนัน้นกัเรียนยงัเรียนรู้ได้มากกว่าถ้า
เขามีโอกาสเข้าร่วมในบทเรียนด้วย การเขียนแผนการเรียนรู้แต่ละแผนจงึควรจดัประสบการณ์ให้มี
ความหมายส าหรับผู้ เรียน 

องอาจ นัยพัฒน์และคณะ (2551) ได้ให้รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบใน
แผนการจดัการเรียนรู้ มีวิธีการดงันี ้
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1. ค าอธิบายเหนือแผนการจดัการเรียนรู้ เป็นหวัข้อท่ีอธิบายให้ทราบรายละเอียด
ตา่ง ๆ 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เป็นการเขียนเพื่อให้ทราบวา่หลงั
เสร็จสิน้การสอนในแต่ละเนือ้หา ผู้ เรียนควรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง หรือเกิดการเรียนรู้
อะไรบ้าง ซึง่มาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัมีก าหนดไว้แล้วในหกัสตูรแตล่ะกลุ่ม
สาระ 

3. สาระส าคญั คือ บทสรุปของเนือ้หาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีผู้สอนต้องการให้ผู้ เรียน
จดจ าและน าไปใช้หลังจบบทเรียนแล้ว การเขียนสาระส าคัญจึงเป็นการเขียนเนือ้หาโดยย่อ 
ใจความส าคญั ประเด็นส าคญั แก่นของเร่ือง 

4. สาระการเรียนรู้ คือ สิ่งท่ีจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลา การเขียน
เนือ้หาสาระสามารถเขียนได้ 2 แบบคือ เขียนเฉพาะหวัข้อหรือช่ือของเนือ้หา แตว่ิธีนีข้้อด้อยคือ ไม่
ละเอียดพอท่ีจะให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ ดงันัน้จงึนิยมเขียนเนือ้หาโดยะเอียด 

5. กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นสว่นท่ีระบใุห้เห็นถึงการเคลื่อนไหวในชัน้เรียนขณะท า
การสอนวา่ครูท าอะไร นกัเรียนท าอะไรบ้าง ดงันัน้การเขียนกิจกรรมจงึนิยมเขียนอยา่งละเอียดเป็น
ขัน้เป็นตอนตามวิธีการสอนท่ีเลือกใช้ในแผนนัน้ ๆ โดยทัว่ไปกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอนคือ ขัน้น าเข้าสูบ่ทเรียน ขัน้สอน และขัน้สรุป เม่ือผู้สอนเลือกวิธีการสอนใดมาใช้ก็ให้แทรก
ขัน้ตอนการสอนไว้ในขัน้สอน 

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้ในส่วนนีจ้ะแยกเป็น 2 สว่นคือ ส่วนแรกจะเป็นการระบวุ่า
ใช้อะไรเป็นสื่อในการสอนครัง้นัน้ เช่น อาจจะเป็นแถบเสียง วิดีทศัน์ ภาพ ของจริง เหล่านีเ้ป็นต้น 
ส่วนหลงัจะเป็นการระบุว่าในการเรียนรู้เนือ้หา ผู้ เรียนสามารถค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ใดได้บ้าง 
เช่น เอกสาร ต ารา สถานท่ี บคุคล เว็บไซต์ เป็นต้น 

นอกจากนี ้จรีุรัตน์ นิจจ าปา (2555) ได้กลา่วถึงหลกัการเขียนแผนการสอนไว้วา่ ควร
มีองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้คือ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลตุามจดุประสงค์ การก าหนดการเรียนการสอนคือ การเลือกเนือ้หาท่ีใช้สอน
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน เลือกสื่อประกอบการสอนให้เหมาะสมกับเนือ้หา การก าหนดวิ ธีวดัและ
ประเมินผลคือ การตดัสนิว่าผู้ เรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ ทกัษะ และเจตคติเป็นไป
ตามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ มีคณุภาพเป็นอยา่งไรเม่ือน าคะแนนท่ีได้จากการวดัผลมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ 
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จากท่ีนักการศึกษาได้กล่าวมาข้างต้นนี ส้รุปได้ว่า หลักการเขียนแผนการสอน 
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลกั ๆท่ีส าคญัคือ ส่วนของจดุประสงค์การเรียนรู้ ท่ีต้องครอบคลมุให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้ทัง้ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ส่วนของการเรียนการสอนในส่วนนีส้ามารถแยก
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ขัน้น าเข้าสู่บทเรียน ขัน้สอน และขัน้สรุป โดยจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และส่วนสุดท้ายคือ การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นส่วนท่ีก าหนดว่า
นกัเรียนบรรลตุามจดุประสงค์ สามารถปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดนตรี 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Frankenberger (1979) ได้ศึกษาผลของการใช้ดนตรีร่วมกับการฝึกอบรมผ่อน
คลายกับเด็กวยั 9-10 ปี ท่ีมีการเรียนรู้และมีความก้าวร้าว ผลการศึกษาปรากฎว่า การใช้ดนตรี
ร่วมกับการฝึกอบรมผ่อนคลาย ช่วยท าให้เด็กมีการเรียนรู้ท่ีดีขึน้และความก้าวร้าวลดลง จาก
การศึกษาการใช้กิจกรรมดนตรีบ าบัดกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีส าหรับทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ท่ีมีความบกพร่อง กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ นกัดนตรีบ าบดัจ านวน 112 คน จากการศกึษาพบวา่ 

1. การจดักิจกรรมบ าบดัเป็นรายบุคคลเหมาะสมท่ีสดุส าหรับเด็กท่ีมีปัญหา
ด้านอารมณ์อยา่งรุนแรง 

2. การจดักิจกรรมดนตรีบ าบดัเป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างสมัพนัธภาพของ
เด็กท่ีมีปัญหาด้านอารมณ์ 

3. การจดักิจกรรมดนตรีบ าบดัแบง่ตามจดุประสงค์ได้ 3 วิธี ได้แก่ 
3.1 กิจกรรมดนตรีบ าบดัเพ่ือรักษาผู้ ป่วยโรคจิต 
3.2 กิจกรรมบ าบัดเพื่อแก้ไขทักษะด้านการเคลื่อนไหวและทักษะด้าน

ภาษา 
3.3 กิจกรรมดนตรีบ าบดัเพื่อมุง่ให้เกิดประสบการณ์ในการยอมรับตนเอง 

ซึง่วิธีท่ี2และวิธีท่ี3ได้รับความนิยมมากกวา่วิธีท่ี1 
งานวิจัยในประเทศ 

เรวดี ตณัฑโอภาส (2545) ได้ศึกษาความสามารถทางดนตรีของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ในการฝึกเมโลเดีย้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับสติปัญญา 50-70 ไม่มีความพิการซ า้ซ้อน ชัน้
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ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 
โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน 8 คน แบบแผนการทดลองของวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนการปฏิบัติเมโลเดีย้นและ
แบบประเมินความสามารถทางดนตรี สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ Wilcox Matched Pairs 
Signed-Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางดนตรีของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาก่อนการฝึกเมโลเดีย้นอยู่ในระดบัควรปรับปรุง(มธัยฐานเท่ากบั 5.5คะแนน จากคะแนน
เต็ม 35คะแนน) แต่หลงัจากท าการฝึกเมโลเดีย้นความสามารถทางดนตรีอยู่ในระดบัดีมาก (มธัย
ฐานเท่ากบั 32.5คะแนน จากคะแนนเต็ม 35คะแนน) และสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

รุจิรา สิงห์ทอง (2550) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมดนตรีท่ีมีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ปี
การศกึษา 2549 กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์น้อย จ านวน 16 
คน ซึ่งเมาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้หนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ กลุ่มและ 8 คน กลุ่มทดลองได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี ส่วนกลุ่มควบคมุไม่ได้รับการ
ใช้กิจกรรมดนตรี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศยัรูปภาพ
เป็นสื่อ ฟอร์ม เอ ของทอแรนซ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การทดสอบคา่ ที 

ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้หลงัจากได้รับการใช้
กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01, นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้
หลงัจากไม่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และ นกัเรียนท่ีได้รับ
การใช้กิจกรรมดนตรีมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นภาพร พกัมี (2552) ได้ศึกษาผลของกิจกรรมดนตรีท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์
ทางศิลปะของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา 2551 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์ทางศลิปะน้อย จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่ายจากประชากร แล้วสุม่อยา่ง
ง่ายอีกครัง้หนึง่ เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 15 คน กลุม่ทดลองได้รับการใช้กิจกรรม
ดนตรี สว่นกลุม่ควบคมุไม่ได้รับการกิจกรรมดนตรี เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ โปรแกรมกิจกรรมดนตรี และ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การทดสอบคา่ที (t-
test) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพิ่มขึน้หลังจากได้รับการใช้
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กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01,นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะ
เพิ่มขึน้หลงัจากไม่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ นกัเรียนท่ี
ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศลิปะเพิ่มขึน้มากกว่านกัเรียนท่ีไม่ได้รับการใช้
กิจกรรมดนตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
งานวิจัยต่างประเทศ 

McNeill (1992) ท่ี ได้ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะดนตรี และการ
เคลื่อนไหวท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กวัย  4 – 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า เด็กท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหวนัน้ มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้หลงัจากการใช้วิธีการหรือ 
กระบวนการทางดนตรีเป็นเคร่ืองมือ 

Wells (1991) ได้ศกึษาเก่ียวกบัดนตรีนิยม (Popular Music) ท่ีมีต่ออารมณ์ของ
เด็กวัยรุ่น จากการติดตามผลหลังการศึกษาในเร่ืองของสื่อทางดนตรีพบว่า ดนตรีนัน้จัดเป็น
สื่อมวลชนท่ีมีพลงัอยา่งมาก ท่ีกระทบโดยตรงตอ่อารมณ์ (ความตื่นเต้น ความสขุ ความรัก) ในเดก็
มธัยมปลาย และพบว่าผู้หญิงค่อนข้างมากจะมีการเช่ือมโยงอารมณ์กบัดนตรี และใช้ดนตรีเพื่อ
การจดัการอารมณ์ 

งานวิจัยในประเทศ 
สรีุรัตนา ศรีรัตนฆร (2549) ได้ศึกษาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา จากการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการคาร์ล ออร์ฟ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กท่ีมีความสมารถทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ มีระดบัสติปัญญาระหว่าง 50-
70 อายุ 7-12 ปี และไม่มีความพิการซ า้ซ้อนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา 2548 
โรงเรียนบางบวั (เพ่งตัง้ตรงจิตรวิทยาคาร) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 
จ านวน 8 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Simpling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แผนการสอนประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหักการของคาร์ล ออร์ฟ และแบบทดสอบความ
เฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการตระหนกัรู้ตนเอง ด้านการจดัการอารมณ์ของ
ตนเอง ด้านการจูงใจตนเอง ด้านการเข้าใจความรู้สกึของผู้ อ่ืน และด้านการสร้างสมัพนัธภาพกบั
ผู้ อ่ืน มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั +0.66 ถึง +1.00  ผลการวิจยัพบว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ หลงัการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรี
ตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ อยู่ในเกณฑ์ดี และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเรียนได้ หลงัการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของ
คาร์ล ออร์ฟ สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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เทพรัตน์ พานิชยิ่ง (2553) ได้ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออร์ฟ ท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบั
ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ปีการศกึษา2552 ท่ีมีความคิกสร้างสรรค์น้อยจ านวน 16 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วสุ่มอย่างง่ายอีกครัง้หนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ กลุม่ละ 8 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ โปรแกรมการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
ออร์ฟ และแบบสงัเกตความคิดสร้างสรรค์  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้
หลังจากได้รับการใช้กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01, 
นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้หลงัจากไม่ได้รับการใช้กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนท่ีได้รับการใช้กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ มี
ความคิดสร้างสรรค์มากกว่านักเรียนท่ีไม่ได้รับการใช้กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย  

 
ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดย

ใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดราชผาติการาม 
ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร มีการด าเนินงานตามขัน้ตอนดงันี ้

1. รูปแบบการวิจยั 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครัง้นี  ้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) และใช้แบบ
แผนการวิจยั One Group Pretest-Posttest Design 
   

 
โดยท่ี  O1 คือ การทดสอบก่อนการเรียน 
  X คือ การเรียนดนตรี โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
  O2 คือ การทดสอบหลงัการเรียน 
 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 ปีการศกึษา 2561 
ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง จ านวน
เด็ก 23 คน 

 
 
 

O1 X O2 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเด็ก 18 คน โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือทดลอง คือ แผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ  
2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตาม

แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ และ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจัย 

รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือทัง้ 3 เคร่ืองมือ คือ แผนการจดัการเรียน
การสอนวิชาดนตรี , แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี และ แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
เรียนดนตรี ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรีศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการประถมศึกษา อาจารย์ เรวดี เพชรมุนี และ ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและการ
ประเมินผล อาจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง 

1. แผนการจดัการเรียนการสอนวิชาดนตรี 
การสร้างแผนการเรียนการสอนวิชาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ท่ีมา

ประยกุต์ใช้กบัดนตรีส าหรับเด็กประถมศกึษาปีท่ี1 โดยเนือ้หาการเรียนการสอนเป็นไปตามเนือ้ใน
หลกัสตูรท่ีนกัเรียนควรได้เรียนรู้ ประกอบด้วย ผา่นการปฏิบตัิลงมือท าอย่างมีชีวิตชีวา มีการน าช่ือ
ของตนเองหรือช่ือของเพื่อน   มาใช้ในการเรียนดนตรีในเร่ืองของจังหวะเบือ้งต้น จังหวะช้าเร็ว
กระสวนของช่ือแตล่ะคนท่ีมีกระสวนจงัหวะช้า-เร็ว แตกต่างกนั การร้องเพลง การเลน่เคร่ืองดนตรี   
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์เนือ้ร้องของบทเพลงหรือท านองเพลงสัน้  ๆ ท่ีได้คิดขึน้เอง 
เป็นการจดักิจกรรมตา่ง ๆเข้าด้วยกนัอยา่งกลมกลืน 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเป็นขัน้ตอน ดงันี ้
1. ผู้ วิจัยศึกษา เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการจัด

กิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ และเก่ียวข้องกบัการจดัท าแผนการสอน   
2. ผู้ วิจัยจัดท าแผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 

ออร์ฟ ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายและนิยามศพัท์เฉพาะ โดยให้ครอบคลุมใน เร่ืองของการ
จดัการเรียนการสอนดนตรีระดบัประถมศกึษาปีท่ี 1 โดยแผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ ใช้กับกลุ่มทดลอง เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที ในวนั
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จันทร์และวนัอังคาร ระหว่างเวลา 14.30 – 15.30 น. ตัง้แต่วนัท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 4 
ธนัวาคม พ.ศ. 2561 

ตาราง 5 แผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 

สัปดาห์ที่ 

              วัน เวลา เนือ้หา 

สปัดาห์ท่ี 1 

จนัทร์ 

องัคาร 

 

14.30 – 15.30น. 

14.30 – 15.30น. 

 

แผนท่ี 1 เสียงอะไรเอ่ย 

แผนท่ี 2 คณุลกัษณะของเสียง (สงู – ต ่า) 

สปัดาห์ท่ี 2 

จนัทร์ 

องัคาร 

 

14.30 – 15.30น. 

14.30 – 15.30น. 

 

แผนท่ี 3 คณุลกัษณะของเสียง (ยาว – สัน้) 

แผนท่ี 4 คณุลกัษณะของเสียง (ดงั – เบา) 

สปัดาห์ท่ี 3 

จนัทร์ 

องัคาร 

 

14.30 – 15.30น. 

14.30 – 15.30น. 

 

แผนท่ี 5 ช่ือทกุคนมีจงัหวะ 

แผนท่ี 6 จงัหวะในบทเพลง 

สปัดาห์ท่ี 4 

จนัทร์ 

องัคาร 

 

14.30 – 15.30น. 

14.30 – 15.30น. 

 

แผนท่ี 7 ทอยเบีย้ 

แผนท่ี 8 สร้างสรรค์จงัหวะ 

สปัดาห์ท่ี 5 

จนัทร์ 

องัคาร 

 

14.30 – 15.30น. 

14.30 – 15.30น. 

 

แผนท่ี 9 ท าตามบตัร 

แผนท่ี 10 บทเพลงของฉนั 

 

3. ผู้วิจยัน าแผนการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามศพัท์
เฉพาะกบัความมุง่หมาย กิจกรรม วิธีด าเนินการ และการประเมินผล 
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4. ผู้วิจยัน าแผนการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ   

5. ผู้วิจยัท าแผนการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ ไปทดลอง (try-out) กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 15 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แผนการจดัการเรียนการสอนดนตรี 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 
วิชาดนตรีชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ แนวคิดของ

คาร์ล ออร์ฟ ได้แก่ แบบทดสอบอตันยั 14 ข้อ 14 คะแนน และแบบปฏิบตัิ 3 ข้อ 10 คะแนน รวม
ทัง้สิน้ 24 ข้อ 24 คะแนน ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเป็นขัน้ตอน ดงันี ้

1. ผู้ วิจยัศึกษาเอกสารเก่ียวกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 2 ดนตรีช่วงชัน้ท่ี 1 ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อก าหนดขอบเขต
เนือ้หาสาระทางการเรียนและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2. ผู้ วิจัยศึกษาการวัดและการประเมินผลดนตรีของ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 
(2544) มาปรับให้สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และจดุประสงค์การเรียนรู้  

3. ผู้ วิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีทัง้หมด 24 
ข้อ ได้แก่  

3.1 แบบทดสอบอตันยั 14 ข้อ 14 คะแนน 
3.2 แบบปฏิบตัิ 3 ข้อ 10 คะแนน 

4. เกณฑ์การตัดสินแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี จาก
คะแนนประเมิน  คะแนนเต็ม 24 คะแนน ดงันี ้  

การแปลผลคะแนนจากคะแนนเตม็ 24 ข้อ เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
19 – 24  คะแนน หมายถึง  มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก 
13 – 18  คะแนน หมายถึง  มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี 
7 – 12 คะแนน หมายถึง  มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช้ 
0 – 6 คะแนน หมายถึง  มีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง 

*เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์ คือ อยู่ในระดบัพอใช้ หรือ คะแนน 12 
คะแนนขึน้ไป 
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5. ผู้วิจยัน าแบบท่ีสร้างขึน้ ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องและ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา แบบประเมินความสามารถด้านดนตรีในแต่ละข้อมีความสอดคล้องกบั
จดุประสงค์ท่ีต้องการวดัหรือไม่  

6. ผู้วิจยัน าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีท่ีปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไป ทดลองกบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราช
ผาตกิาราม ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับ

นัก เรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  1 โรงเรียนวัดราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มีล าดบัขัน้ตอนในการสร้าง ดงันี ้

1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เพื่อใช้เป็นแนวทางและสร้างกรอบแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี 
เพื่อใช้ในการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรีของเด็กชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

2. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรีเพื่อใช้ในการสังเกต
พฤตกิรรมการเรียนดนตรีในแตล่ะแผนให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์ ของเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 

3. ผู้ วิจัยน าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรีท่ีใช้ในการสังเกต
พฤติกรรม ของเด็กชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรีศึกษาจ านวน 1 
ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านการประถมศกึษา 1 ท่าน และผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผล 1 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

4. ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรีท่ีใช้ในการ
สงัเกตพฤติกรรม ของเดก็ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 

5. ผู้ วิจัยได้น าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ท่ีใช้ในการสงัเกต
พฤติกรรม ของเด็กชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือกไว้ จ านวน 18 คน เพื่อ
ศกึษาผลการใช้แผนการเรียนการสอนดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
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พฤติกรรมการเรียนดนตรี หมายถึง การกระท าของนักเรียนท่ีปฏิบัติเป็นประจ าใน
ห้องเรียนขณะท่ีครูปฏิบตัิการสอน ได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา ไมล่ะเลยงานท่ีได้รับมอบหมาย  

มีความตัง้ใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการร่วมมือในการท ากิจกรรมและมี
สว่นร่วมในกิจกรรมในชัน้เรียน 

 
พฤตกิรรมการเรียนดนตรีพิจารณาจาก พฤติกรรมการเรียนดนตรีท่ีสร้างขัน้ จ านวน 5 ข้อ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤตกิรรมการเรียนดนตรี  จ านวน 5 ข้อ คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
      รวมคะแนนทัง้หมด 15 คะแนน 
 
การแปลคะแนน 
การแปลคะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เป็น 3 ระดบัดงันี ้
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 
คะแนน  6 – 10 คะแนน  หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ปาน 
      กลาง 
คะแนน  0 – 5  คะแนน  หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ต ่า 
 
การแปลผลคะแนน  
3 คะแนน  หมายถึง นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีได้ทกุประเด็นท่ี 
                                                ครูก าหนดในขณะท่ีท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีได้บางกิจกรรมใน 
                                               ขณะท่ีท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไมส่ามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีท่ีครูก าหนดใน 
                                                ขณะท่ีท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด

ของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

แผนการเรียนการสอนดนตรี เร่ือง......................................... 
ช่ือผู้สงัเกต : นางสาวชตุิมา สมบรูณ์  สถานท่ี : ในห้องเรียน 
พฤตกิรรมท่ีสงัเกต : พฤติกรรมการเรียนดนตรี เวลาท่ีใช้ในการสงักต :14.30 - 15.30 น. 

นักเรียน
คนที่ 

วัน/เดือน/ปี รายการพฤตกิรรม 
ความถี่ 

รวม 
3 2 1 

1  1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     

2. มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชั่วโมงวิชา
ดนตรี 

   

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    

4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีใน
เร่ืองที่ครูก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
ดนตรีตา่ง ๆกบัผู้ อ่ืน 

   

18  1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     

2. มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชั่วโมงวิชา
ดนตรี 

   

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    

4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีใน
เร่ืองที่ครูก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรม
ดนตรีตา่ง ๆกบัผู้ อ่ืน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการ
เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดั
ราชผาตกิาราม ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง ให้ท่านพิจารณาว่าแบบสงัเกตพฤติกรรมต่อไปนีส้ามารถวดัได้ตรงตาม

วตัถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดบัการพิจารณาของ
ท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดงันี ้

-1    หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามหน่วยการเรียนรู้ 
0    หมายถึง   ไม่แน่ใจ วา่แบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้วดัได้ตรงตามหน่วยการเรียนรู้  
+1    หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้ วัดได้ตรง ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 

ประเดน็แบบสังเกต +1 0 -1 หมายเหต ุ

1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     

2. มีความกระตือรือร้นตอ่การเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี    

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    

4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครู
ก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดนตรี
ตา่ง ๆกบัผู้ อ่ืน 

   

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลอง โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการทดลองติดตอ่ประสานงานกบัโรงเรียนท่ีใช้ในการทดลอง 
2. ติดตอ่ประสานงานกบัอาจารย์ประจ าชัน้ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
3. ผู้ วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ และน าแบบทดสอบมาตรวจให้

คะแนน แล้วเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
4. ผู้วิจยัท าการทดลองตามแผนการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล 

ออร์ฟ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั วนัละ 60 นาที ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น. ของวนั
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จนัทร์ วนัองัคาร จนสิน้สดุการทดลอง โดยผู้วิจยัได้จดัตารางการด าเนินการทดลอง โรงเรียนวดัราช
ผาตกิาราม ปีการศกึษา 2561 เพื่อตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 

5. เม่ือด าเนินการทดลองไปจนครบ 10 กิจกรรม ผู้ วิจัยท าการทดสอบหลงัการจัด
กิจกรรมกบักลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีชดุเดียวกบัการทดสอบ
ก่อนทดลอง 

6. น าข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจยัเร่ืองนี ้ผู้วิจยัใช้สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลี่ย (Mean)   

ค่ามัธยฐาน (Mdn) ค่าพิสัยควอไทล์ (IQR) ค่า IOC ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนก และค่าความเช่ือมั่น เป็นต้น และส าหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ผู้วิจยัใช้โดยสตูร 
t – test แบบ Dependent (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2539) 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในศึกษาผลการจดัแผนการเรียนการสอนดนตรีส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัตาราง ดงันี ้

 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการเรียนดนตรีตามแนวคิด

ของคาร์ล ออร์ฟ ก่อนและหลังได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี 

ตาราง 6 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล 
ออร์ฟ ก่อนและหลงัได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี 

คนท่ี 
คะแนน 

ผลตา่งของคะแนน 
D = Y-X 

ล าดบัท่ีตาม
ความ
แตกตา่ง 

ล าดบัตาม
เคร่ืองหมาย คา่ sign 

test (T) ก่อน
(X) 

หลงั(Y) บวก ลบ 

1. 9 15 +6 1 +1 - T = 0* 
2. 8 14 +6 1 +1 -  
3. 10 18 +8 3 +3 -  
4. 12 19 +7 2 +2 -  
5. 12 19 +7 2 +2 -  
6. 10 17 +7 2 +2 -  
7. 8 16 +8 3 +3 -  
8. 7 18 +11 5 +5 -  
9. 9 18 +9 4 +4 -  
10. 11 20 +9 4 +4 -  
11. 12 20 +8 3 +3 -  
12. 10 19 +9 4 +4 -  
13. 9 17 +8 3 +3 -  
14. 11 18 +7 2 +2 -  
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คนท่ี 
คะแนน 

ผลตา่งของคะแนน 
D = Y-X 

ล าดบัท่ีตาม
ความ
แตกตา่ง 

ล าดบัตาม
เคร่ืองหมาย คา่ sign 

test (T) ก่อน
(X) 

หลงั(Y) บวก ลบ 

15. 10 18 +8 3 +3 -  
16. 11 19 +8 3 +3 -  
17. 9 16 +7 2 +2 -  
18. 12 20 +8 3 +3 -  

Mdn 
IQR 

X  
ระดบั 

10 
2.25 
10 
พอใช้ 

18 
2.25 

17.83 
ดีมาก 

  +50 0  

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จากตาราง 6 แสดงว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 

ออร์ฟ หลงัการใช้กิจกรรมดนตรีสงูกว่าก่อนการใช้กิจกรรมดนตรี ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
1 ซึ่งคะแนนก่อนเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 7 – 12 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 10 ค่ามัธยฐาน 
เท่ากับ 10 และ ค่าพิสยัควอไทล์ เท่ากับ 2.25 อยู่ในเกณฑ์พอใช้ หลงัการใช้กิจกรรมดนตรีตาม
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ คะแนนหลังเรียนมีคะแนนอยู่ระหว่าง 14 – 20 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 17.83 คา่มธัยฐาน เท่ากบั 18 และ คา่พิสยัควอไทล์ เท่ากบั 2.25 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

ผลการศึกษา การจัดแผนการเรียนการสอนดนตรีส าห รับนัก เรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักดักรุงเทพมหานคร โดยใช้
แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ผู้ วิจยัได้ใช้แผนการจดัการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ มาประยกุต์ใช้กบัการเรียนดนตรีผ่านการปฏิบตัิลงมือท า มีการบอกแหลง่ก าเนิดของเสียงท่ี
เกิดจากธรรมชาติ และ มนุษย์สร้างขึน้ มีการท ากิจกรรมดนตรีแยกคณุลกัษณะของเสียงทัง้เสียง
ดงั – เบา เสียงสัน้ – ยาว และเสียงสงู – ต ่า เรียนรู้เร่ืองเสียงกบัจงัหวะ จงัหวะพืน้ฐาน มีการน าช่ือ
ตนเองช่ือสตัว์มาปรบมือเป็นจงัหวะ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ค าให้เป็นจงัหวะ
ง่าย ๆท่ีคดิขึน้เอง มีความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล 
ออร์ฟ หลงัการใช้กิจกรรมดนตรีสงูกวา่ก่อนการใช้กิจกรรมดนตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 1 ท่ีเสนอไว้ว่า หลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 

พฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ กับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชผาตกิาราม ส านักงาน
เขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร 

รายการพฤติกรรม 
1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. มีความกระตือรือร้นตอ่การเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี 
3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ 
4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วย

ตนเอง 
5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมดนตรีตา่ง ๆกบัผู้ อ่ืน 
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ตาราง 7 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 1 เสียงอะไรเอ่ย 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                9 
2                9 
3                9 
4                10 
5                10 
6                10 
7                9 
8                8 
9                9 

10                9 
11                9 
12                9 
13                8 
14                9 
15                10 
16                10 
17                9 
18                8 
รวม

คะแนน 
54 25 28 27 30  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.39 1.56 1.50 1.67  
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จากตาราง 7 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 25 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.39 พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 28 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.56 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 27 
คะแนน คิดเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.50 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 30 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.67 
และจากนกัเรียน 18 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการ
เรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 

ตาราง 8 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 2 คณุลกัษณะของเสียง (สงู หรือ ต า่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                9 
2                9 
3                9 
4                10 
5                10 
6                10 
7                9 
8                8 
9                9 
10                9 
11                10 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
12                9 
13                9 
14                9 
15                10 
16                10 
17                10 
18                9 
รวม

คะแนน 
54 26 29 28 31  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.44 1.61 1.56 1.72  

 
จากตาราง 8 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน

ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 26 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.44พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 29 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.61 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 28 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.56พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 31 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.72 
และจากนกัเรียน 18 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการ
เรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 
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ตาราง 9 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 3 คณุลกัษณะของเสียง (ยาว หรือ สัน้) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                9 
2                9 
3                9 
4                10 
5                10 
6                11 
7                9 
8                9 
9                10 
10                9 
11                10 
12                9 
13                10 
14                9 
15                11 
16                10 
17                11 
18                9 
รวม

คะแนน 
54 28 31 29 32  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.56 1.72 1.61 1.78  
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จากตาราง 9 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 28 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.56พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 31 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.72 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 29 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.61พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 32 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.78 
จากนกัเรียน 15 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนกัเรียน 3 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ตาราง 10 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 4 คณุลกัษณะของเสียง (ดงั หรือ เบา) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                10 
2                11 
3                9 
4                10 
5                10 
6                11 
7                9 
8                9 
9                10 
10                10 
11                11 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
12                9 
13                10 
14                10 
15                11 
16                11 
17                11 
18                9 
รวม

คะแนน 
54 31 32 31 33  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.72 1.78 1.72 1.83  

 
จากตาราง 10 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน

ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 31 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.72พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 32 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.78 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 31 
คะแนน คิดเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.72 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 33 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.83 
จากนกัเรียน 12 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนักเรียน 6 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 
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ตาราง 11 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 5 ช่ือทกุคนมีจงัหวะ 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                10 
2                11 
3                11 
4                10 
5                10 
6                11 
7                9 
8                10 
9                10 

10                10 
11                11 
12                10 
13                10 
14                10 
15                11 
16                11 
17                11 
18                11 
รวม

คะแนน 
54 33 33 32 35  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.83 1.83 1.78 1.94  
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จากตาราง 11 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 33 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.83พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 33 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.83 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 32 
คะแนน คิดเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.78 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 35 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.94 
จากนกัเรียน 10 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนกัเรียน 8 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ตาราง 12 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 6 จงัหวะในบทเพลง 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤตกิรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                11 
2                11 
3                11 
4                11 
5                11 
6                11 
7                11 
8                10 
9                11 
10                11 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
11                11 
12                10 
13                10 
14                10 
15                11 
16                11 
17                11 
18                11 
รวม

คะแนน 
54 35 34 35 36  

คา่เฉลี่ย 3.00 1.94 1.89 1.94 2.00  

 
จากตาราง 12 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี

โดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย 
จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติก รรม ข้อ ท่ี  2 มี ความ
กระตือรือร้นต่อการเรียนในชั่วโมงวิชาดนตรี จากนักเรียน 18 คน คิดได้ 35 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.94 พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชั่วโมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จาก
นกัเรียน 18 คน คดิได้ 34 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.89 พฤติกรรมข้อท่ี 4 มีความกล้า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 35 
คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.94 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมดนตรีตา่ง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 36 คะแนน คิดเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 
2 จากนกัเรียน 4 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนกัเรียน 14 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 
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ตาราง 13คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ  
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 7 ทอยเบีย้ 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                12 
2                12 
3                12 
4                12 
5                12 
6                11 
7                11 
8                10 
9                11 

10                11 
11                11 
12                12 
13                12 
14                10 
15                12 
16                12 
17                12 
18                12 
รวม

คะแนน 
54 41 35 38 39  

คา่เฉลี่ย 3.00 2.28 1.94 2.11 2.17  
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จากตาราง 13 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 41 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.28พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 35 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 1.94 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 38 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.11พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 39 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.17 
จากนกัเรียน 2 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนกัเรียน 16 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ตาราง 14 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 8 สร้างสรรค์จงัหวะ 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                13 
2                13 
3                12 
4                13 
5                13 
6                13 
7                13 
8                13 
9                12 
10                12 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

 คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม  ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
11                 12 
12                 12 
13                 12 
14                 10 
15                 12 
16                 12 
17                 12 
18                 12 
รวม

คะแนน 
 

54 43 41 41 44  

คา่เฉลี่ย  3.00 2.39 2.28 2.28 2.44  
 

จากตาราง 14 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 43 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.39พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 41 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.28 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 41 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.28พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 44 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.44 
จากนกัเรียน 1 คน มีคะแนนรายบุคคลอยู่ระหว่าง 6 – 10 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการเรียน
ดนตรีอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และนกัเรียน 17 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน 
คิดเป็นพฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 
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ตาราง 15 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 9 ท าตามบตัร 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                14 
2                14 
3                13 
4                13 
5                13 
6                13 
7                13 
8                13 
9                13 

10                13 
11                13 
12                13 
13                13 
14                12 
15                13 
16                14 
17                14 
18                14 
รวม

คะแนน 
54 47 47 45 45  

คา่เฉลี่ย 3.00 2.61 2.61 2.50 2.50  
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จากตาราง 15 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คดิได้ 54 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 3  พฤติกรรมข้อท่ี  2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 47 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.61พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จากนกัเรียน 
18 คน คดิได้ 47 คะแนน คดิเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.61 พ ฤ ติ ก ร รม ข้ อ ท่ี  4 มี ค ว า ม ก ล้ า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 45 
คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.5 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกับผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 45 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.5 
และจากนกัเรียน 18 คน มีคะแนนรายบคุคลอยู่ระหว่าง 11 – 15 คะแนน คิดเป็นพฤติกรรมในการ
เรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 

ตาราง 16 คะแนนของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ แผนท่ี 10 บทเพลงของฉนั 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
1                15 
2                15 
3                13 
4                15 
5                14 
6                14 
7                15 
8                13 
9                13 

10                14 
11                13 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนของพฤติกรรมนกัเรียน 
รวม ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
12                13 
13                14 
14                13 
15                15 
16                14 
17                15 
18                15 
รวม

คะแนน 
54 51 51 49 48  

คา่เฉลี่ย 3.00 2.83 2.83 2.72 2.67  
 

จากตาราง 16 ค่าคะแนนของพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอน
ดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์ฟ พฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมาย จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 54 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3 พฤติกรรมข้อท่ี 2 มี
ความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 51 คะแนน คิดเป็น
คา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.83 พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชั่วโมงวิชาดนตรีอย่างสม ่าเสมอ จาก
นักเรียน 18 คน คิดได้ 51 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.83 พฤติกรรมข้อท่ี 4 มีความกล้า
แสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 49 
คะแนน คิดเป็นคา่เฉลี่ย เท่ากบั 2.72 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีต่าง ๆกบัผู้ อ่ืน จากนกัเรียน 18 คน คิดได้ 48 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.67 
และจากนกัเรียน 18 คน มีคะแนนรายบคุคลอยูร่ะหวา่ง 11 – 15 คะแนน คดิเป็นพฤตกิรรมในการ 
ดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ดี 
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ตาราง 17 แสดงคา่เฉลี่ยของพฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้
แนวคดิของ คาร์ล ออร์ฟ ทัง้ 5 ข้อ 

แผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้ 
แนวคดิของ คาร์ล ออร์ฟ 

คา่เฉลี่ย 
ข้อท่ี 1 ข้อท่ี 2 ข้อท่ี 3 ข้อท่ี 4 ข้อท่ี 5 

1. เสียงอะไรเอย่ 3 1.39 1.56 1.5 1.67 
2. คณุลกัษณะของเสียง (สงู หรือ ต ่า) 3 1.44 1.61 1.56 1.72 
3. คณุลกัษณะของเสียง (ยาว หรือ สัน้) 3 1.56 1.72 1.61 1.78 
4. คณุลกัษณะของเสียง (ดงั หรือ เบา) 3 1.72 1.78 1.72 1.83 
5. ช่ือทกุคนมีจงัหวะ 3 1.83 1.83 1.78 1.89 
6. จงัหวะในบทเพลง 3 1.94 1.89 1.94 2 
7. ทอยเบีย้ 3 2.28 1.94 2.11 2.17 
8. สร้างสรรค์จงัหวะ 3 2.39 2.28 2.28 2.44 
9. ท าตามบตัร 3 2.61 2.61 2.5 2.5 
10. บทเพลงของฉนั 3 2.83 2.83 2.72 2.67 
 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิด
ของ คาร์ล ออร์ฟ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยพฤติกรรมข้อท่ี 1 เข้าห้องเรียนและปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายไม่มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมข้อท่ี 2 มีความกระตือรือร้นต่อการเรียนในชัว่โมงวิชา
ดนตรีมีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 48.00 พฤติกรรมข้อท่ี 3 ตัง้ใจเรียนในชั่วโมงวิชาดนตรีอย่าง
สม ่าเสมอมีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 42.33 พฤติกรรมข้อท่ี 4 มีความกล้าแสดงออกในการท า
กิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเองมีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 40.67 พฤติกรรมข้อท่ี 5 ให้
ความร่วมมือรวมถึงมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมดนตรีต่าง ๆกับผู้ อ่ืนมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ร้อยละ 
33.33 โดยพฤติกรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคิดของ คาร์ล ออร์
ฟจากการเปลี่ยนแปลงทัง้หมด 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 41.08 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อ
ท่ี 2 ท่ีเสนอไว้ว่า พฤติกรรมการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ระหว่างการใช้กิจกรรม
ดนตรีมีอตัราเพิ่มขึน้  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นี  ้มุ่งศึกษาผลการจัดแผนการเรียนการสอนดนตรีส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักดักรุงเทพมหานคร โดยใช้
แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแผนการ
เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
สงักดักรุงเทพมหานคร  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแผนการ
เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียน
วัดราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร อันจะท าให้เกิดการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

2. ได้สงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคิด
ของคาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต 
สงักดักรุงเทพมหานคร อนัจะท าให้เกิดการทราบพฤตกิรรมการเรียนดนตรีท่ีพงึประสงค์  

 
สมมตฐิานการวิจยั 

1. หลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนดนตรีสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. พฤตกิรรมการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ ระหวา่งการใช้กิจกรรมดนตรี 
มีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์เพิ่มขึน้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1 ปีการศกึษา 2561 

ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง จ านวน
เด็ก 23 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี1 ปีการศึกษา 

2561 ของโรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ห้อง 
จ านวนเด็ก 18 คน โดยเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือทดลอง คือ แผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ  
2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี

ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ และ แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี 
วิธีด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลอง โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้
1. ขัน้ตอนการทดลองติดตอ่ประสานงานกบัโรงเรียนท่ีใช้ในการทดลอง 
2. ติดตอ่ประสานงานกบัอาจารย์ประจ าชัน้ของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
3. ผู้วิจยัให้นกัเรียนกลุ่มทดลองท าแบบทดสอบ และน าแบบทดสอบมาตรวจให้

คะแนนแล้วเก็บไว้เป็นคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) 
4. ผู้วิจยัท าการทดลองตามแผนการจดัการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคิดของ

คาร์ล ออร์ฟ เป็นเวลา 5 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั วนัละ 60 นาที ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น. 
ของวันจันทร์ วันอังคาร จนสิน้สุดการทดลอง โดยผู้ วิจัยได้จัดตารางการด าเนินการทดลอง 
โรงเรียนวดัราชผาติการาม ปีการศกึษา 2561 เพื่อตรวจสอบขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมเพื่อน ามา
ปรับปรุงแก้ไข 

5. เม่ือด าเนินการทดลองไปจนครบ 10 กิจกรรม ผู้วิจยัท าการทดสอบหลงัการจดั
กิจกรรมกบักลุม่ตวัอยา่งด้วยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีชดุเดียวกบัการทดสอบ
ก่อนทดลอง 

6. น าข้อมลูท่ีได้จากการทดสอบไปท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี  ้

1. หาคา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉลี่ย และคา่มธัยฐาน 
2. สถิติท่ีใช้ในการหาคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ IOC 
3. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคดิของ 

คาร์ล ออร์ฟ ก่อนและหลงัได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี โดยใช้ t – test for Dependent Samples 
 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสรุปได้ดงันี ้

1. การจดัแผนการเรียนการสอนดนตรีส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1  
โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านักงานเขตดุสิต สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ หลังการใช้
กิจกรรมดนตรีสงูกวา่ก่อนการใช้กิจกรรมดนตรี และมีความแตกตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ หลงัการใช้กิจกรรมดนตรีสงูกว่าก่อนการใช้กิจกรรมดนตรี 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. พฤตกิรรมการเรียนดนตรีด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวคดิของ  
คาร์ล ออร์ฟ มีคา่เฉลี่ยเพิ่มขึน้ 
 
อภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นี ้เพื่อศึกษาผลการจัดแผนการเรียนการสอนดนตรีส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม ส านกังานเขตดสุิต สงักดักรุงเทพมหานคร โดยใช้
แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจยัพบวา่ 

1. คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ หลงัการใช้ 
กิจกรรมดนตรีสงูกว่าก่อนการใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ หลงัจากการเรียนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ นกัเรียนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงว่าก่อนเรียน โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ พบว่า หลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 17.83 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10 คะแนน ซึ่งผลการวิจัยครัง้นี ้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เทพรัตน์ พานิชยิ่ง (2553)ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตาม
แนวคดิของออร์ฟ ท่ีมีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
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ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้หลงัจากได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึน้หลงัจากไม่ได้รับการใช้
กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีได้รับการใช้
กิจกรรมตามแนวคิดของออร์ฟ ความความคิดสร้างสรรค์มากว่านกัเรียนท่ีไม่ได้รับการใช้กิจกรรม
ตามแนวคดิของออร์ฟ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

แสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เป็นกิจกรรม
สอนอยา่งหนึง่ท่ีช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่ไมเ่คย
ผ่านการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ มาก่อนจึงสง่ผลให้คะแนนในช่วงของก่อนเรียนมี
คะแนนน้อยกว่าหลงัเรียน และด้วยแผนกิจกรรมดนตรีท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้เป็นไปในลกัษณะการ
เรียนจากง่ายไปยาก เร่ิมจากพืน้ฐานดนตรีแหล่งก าเนิดของเสียงไปจนถึงการลงมือปฏิบตัิ การ
แสดงความคิดสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ผ่านการสอนอย่างสนุกสนาน มีการใช้สื่อท่ี
หลากหลาย การท่ีนกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น มีความสนใจใน
การเรียน และมีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาดนตรีมากขึน้ สง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี
หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรินธร สริิเตชะ (2550) ได้ศกึษาการสง่เสริม
ทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัโดยการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวคิด
ออร์ฟชูคเวิร์ค ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ทางดนตรีตามแนวคิด
ออร์ฟชูคเวิร์คมีทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการรู้ค่ าจ านวน 
ด้านการเปรียบเทียบ ด้านอนุกรม สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 
นอกจากนีก้ารใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ท่ีเน้นกระบวนการท่ีให้นกัเรียนได้ลง
มือปฏิบตัิจริง เน้นกิจกรรมทัง้เดี่ยวและกลุ่ม ซึ่งล าดบัขัน้ตอนการท ากิจกรรมครูจะเป็นผู้สอน ผู้
เสนอแนะ อธิบายกิจกรรมดนตรี เพื่อให้นกัเรียนรับรู้ และ เข้าใจตวักิจกรรม จากนัน้นกัเรียนจะเร่ิม
เลียนแบบ และ รู้จกัการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนทัง้กลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ จึงกล่าวได้ว่า นกัเรียนมี
สว่นร่วมกบักิจกรรมตัง้แตเ่ร่ิมเรียนจนสรุปกิจกรรม อีกทัง้แผนการจดัการเรียนการสอนดนตรี เน้น
ให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เน้นให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีด้วย
ตนเองตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เช่นเดียวกบั สรีุรัตนา ศรีรัตนฆร (2549) ได้ศกึษาความเฉลียว
ฉลาดทางอารมณ์ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จากการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ดนตรีตามหลกัการคาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจยัพบว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ หลงัการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของ
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คาร์ล ออร์ฟ อยู่ในเกณฑ์ดี และ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเรียนได้ หลงัการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามหลกัการของคาร์ล ออร์ฟ 
สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. พฤติกรรมการเรียนดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ระหว่างการใช้กิจกรรม
ดนตรีมีอตัราเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ คือ พฤติกรรมการเรียนดนตรีตามแนวคดิของ
คาร์ล ออร์ฟ ระหว่างการใช้กิจกรรมดนตรีทัง้หมด 10 แผนกิจกรรม มีอัตราท่ีเพิ่มขึน้ โดยเม่ือ
เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนคา่เฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนดนตรีทัง้หมด 5 ข้อ มีอตัรา
ท่ีเพิ่มขึน้ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่าการใช้กิจกรรมดนตรีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนดนตรีได้ 
สามารถใช้ในการแก้ไขปัญญาได้จริง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการใช้กิจกรรมดนตรีท าให้ได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน ช่วยให้เด็กเกิดความรู้สกึผ่อนคลาย และ สนกุสนาน ท าให้ร่างกายตอบสนอง
ต่อกิจกรรมเม่ือมีความเครียด ความกลวั รวมทัง้สามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางด้าน
อารมณ์ พฤติกรรมของเด็กได้อย่างดี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ดนตรีจะน ามาซึ่งความสนุกสนาน และ 
ความผ่อนคลายเป็นสื่อภาษาสากล สามารถกระตุ้นตอบสนองในตวับุคคลได้โดยไม่มีขีดจ ากัด 
สามารถเข้าถึงจิตใจคนในทกุระดบัไม่ว่าบคุคลนัน้จะมีความพิการ หรือ บกพร่องด้านตา่ง ๆก็ตาม 
ซึง่ก็เป็นไปตามประโยชน์ของดนตรี ท่ีพบว่า ดนตรีช่วยพฒันาด้านการตอบสนองของอารมณ์ของ
เด็ก ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ วิวัฒนาการของเด็กโดยดนตรีเป็นตัวกระตุ้นให้เด็ก
ทดลอง และ แสดงออกโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ช่วยพฒันาด้านปัญญา พฒันาด้านภาษา พฒันาด้าน
ร่างกาย และ ช่วยพฒันาความเป็นเอกตับุคคล เน่ืองด้วยประสบการณ์ทางดนตรีช่วยให้เด็กรู้จกั 
และ เข้าถึงความรู้สกึ ความสามารถของตนเอง และ ยงัช่วยให้เด็กเข้าใจเอกลกัษณ์ของวฒันธรรม
ของตนเองด้วย สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2541) ท่ีพบว่า การท่ีพ่อแม่ส่งเสริม
ให้บตุรหลานของตนเองมีประสบการณ์ทางดนตรีช่วยให้เด็กมีพฒันาการด้านตา่ง ๆดีขึน้ด้วย เช่น 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ พฒันาการทางด้านอารมณ์ และ พฒันาการทางด้านร่างกาย ซึ่งท าให้
เด็กพฒันาไปสูค่วามสมบรูณ์ในทกุด้านตอ่ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความซาบซึง้ในสนุทรียรสข
องดนตรี จงึเป็นการสมควรท่ีพอ่แม่ควรค านงึถึงสภาพแวดล้อม และ พฒันาการทางดนตรีของบตุร
ธิดา และ ช่วยให้เด็กมีพฒันาการทางดนตรีตามความสามารถ และ ความถนดัของแต่ละคน และ 
สอดคล้องกบั แคลาส แบง (Clause Bang) ท่ีอ้างอิงเก่ียวกบัดนตรีไว้อย่างน่าสนใจว่า ดนตรีเป็น
สื่อหนึ่งท่ีช่วยดงึดดูความสนใจ โดยดนตรีเป็นสิ่งส าคญัในการเรียนรู้ทกัษะในด้านตา่ง ๆเป็นอย่าง
ดี ทัง้นีเ้พราะมนุษย์เราทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่ก็ตามจะมีดนตรีอยู่ในตนเองในรูปแบบ หรือ
ลกัษณะตา่งกนัออกไป เม่ือได้ยินเสียงดนตรีมกัจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลกัษณะต่างกนัออกไป 
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ดังนัน้ การใช้กิจกรรมดนตรีจะท าให้เด็กมีการปรับเปรียบพฤติกรรมได้เช่นกัน นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของต้องจิตต์ จิตดี (2547) ได้ศกึษาการพฒันาความมีวินยัในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจัยพบว่า เด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมดนตรีตามแนวคาร์ล ออร์ฟ มีพฤติกรรมความมีวินยัใน
ตนเอง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการรู้จกัเวลา ด้านความอดทน อดกลัน้ ด้านความเช่ือมัน่
ในตนเอง และ ด้านความเป็นผู้ น า ผู้ ตามสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 
พฤติกรรมความมีวินัยในตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีสูงขึน้ตลอดช่วงของการจัด
กิจกรรม จากผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีได้ใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล 
ออร์ฟ ผู้วิจยัพบว่า นกัเรียนแต่ละคนมีพฤติกรร มท่ีแตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัการเรียนรู้ และ การรับรู้
ของแต่ละบุคคล ครัง้แรกท่ีเร่ิมใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ นกัเรียนส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมเช่ืองช้า ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ค่อยตัง้ใจเรียน ขาดความกล้าแสดงออก
ในการท ากิจกรรม และ ไม่คอ่ยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเท่าท่ีควร ผู้วิจยัจึงหาวิธีการปรับ
พฤติกรรมการเรียนดนตรีของนักเรียน โดยจะให้นักเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิจริง ผู้ วิจยัจะคอยให้
ค าแนะน าในการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ให้ก าลังใจเสริมแรงให้กับนักเรียน หรือ ให้รางวัลกับผู้ ท่ี
สามารถปฏิบัติได้ กระตุ้ นความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ด้วยเกม ปฏิบัติลงมือท าสร้างให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเอง มีแบบฝึกหดัให้ความรู้ และ ใช้สื่อท่ีมีความหลากหลาย 
ท าให้นกัเรียนมีการปรับเปรียบพฤติกรรมในการเรียนดนตรีไปในทางท่ีดีขึน้ และ มีพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีสงูขึน้ตลอดช่วงของการท ากิจกรรมทัง้หมด 10 แผนกิจกรรมตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน ากิจกรรมดนตรีสอดแทรก หรือ จดัให้เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ 
พฒันาพฤตกิรรมการเรียนของเดก็ในวิชาดนตรี 

2. ควรสง่เสริมให้นกัเรียนท่ียงัไมไ่ด้รับการจดักิจกรรมดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล  
ออร์ฟ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ดนตรีท่ีสงูขึน้ 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการท าการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องตามหลกัการสอนของนกัดนตรีสากลท่านอ่ืน 

เช่น ซซูกิู , ดาลโครซ , โคได มาปรับใช้กบัวิชาดนตรี 
2. ควรมีการท าการศึกษาทดลองโดยใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ เพื่อ

พฒันาทกัษะทางด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านบคุลิกภาพ ด้านกล้ามเนือ้ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เป็น
ต้น 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือ 

 
 1.ผู้ เช่ียวชาญด้านดนตรีศกึษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทพิกา  รอดสการ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย  

คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 2. ผู้ เช่ียวชาญด้านการประถมศกึษา 
 อาจารย์ เรวดี  เพชรมนีุ 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) 
 
 3. ผู้ เช่ียวชาญด้านการวดัและการประเมินผล 
 อาจารย์ ดร. นวรินทร์  ตาก้อนทอง 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 
   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนความคดิเหน็ของผู้เช่ียวชาญต่อแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 

แผนการเรียนการสอนดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ และ 
แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคดิ

ของคาร์ล ออร์ฟ 
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สรุปคะแนนความสอดคล้องของเคร่ืองมือ ชุดที่ 1 
 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ  

 

 
 

ข้อที่ 
คะแนนความสอดคล้อง 

ค่า 
IOC 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดนตรี ตาม
แนวคิดของคาร์ล 

ออร์ฟ 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
6 +1 +1 +1 1.00 
7 +1 +1 +1 1.00 
8 +1 +1 +1 1.00 
9 +1 +1 +1 1.00 
10 +1 +1 +1 1.00 
11 +1 +1 +1 1.00 
12 +1 +1 +1 1.00 
13 +1 +1 +1 1.00 
14 +1 +1 +1 1.00 
15 +1 +1 +1 1.00 
16 +1 +1 +1 1.00 
17 +1 +1 +1 1.00 
18 +1 +1 +1 1.00 
19 +1 +1 +1 1.00 
20 +1 +1 +1 1.00 
21 +1 +1 +1 1.00 
22 +1 +1 +1 1.00 
23 +1 +1 +1 1.00 
24 +1 +1 +1 1.00 
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สรุปคะแนนความสอดคล้องของเคร่ืองมือ ชุดที่ 2 
แผนการเรียนการสอนดนตรี ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดประสงค์ 
(แผนการเรียนดนตรีตาม
แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ) 

คะแนนความสอดคล้อง 
ค่า 
IOC 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

แผนท่ี 1 เสียงอะไรเอ่ย +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 2 คณุลกัษณะของ 
เสียง (สงู – ต า่) 

+1 +1 +1 1.00 

แผนท่ี 3 คณุลกัษณะของ 
เสียง (ยาว – สัน้) 

+1 +1 +1 1.00 

แผนท่ี 4 คณุลกัษณะของ 
เสียง (ดงั – เบา) 

+1 +1 +1 1.00 

แผนท่ี 5 ช่ือทกุคนมีจงัหวะ +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 6 จงัหวะในบทเพลง +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 7 ทอยเบีย้ +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 8 สร้างสรรค์จงัหวะ +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 9 ท าตามบตัร +1 +1 +1 1.00 
แผนท่ี 10 บทเพลงของฉนั +1 +1 +1 1.00 
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สรุปคะแนนความสอดคล้องของเคร่ืองมือ ชุดที่ 3 

แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี 
โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 

 

จุดประสงค์ 
(พฤตกิรรมการ
เรียนดนตรี) 

ข้อที่ 
คะแนนความสอดคล้อง 

ค่า 
IOC 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 1 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 2 

ผู้เช่ียวชาญ 
คนที่ 3 

พฤตกิรรมการเรียน
ดนตรี ด้วยแผนการ
เรียนการสอนดนตรี 
โดยใช้แนวคดิของ
คาร์ล ออร์ฟ 

1 +1 +1 +1 1.00 
2 +1 +1 +1 1.00 
3 +1 +1 +1 1.00 
4 +1 +1 +1 1.00 
5 +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี  ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
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แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี  ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ส านักงานเขตดุสิต 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 
 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ ของนกัเรียน 
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วย แบบทดสอบ
อตันยั 14 ข้อ 14 คะแนน และแบบปฏิบตัิ 3 ข้อ 10 คะแนน รวมทัง้สิน้ 24 ข้อ 24 คะแนน 
ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีทัง้หมด 5 ตอน ได้แก่  
 
ตอนท่ี 1 : การก าเนิดของเสียง (เสยีงท่ีเกิดจากธรรมชาติและเสียงท่ีมนษุย์สร้างขึน้) 
ให้นกัเรียนบอกแหลง่ก าเนิดของเสียงว่าเสยีงใดเกิดจากธรรมชาติ หรือ เกิดจากมนษุย์ 
สร้างขึน้จากภาพท่ีครูก าหนดให้ (7 ข้อ 7 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน (ตอนท่ี 1: การก าเนิดของเสียง) 
ตอบถกูให้ข้อละ 1 คะแนน 
ตอบผิดให้ข้อละ 0 คะแนน 
 
ตอนท่ี 2 : คณุลกัษณะของเสียง (เสยีงดงั-เบา เสยีงสัน้-ยาว และเสียงสงู-ต ่า) 
ให้นกัเรียนบอกคณุลกัษณะของเสียงจากการฟังเสียงท่ีครูก าหนดให้โดยการเปรียบเทียบ 
กบั เสียงแรกท่ีฟัง (7 ข้อ 7 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน (ตอนท่ี 2 : คณุลกัษณะของเสียง) 
ตอบถกูให้ข้อละ 1 คะแนน 
ตอบผิดให้ข้อละ 0 คะแนน 
 
ตอนท่ี 3 : เสียงและจงัหวะ 
ให้นกัเรียนออกเสียงค าตามพยางค์ท่ีครูก าหนดให้พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ ทัง้หมด 6 ค า  
 (6 คะแนน) ดงันี ้ 
 มะมว่ง  สงิโต  ขนมหวาน  ส้มต าไทย  ปลากะพงขาว   โรงพยาบาล 
เกณฑ์การให้คะแนน (ตอนท่ี 3 : เสยีงและจงัหวะ) 
ตอบถกูให้ข้อละ 1 คะแนน 
ตอบผิดให้ข้อละ 0 คะแนน 
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แบบบนัทกึคะแนน (ตอนท่ี 3 : เสยีงและจงัหวะ) 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนสามารถออกเสียงค าตามพยางค์ท่ีครูก าหนดให้พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ 
ทัง้หมด 6 ค า ให้ท าเคร่ืองหมาย √ เม่ือนกัเรียนปฏิบตัถิกู ให้ท าเคร่ืองหมาย × เม่ือนกัเรียน  
ปฏิบตัิผิด 

ล าดบั
ท่ี 

นกัเรียนสามารถออกเสียงค าตามพยางค์ท่ีครูก าหนดให้พร้อมปรบมือเป็น
จงัหวะ 

รวม 
มะมว่ง สงิโต ขนม

หวาน 

ส้มต า
ไทย 

ปลา
กะพงขาว 

โรงพยาบาล 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
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ตอนท่ี 4: จงัหวะพาเพลนิ 
ให้นกัเรียนปรบมือเป็นจงัหวะให้ตรงกบัการออกเสียงช่ือของตนเอง (1 ข้อ 1 คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนน (ตอนท่ี 4 : จงัหวะพาเพลนิ) 
 ปฏิบตัิถกูให้ข้อละ 1 คะแนน 
 ปฏิบตัิผิดให้ข้อละ 0 คะแนน 
 
ตอนท่ี 5: สร้างสรรค์ตามจินตนาการ 
ให้นกัเรียนคดิค าตามพยางค์ท่ีครูก าหนดให้แล้วปรบมือเป็นจงัหวะพร้อมออกเสียง 
(3 ข้อ 3 คะแนน) ดงันี ้
ค าท่ีมี 2 พยางค์ = 1 ค า 
ค าท่ีมี 3 พยางค์ = 1 ค า 
ค าท่ีมี 4 พยางค์ = 1 ค า 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (ตอนท่ี 5 : สร้างสรรค์ตามจินตนาการ) 
 ปฏิบตัิถกูต้องทัง้หมด 3 คะแนน 
 ปฏิบตัิถกูต้อง 2 ค า   2 คะแนน 
 ปฏิบตัิถกูต้อง 1 ค า   1 คะแนน   
 ปฏิบตัิผิดทัง้หมด     0 คะแนน 
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แบบบนัทกึคะแนน(ตอนท่ี 5 : สร้างสรรค์ตามจินตนาการ) 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนคดิค าตามพยางค์ท่ีครูก าหนดให้แล้วปรบมือเป็นจงัหวะพร้อมออกเสียงให้ท า  
เคร่ืองหมาย √ เม่ือนกัเรียนปฏิบตัิถกู ให้ท าเคร่ืองหมาย × เม่ือนกัเรียนปฏิบตัิผิด 

ล าดบัท่ี 
ค าท่ีมี 2 พยางค์ ค าท่ีมี 3 พยางค์ ค าท่ีมี 4 พยางค์ 

รวม 
   

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     

การแปลผลคะแนน (จากทัง้หมด 5 ตอน 24 คะแนน) 
การแปลผลคะแนนจากคะแนนเตม็ 24 ข้อ เป็น 4 ระดบั ดงันี ้
 19 – 24  คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัดีมาก 
 13 – 18  คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัดี 
 7 – 12  คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัพอใช้ 
 0 – 6  คะแนน หมายถึง มีความสามารถอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 
*เกณฑ์การให้คะแนน ผ่านเกณฑ์ คือ อยูใ่นระดบัพอใช้ หรือ คะแนน 12 คะแนนขึน้ไป 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี 
ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 

ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง ให้ท่านพิจารณาวา่แบบทดสอบตอ่ไปนีส้ามารถวดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์การเรียนรู้หรือไม ่
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดงันี ้
-1    หมายถึง   แน่ใจวา่แบบทดสอบนัน้ วดัไดไ้ม่ตรง ตามหนว่ยการเรียนรู้ 
0    หมายถึง   ไม่แน่ใจ วา่แบบทดสอบนัน้วดัได้ตรงตามหนว่ยการเรียนรู้  
+1    หมายถึง   แน่ใจว่าแบบทดสอบนัน้ วดัไดต้รงตามหน่วยการเรียนรู้ 
 

แบบทดสอบ แบบทดสอบ 
ระดับการพจิารณา 

หมายเหตุ 
-1 0 +1 

ตอนท่ี 1 : การก าเนิด
ของเสียง 

(เสียงท่ีเกิดจาก 
ธรรมชาติ และเสียงท่ี
มนษุย์สร้างขึน้) 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนบอกแหลง่ก าเนิดของ
เสียงว่าเสียงใดเกิดจากธรรมชาติหรือเกิด
จากมนษุย์สร้างขึน้จากภาพท่ีครูกหนดให้ 

1. 
 
 

 
2. 
 
 

3. 
 

 
4. 
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แบบทดสอบ แบบทดสอบ 
ระดับการพจิารณา 

หมายเหตุ 
-1 0 +1 

 

5.  
 
 
 

6.  
 
 
 
7.  
 
  

    

ตอนท่ี 2 : 
คณุลกัษณะของ
เสียง (เสียงดงั-เบา 
เสียงสัน้-ยาว และ
เสียงสงู-ต ่า) 
 

ค าชีแ้จง : ให้นกัเรียนเปรียบเทียบเสียงท่ีได้
ยินวา่เสียงท่ี 2 มีคณุลกัษณะต่างจากเสียง
แรกอยา่งไร 
แบบเสียงท่ี1: เสียงดงั - เบา 
8. เสียงกระซิบ กบั เสียงตะโกน  
9. เสียงฟ้าร้อง กบั เสียงฝนตก 
10. เสียงเป่าขลุย่ กบั เสียงตีกลอง 
แบบเสียงท่ี2 : เสียงสัน้ – ยาว 
11. เสียงโทรศพัท์ กบั เสียงเคาะประต ู
12. เสียงเคาะโต๊ะ กบั เสียงเคาะระฆงั 
แบบเสียงท่ี3 : เสียงสงู – เสียงต ่า 
13. เสียงเด็กผู้หญิง กบั เสียงผู้ชายวยั
กลางคน 
14. เสียงซออู้  กบั เสียง เสียงป่ี 
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แบบทดสอบ แบบทดสอบ 
ระดับการพจิารณา 

หมายเหตุ 
-1 0 +1 

ตอนท่ี 3 : เสียงและ
จงัหวะ 
 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนออกเสียงค าตามพยางค์ท่ี
ครูก าหนดให้พร้อมปรบมือเป็นจงัหวะ ทัง้หมด 
6 ค า ดงันี ้ 
มะมว่ง  สงิโต  ขนมหวาน  ส้มต าไทย  ปลา
กะพงขาว   โรงพยาบาล 
 

    

ตอนท่ี 4: จงัหวะพา
เพลิน 
 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนปรบมือเป็นจงัหวะให้ตรง
กบัการออกเสียงช่ือของตนเอง 
       

   
 
 

ตอนท่ี 5: สร้างสรรค์
ตามจินตนาการ 

ค าชีแ้จง: ให้นกัเรียนคิดค าตามพยางค์ท่ีครู
ก าหนดให้แล้วปรบมือเป็นจงัหวะพร้อมออก
เสียงตามพยางค์นัน้  
รวมทัง้สิน้ 3 ค า ดงันี ้
ค าท่ีมี 2 พยางค์  
ค าท่ีมี 3 พยางค์ 
ค าท่ีมี 4 พยางค์ 
 

   

 

 

ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..... 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้ประเมิน                   
      (.......................................................) 

                         ต าแหน่ง............................................................... 
                              วนัท่ี..............เดือน.........................พ.ศ............ 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่างแผนการเรียนการสอนดนตรี ตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง คุณลักษณะของเสียง (สูง หรือ ต ่า) 

เวลา : 60 นาที 
 

จุดประสงค์ 

- จ าแนกเสียงสงู และ เสียงต ่าได้ 

 

เนือ้หา : เสยีงท่ีเราได้ยินมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป มีทัง้เสียงดงั เสียงเบา เสยีงสัน้ เสยีงยาว 

เสียงสงูและเสยีงต ่า ซึง่ลกัษณะของเสียงท่ีได้ยินแตล่ะเสียงนัน้จะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่ง 

กนัออกไป โดยเป็นคณุลกัษณะของเสียงประเภท เสียงสงู-เสียงต ่า ตวัอยา่งเช่น 

เสียงสงู = เสยีงเป่านกหวีด เสียงกร๊ีด เสียงเดก็ผู้หญิง โน้ตดนตรีท่ีมีเสียงสงู (โดสงู) 

เสียงต ่า = เสยีงเดาะลกูบอล เสียงตกีลอง เสียงผู้ชายวยักลางคน โน้ตดนตรีท่ีมีเสียงต ่า (โดต ่า) 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น า 

1. ครูให้นกัเรียนตอบค าถามแหลง่ก าเนิดเสยีงจากบตัรภาพท่ีก าหนดให้ เพ่ือทบทวน 

สิง่ท่ีเรียนมาในแผนท่ี 1 

2. ครูสนทนากบันกัเรียนถงึเสียงท่ีนกัเรียนได้ยินตัง้แตต่อนตื่นจนถึงมาโรงเรียนวา่ 

นกัเรียนได้ยินเสียงอะไรบ้าง แล้วเสียงนัน้มีคณุลกัษณะของเสียงแบบใด จากนัน้ครูยกตวัอยา่ง

เสียงท่ีมีคณุลกัษณะเป็น เสยีงสงู เชน่ เสยีงเป่านกหวีด เสียงกร๊ีด เสยีงเด็กผู้หญิง โน้ตดนตรีท่ีมี

เสียงสงู (โดสงู) เป็นต้น เสียงต ่า เชน่ เสยีงเดาะลกูบอล เสียงตีกลอง เสยีงผู้ชายวยักลางคน โน้ต

ดนตรีท่ีมีเสียงต ่า(โดต ่า) เป็นต้น 

 3. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่รู้จกัคีย์บอร์ดหรือไม่ และเคยได้ยินเสียงคีย์บอร์ดหรือไม่ โดย

ให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม ครูได้อธิบายถึงคีย์บอร์ดวา่ คีย์บอร์ดมีโน้ตตา่งๆมากมาย ซึง่แตล่ะ

เสียงก็แตกตา่งกนั แม้เป็นโน้ตตวัเดียวกนัแตร่ะดบัเสียงท่ีออกมานัน้ไมเ่หมือนกนั ยกตวัอยา่งเชน่  

โดสงู และ โดต ่า เป็นโน้ตเดยีวกนัแตเ่สียงท่ีออกมานัน้แตกตา่งกนัเป็นเสียงสงูหนึง่ตวั เสียงต ่าหนึง่

ตวั 
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ขัน้สอน 

 1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเสยีงสงู เสียงต ่าในชีวิตประจ าวนัท่ีนกัเรียนเคยได้ยิน 

มีอะไรบ้าง และแตล่ะเสียงนัน้มีลกัษณะของเสียงอยา่งไร โดยให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม 

 2. ครูให้นกัเรียนฟังเสียงบคุคลในวยัตา่งๆ ดงันี ้เสียงเดก็ผู้หญิง เสียงเดก็ผู้ชาย เสียง

ผู้ชายวยักลางคน เสียงคนแก่ เป็นต้น แล้วให้นกัเรียนเปรียบเทียบเสียงท่ีได้ยินวา่เหมือนหรือ

แตกตา่งกนัอย่างไร แล้วเสยีงท่ีได้ยินนัน้เสียงใดเป็นเสยีงสงู เสียงใดเป็นเสียงต ่า 

 3. ครูอธิบายเก่ียวกบัเสียงสงู เสียงต ่า วา่จากเสียงท่ีได้ยินในชีวิตประจ าวนัผา่นสิ่งของ 

และเคร่ืองดนตรีมีคณุลกัษณะเสียงท่ีแตกตา่งกนัออกไป นอกจากนีเ้สียงมนษุย์ของเราก็ยงัมีเสียง

ท่ีแตกตา่งกนัตามวยั เพศ เป็นต้น ยกตวัอยา่ง เสียงสงู เช่น การเป่านกหวีด เป่าขลุย่โน้ตเสยีงสงู  

เสียงกร๊ีด สว่นเสียงต ่า เชน่ เสียงผู้ชายวยักลางคน เสียงคนแก่ เป่าขลุย่โน้ตเสียงต า่ เป็นต้น 

 4. ครูน าคีย์บอร์ดมากดให้นกัเรียนฟัง โดยครูกดไลโ่น้ตทัง้ 5 ตวัโน้ต คือ โด เร มี ฟา ซอล 

กดตวัโน้ตไลเ่สียงจาก (ด - - -,ร - - -,ม - - -,ฟ - - -,ซ - - -) เพื่อให้นกัเรียนแยกฟังเสียงโน้ตท่ี

แตกตา่งกนัได้ 

 5. เม่ือนกัเรียนรู้จกัแยกเสยีงโน้ตทัง้ 5 ตวัโน้ตได้ ครูให้นกัเรียนเปรียบเทียบเสยีงของตวั

โน้ตท่ีได้ยิน 2 เสียง วา่เสียงโน้ตตวัท่ี 2 มีคณุลกัษณะตา่งจากเสียงโน้ตตวัแรกอย่างไร โดยเลือกตวั

โน้ตมา 3 แบบ คือ  โน้ตตวัโด กบั โน้ตตวัมี , โน้ตตวัซอล กบั โน้ตตวัเร , โน้ตตวัฟา กบั โน้ตตวัโด 

 6. เม่ือนกัเรียนเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบโน้ตเสียงสงู เสียงต ่าได้ ครูได้ให้นกัเรียน 

เลน่เกม สงู หรือ ต ่า โดยครูชีแ้จงการเลน่เกม ดงันี ้ให้นกัเรียนยืนเป็นวงกลมหนัหน้าเข้าหาวง 

สมมติวา่นกัเรียนเป็นนก ครูใช้โน้ตทัง้หมด 5ตวัโน้ตในการทดสอบและให้นกัเรียนเปรียบเทียบ

เสียงของตวัโน้ตท่ีได้ยิน 2 เสียง วา่เสียงโน้ตตวัท่ี 2 มีคณุลกัษณะตา่งจากเสียงโน้ตตวัแรกอย่างไร 

ถ้าได้ยินเป็นเสียงสงูให้นกัเรียนท าทา่บนิโดยยืดตวัให้สงูท่ีสดุ แต ่ถ้าได้ยินเป็นเสียงต า่ให้นกัเรียน

ท าท่าบนิโดยย่อตวัให้ต ่าท่ีสดุ เลน่ไปเร่ือยๆจนได้ผู้ชนะแล้วรับรางวลั (ด - - - กบั ซ - - - , ฟ - - - 

กบั ร - - - ,ม - - - กบั ด - - - , ร - - - กบั ซ - - - , ซ - - - กบั ม - - -) เป็นต้น 
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ขัน้สรุป 

 1. ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยให้นกัเรียนเปรียบเทียบโน้ตเสียงสงู เสียงต า่ 

จากการกดคีย์บอร์ด 

 2. ครูสรุปเร่ือง คณุลกัษณะของเสียง (สงู หรือ ต ่า) วา่เป็นคณุลกัษณะของเสียงประเภท

หนึง่ ท่ีเกิดจากสิ่งตา่งๆ ทัง้สิ่งของรอบตวัเรา เคร่ืองดนตรี ตวัโน้ต และเสียงมนษุย์ ซึง่ลกัษณะของ

เสียงท่ีได้ยินแตล่ะเสียงนี ้จะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

 
ส่ือการสอน 

 1. คีย์บอร์ด 

 2. คลิปเสียงเดก็ผู้หญิง เด็กผู้ชาย เสียงผู้ชายวยักลางคน และเสียงคนแก่ 

 
การวัดผลและการประเมนิผล 

- นกัเรียนเปรียบเทียบเสยีงของตวัโน้ตท่ีได้ยิน 2 เสียง วา่เสียงโน้ตตวัท่ี 2 มี 

คณุลกัษณะตา่งจากเสียงโน้ตตวัแรกอย่างไร ดงันี ้

1. โน้ตเสียงโด กบั โน้ตเสยีงมี 

2. โน้ตเสียงซอล กบั โน้ตเสียงฟา 

3. โน้ตเสียงโด กบั โน้ตเสยีงซอล 
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนเปรียบเทียบเสียงของตวัโน้ตจากการกดคีย์บอร์ดท่ีได้ยิน 2 เสียง วา่เสียงโน้ตตวัท่ี 2 มี 

คณุลกัษณะตา่งจากเสียงโน้ตตวัแรกอยา่งไร โดยครูท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีนกัเรียนตอบถกู 

และท าเคร่ืองหมาย ×ในช่องท่ีนกัเรียนตอบผิด 

ล าดับที่ การกดคีย์บอร์ด รวม 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

เกณฑ์การให้คะแนน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
   นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบโน้ตเสียง
สงู เสียงต ่าจากการ 
กดคีย์บอร์ดได้ถกูต้อง
ครบ 3 แบบ 

นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบโน้ตเสียง
สงู เสียงต ่าจากการ 
กดคีย์บอร์ดได้ถกูต้อง 2 
แบบ 

   นกัเรียนสามารถ
เปรียบเทียบโน้ตเสียง
สงู เสียงต ่าจากการ 
กดคีย์บอร์ดได้ถกูต้อง 
1 แบบ 

  นกัเรียนไม่สามารถ
เปรียบเทียบโน้ตเสียง
สงู เสียงต ่าจากการ 
กดคีย์บอร์ดได้ถกูต้อง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง คุณลักษณะของเสียง (ดงั หรือ เบา) 

เวลา : 60 นาที 
 

จุดประสงค์ 

- จ าแนกเสียงดงั และ เสียงเบาได้ 

 

เนือ้หา : เสยีงท่ีเราได้ยินมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป มีทัง้เสียงดงั เสียงเบา เสยีงสัน้ เสยีงยาว 

เสียงสงู และเสียงต ่า ซึง่มีลกัษณะของเสยีงท่ีได้ยินแตล่ะเสียงนัน้จะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่ง 

กนัออกไป โดยเป็นคณุลกัษณะของเสียงประเภท เสียงดงั – เสยีงเบา  

ตวัอยา่งเช่น เสยีงดงั = เสียงตะโกน เสียงฟา้ผา่ เป็นต้น เสียงเบา = เสยีงกระซบิ เสียงลมพดั เป็นต้น 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น า 

 1. ครูน าคลปิเสียงประเภทเสียงยาว เสียงสัน้ มาให้นกัเรียนฟังแล้วให้นกัเรียนร่วมกนั

ตอบค าถามเพื่อเป็นการทบทวนสิง่ท่ีเรียนมาในแผนท่ี 3 

 2. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่ตัง้แตเ่ช้ามาวนันีไ้ด้ยินเสียงรอบตวัอะไรบ้าง และครูได้

ยกตวัอยา่งเสยีงท่ีมีความดงั กบั ความเบา จากนัน้ให้นกัเรียนช่วยกนัตอบค าถามวา่เสียงท่ีครู 

ยกตวัอยา่งนัน้มีความแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 
ขัน้สอน 

 1. ครูสนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัเสยีงดงั เสียงเบาในชีวิตประจ าวนัท่ีนกัเรียนเคยได้ยินมี

อะไรบ้าง แล้วแตล่ะเสียงนัน้มีคณุลกัษณะของเสียงอย่างไร โดยให้นกัเรียนร่วมกันตอบค าถาม 

 2. ครูให้นกัเรียนฟังเสียง 2 เสียง คือ เสียงฟา้ผา่ กบั เสียงลมพดั แล้วให้นกัเรียน

เปรียบเทียบเสียงท่ีได้ยินวา่มีความเหมือนหรือความแตกตา่งกนัอยา่งไร แล้วเสียงท่ีได้ยินนัน้เป็น

เสียงดงั หรือ เสียงเบา โดยให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม 

 3. ครูอธิบายเก่ียวกบัเสียงดงั – เสยีงเบาวา่เสียงท่ีเราได้ยินมีลกัษณะแตกตา่งกนัออกไป

ขึน้อยูก่บัเสยีงท่ีออกมา ยกตวัอยา่งเสียงท่ีอยูร่อบตวัเรา เช่น เสยีงตะโกน เสียงกระซบิ เสียงฟา้ผา่ 
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เสียงลมพดั นอกจากนีเ้สียงดงั - เสยีงเบาท่ีเกิดจากการปรบมือสามารถแยกได้ทัง้เสียงดงั – เสียง

เบาตามแรงท่ีเราปรบมือโดยครูปรบมือให้ดเูป็นตวัอยา่ง 

 4. ครูได้ให้นกัเรียนเปรียบเทียบเสียงท่ีได้ยิน วา่เสียงท่ี 2 มีคณุลกัษณะตา่งจากเสียงแรก

อยา่งไร ดงันี ้

 4.1 ปรบมือตามเสียงดงั – เบา   

 4.2 หวัเราะตามเสียงดงั – เบา 

 4.3 ปรบตกัตามเสียงดงั – เบา   

 4.4 เคาะโต๊ะตามเสียงดงั – เบา 

 5. ครูให้นกัเรียนให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิการแยกประเภทเสียงดงั เสียงเบา ดงันี ้

 5.1 ปรบมือตามเสียงดงั – เบา   

 5.2 หวัเราะตามเสียงดงั – เบา 

 5.3 ปรบตกัตามเสียงดงั – เบา   

 5.4 เคาะโต๊ะตามเสียงดงั – เบา 

 6. เม่ือนกัเรียนแยกประเภทเสียงดงั เสียงเบาตามค าสัง่ได้แล้ว ครูได้ให้นกัเรียนเลน่เกม  

ดงั หรือ เบา โดยครูชีแ้จงขัน้ตอนการเลน่เกม ดงันี ้ 

 - ครูให้นกัเรียนยืนเป็นวงกลมหนัหน้าเข้าหาวงและให้นกัเรียนเคลื่อนไหวตามเสยีงดงั  

เสียงเบา ดงันี ้(ถ้าได้ยินเสียงดงัให้กระโดดไปข้างหน้า,ถ้าได้ยินเสียงเบาให้เดินถอยหลงัตาม

จ านวนท่ีได้ยิน) โดยการทดสอบมี 6 แบบ ดงันี ้

 6.1 ตีกลองเสยีงดงั เบา ดงั 

 6.2 ตีฉ่ิงเสียงเบา ดงั เบา ดงั 

 6.3 ปรบมือเสยีงดงั เบา ดงั เบา ดงั 

 6.4 เขยา่แทมบรีูนเสียงเบา ดงั เบา ดงั เบา ดงั 

 6.5 ตีกลองเสยีงดงั ดงั เบา ดงั เบา เบา ดงั เบา 

 6.6 ปรบมือเสยีงเบา ดงั สลบักนั 5 ครัง้ 
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ขัน้สรุป 

 1. ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยให้นกัเรียนเปรียบเทียบสียงดงั กบัเสยีงเบา จาก

การฟังเสียงตามท่ีก าหนดให้ (ให้เปรียบเทียบเสยีงท่ี2 วา่เสียงดงั หรือ เสียงเบากวา่เสียงแรก) ดงันี ้

  

 - เสียงเป่านกหวีด กบั เสียงนาฬิกา (ตอบ เสียงเบา) 

 - เสียงนกร้อง กบั เสียงสนุขัเห่า (ตอบ เสียงดงั) 

 - เสียงฝนตก กบั เสียงฟา้ร้อง (ตอบ เสียงดงั) 

 - เสียงตีกลอง กบั เสียงเป่าขลุย่ (ตอบ เสียงเบา) 

 2. ครูสรุปเร่ือง ดงั หรือ เบา วา่เสียงท่ีเราได้ยินมีลกัษณะแตกตา่งกนั มีทัง้เสียงดงั เสียง

เบา เสยีงสัน้ เสียงยาว เสียงแหลมสงู และเสียงทุ้มต ่า ซึง่ลกัษณะของเสียงท่ีเป็นเสียงดงั เสยีงเบา

นัน้ เกิดขึน้จากสิง่ท่ีอยูร่อบๆตวัเรา ทัง้เป็นสิง่ท่ีมนษุย์สร้างขึน้และเกิดขึน้ตามธรรมชาตโิดยแตล่ะ

เสียงท่ีได้ยินจะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

 
ส่ือการสอน 

- คลิปเสียง (เสยีงดงั – เสียงเบา) ได้แก่ เสียงตะโกน เสยีงกระซิบ เสยีงฟา้ผา่  

เสียงลมพดั เสยีงผึง้ เสียงเคร่ืองบนิ 

- กลอง  

- ฉ่ิง 

- แทมบรีูน 

 
การวัดผลและการประเมนิผล 

 - นกัเรียนเปรียบเทียบสียงดงั กบั เสียงเบา จากการฟังเสียงตามท่ีครูก าหนดให้ 4 แบบ 

(ให้เปรียบเทียบเสียงท่ี2 วา่เสียงดงั หรือ เสียงเบากวา่เสียงแรก) ดงันี ้  

 - เสียงเป่านกหวีด กบั เสียงนาฬิกา (ตอบ เสียงเบา) 

 - เสียงนกร้อง กบั เสียงสนุขัเห่า (ตอบ เสียงดงั) 

 - เสียงฝนตก กบั เสียงฟา้ร้อง (ตอบ เสียงดงั) 

 - เสียงตีกลอง กบั เสียงเป่าขลุย่ (ตอบ เสียงเบา) 
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนจ าแนกเสียงดงั และ เสยีงเบาได้จากการเปรียบเทียบเสียงท่ีฟังตามท่ีครู 
             ก าหนดให้โดยครูท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีนกัเรียนปฏิบตัิถกู และท าเคร่ืองหมาย ×  
             ในช่องท่ีนกัเรียนปฏิบตัิผิด 

 

ล าดับที่ 
เสียงเป่านกหวีด 
กับ เสียงนาฬิกา 

เสียงนกร้อง กับ 
เสียงสุนัขเห่า 

เสียงฝนตก กับ 
เสียงฟ้าร้อง 

เสียงตีกลอง 
กับ เสียงเป่า

ขลุ่ย 
รวม 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
นกัเรียนสามารถ
จ าแนกเสียงดงั
กบัเสียงเบาจาก
การเปรียบเทียบ
ได้ถกูต้องทัง้หมด 
4 เสียง 

นกัเรียนสามารถ
จ าแนกเสียงดงั
กบัเสียงเบาจาก
การเปรียบเทียบ
ได้ถกูต้อง 3 เสียง 

นกัเรียนสามารถ
จ าแนกเสียงดงั
กบัเสียงเบาจาก
การเปรียบเทียบ
ได้ถกูต้อง 2 เสียง 

นกัเรียนสามารถ
จ าแนกเสียงดงั
กบัเสียงเบาจาก
การเปรียบเทียบ
ได้ถกูต้อง 1 เสียง 

นกัเรียนไม่
สามารถจ าแนก
เสียงดงักบัเสยีง
เบาจากการ
เปรียบเทียบได้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ช่ือทุกคนมีจังหวะ 

เวลา : 60 นาที 
 

จุดประสงค์ 

- สามารถปรบมือช่ือตนเอง และ ปรบมือตามค าท่ีครูก าหนดได้ 

 

เนือ้หา : จงัหวะ (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวท่ีสม ่าเสมอ อาจก าหนดไว้เป็นความช้า – เร็ว

ตา่งกนั โดยการใช้ค าพดูให้เป็นจงัหวะช้า – จงัหวะเร็ว 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น า 

 1. ครูทบทวนการปรบจงัหวะตามเสียงดงั – เบา โดยครูเป็นผู้ก าหนด  

 2. ครูสนทนากบันกัเรียนวา่เคยฟังเพลง “สวสัด”ี หรือไม ่แล้วเพลง “สวสัด”ี ร้องอยา่งไร  

ครูร้องเพลงให้นกัเรียนฟังแล้วให้นกัเรียนปรบมือตามจงัหวะเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน 

 
ขัน้สอน 

 1. ครูสอนเก่ียวกบัจงัหวะให้นกัเรียนฟังถึงการเคลื่อนไหวท่ีสม ่าเสมอ โดยครูสอนจงัหวะ 

ช้า – เร็ว จากการปรบมือ เร่ิมจากการปรบมือตามพยางค์ช่ือตนเอง ซึง่ครูปรบมือเป็นตวัอยา่งให้

นกัเรียนด ูคือ ช ุ– ติ – มา ปรบมือได้เป็นสามจงัหวะตามพยางค์ของช่ือ แล้วอธิบายถงึการปรบมือ

พยางค์ช่ือตนเองเป็นจงัหวะ ถ้าช่ือ ช ุ– ติ – มา จะมีพยางค์ท่ีแบง่ได้ทัง้หมด 3 พยางค์ แล้วจงึ

ปรบมือเป็นจงัหวะทัง้ ช้า – เร็ว ให้นกัเรียนเห็นความแตกตา่ง 

 2. ครูยกตวัอยา่งการปรบมือเป็นพยางค์ช่ือคนเพื่อให้นกัเรียนเข้าใจ (โดยแตล่ะช่ือจะมี

พยางค์และจงัหวะท่ีแตกตา่งกนั) เช่น 
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 2.1 สาล ี 

-  -  -  สา  -  -  -  ลี 
2.2 อรุณศรี 

-  -  - อะ   -  รุณ  -  ศรี 
2.3 น า้เพชร 

-  -  -  น า้  -  -  -  เพชร 
2.4 อมุาพร 

-  -  - อ ุ   -  มา  -  พร 
2.5 สวุรรณมาลา 

-  ส ุ -  วรรณ  -  มา  -  ลา 
 

 3. ครูให้นกัเรียนแนะน าตนเอง โดยบอกช่ือตนเองพร้อมปรบมือตามพยางค์ท่ีพดู และให้

เพื่อนในห้องท าตาม โดยเร่ิมจากด้านซ้ายมือแถวแรกไปจนครบทกุคนตามจงัหวะ 

 4. ครูให้นกัเรียนฝึกอา่นบตัรภาพสตัว์ จ านวน 15 ภาพ แล้วให้นกัเรียนปรบมือตาม

พยางค์ช่ือของสตัว์นัน้ๆ เช่น 

 กระตา่ย  กวาง กิง้ก่า       กุ้งมงักร   จิงโจ้         จระเข้ ชะนี       

 เตา่ตน ุ  ผีเสือ้ เพนกวิน      มดตะนอย   แมงกระพรุน ยีราฟ โลมาปาก

ขวด  สงิโต  

   
ขัน้สรุป 

1. ครูให้นกัเรียนดบูตัรภาพสตัว์ แล้วถามนกัเรียนวา่ช่ือสตัว์ท่ีเห็นคืออะไร จากนัน้ครู 

ปรบมือพร้อมพดูช่ือสตัว์ให้นกัเรียนฟังและให้นกัเรียนฝึกตาม 

2. ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยให้นกัเรียนปรบมือพร้อมพดูช่ือตนเอง และ  

ปรบมือตามบตัรภาพสตัว์พร้อมพดูช่ือสตัว์ท่ีก าหนดให้โดยไม่ซ า้กบัตวักิจกรรม จ านวนบตัรภาพ 

ทัง้สิน้ 5 ภาพ ได้แก่ แมงมมุ แมวน า้ หมีขัว่โลก หอยนางรม และปลาฉลามขาว  

3. ครูสรุปเร่ือง ช่ือทกุคนมีจงัหวะ วา่จงัหวะ (Rhythm) การเคลื่อนไหวท่ีสม ่าเสมอ  
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อาจก าหนดไว้เป็นความช้า – เร็วตา่งกนั โดยการใช้ค าพดูให้เป็นจงัหวะช้า – จงัหวะเร็ว ซึง่แตล่ะ 

ช่ือนัน้จะมีพยางค์และจงัหวะท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

  
ส่ือการสอน 

บตัรภาพช่ือสตัว์ ได้แก่ กระตา่ย กวาง กิง้ก่า กุ้ งมงักร จิงโจ้ จระเข้ ชะนี เตา่ตน ุผีเสือ้ เพนกวิน       

มดตะนอย แมงกระพรุน ยีราฟ โลมาปากขวด   สงิโต เป็นต้น 

 
การวัดผลและการประเมนิผล 

- นกัเรียนสามารถปรบมือตามพยางค์พร้อมพดูช่ือตนเอง และปรบมือตามบตัรภาพ 

สตัว์พร้อมพดูช่ือสตัว์ท่ีก าหนดให้ถกูต้อง (บตัรภาพใช้ในการทดสอบ ได้แก่ แมงมมุ แมวน า้ หมีขัว่

โลก หอยนางรม และปลาฉลามขาว) 
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนสามารถปรบมือตามพยางค์พร้อมพดูช่ือตนเอง โดยครูท าเคร่ืองหมาย ใน 

ช่องท่ีนกัเรียนปฏิบตัิถกูและท าเคร่ืองหมาย × ในช่องท่ีนกัเรียนปฏิบตัผิิด 
 
ล าดับที่ ปรบมือตามพยางค์พร้อมพูดช่ือตนเอง รวม 

ปฏบิัตถิูก ปฏบิัตผิิด 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 0 คะแนน 
  นกัเรียนสามารถปรบมือตามพยางค์พร้อมพดู
ช่ือตนเองได้ถกูต้อง  
 

  นกัเรียนไม่สามารถปรบมือตามพยางค์พร้อม
พดูช่ือตนเองได้ถกูต้อง  
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนสามารถปรบมือตามบตัรภาพสตัว์พร้อมพดูช่ือสตัว์ท่ีก าหนดให้ถกูต้อง โดยครูท าเคร่ืองหมาย  

 ในช่องที่นกัเรียนปฏิบตัิถกู และท าเคร่ืองหมาย × ในช่องที่นกัเรียนปฏิบตัิผิด 

ล าดับที่ ปรบมือตามบัตรค าช่ือสัตว์พร้อมพูดช่ือสัตว์ รวม 
แมงมุง แมวน า้ หมีขั่วโลก หอยนางลม ปลาฉลามขาว 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
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เกณฑ์การให้คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
นกัเรียน

สามารถ

ปรบมือตาม

บตัรค าช่ือ

สตัว์พร้อมพดู

ช่ือสตัว์ท่ี

ก าหนดให้

ถกูต้อง 5 ค า 

นกัเรียน
สามารถ
ปรบมือตาม
บตัรค าช่ือ
สตัว์พร้อมพดู
ช่ือสตัว์ท่ี
ก าหนดให้
ถกูต้อง 4 ค า 

นกัเรียน
สามารถ
ปรบมือตาม
บตัรค าช่ือ
สตัว์พร้อมพดู
ช่ือสตัว์ท่ี
ก าหนดให้
ถกูต้อง 3 ค า 

นกัเรียน
สามารถ
ปรบมือตาม
บตัรค าช่ือ
สตัว์พร้อมพดู
ช่ือสตัว์ท่ี
ก าหนดให้
ถกูต้อง 2 ค า 

นกัเรียน
สามารถ
ปรบมือตาม
บตัรค าช่ือ
สตัว์พร้อมพดู
ช่ือสตัว์ท่ี
ก าหนดให้
ถกูต้อง 1 ค า 

นกัเรียนไม่
สามารถ
ปรบมือตาม
บตัรค าช่ือ
สตัว์พร้อม
พดูช่ือสตัว์ท่ี
ก าหนดให้
ได้ 
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บัตรภาพสัตว์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ทอยเบีย้ 

เวลา : 60 นาที 
 

จุดประสงค์ 

- สามารถยกตวัอยา่งค าพร้อมปรบมือตามคา่ของตวัโน้ตได้ 

 

เนือ้หา : ตวัโน้ต คือ สญัลกัษณ์ท่ีใช้บอกความสัน้ – ยาวของตวัโน้ตดนตรี สว่นความยาวของเสียง

นัน้ดจูากคา่ของตวัโน้ตนัน้ๆ โดยให้นกัเรียนเรียนร้ทัง้หมด 2 ตวัโน้ตคือ โน้ตตวัด า กบั โน้ตตวัขาว 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น า 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนการร้องเพลงพร้อมปรบมือตามจงัหวะเพลง เป็นอะไรดี 

2. ครูน าภาพตวัโน้ตตวัด า กบัโน้ตตวัขาว มาตดิบนกระดานให้นกัเรียนด ูแล้วถามนกัเรียนวา่  

โน้ตตวัใดเป็นโน้ตตวัด า โน้ตตวัใดเป็นโน้ตตวัขาว  

 
ขัน้สอน 

1. ครูอธิบายเก่ียวกบัสญัลกัษณ์ตวัโน้ตตวัด า กบั โน้ตตวัขาว วา่ สมมติให้โน้ตตวัด ามีคา่ 

เท่ากบั 1 จงัหวะ สว่นโน้ตตวัขาว มีคา่เท่ากบั 2 จงัหวะ หรือ มีคา่มากกวา่โน้ตตวัด า 1 เท่าตวั 

2. ครูน าภาพสตัว์ จ านวน 18 ภาพ ให้นกัเรียนดทีูละภาพ แล้วสอนให้นกัเรียนปรบมือตาม 

จงัหวะของคา่ตวัโน้ตตามภาพท่ีครูก าหนดให้ ประกอบด้วย ม้า , ค้างคาว , ลงิ , สงิโต , หม ู, จิงโจ้ 

, แมว , ผีเสือ้ , กบ , กระตา่ย , หน ู, กระรอก , ววั , ยีราฟ , ควาย , ปลาหมกึ , ไก่ , โลมา 

3. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเลน่เกมจบัคูต่วัโน้ตกบัภาพสตัว์ โดยครูชีแ้จงการเลน่ดงันี ้

- ครูวางตวัโน้ตตวัด า โน้ตตวัขาว สลบักนัวางบนพืน้ห้องให้เป็นทางเดนิ 

- ครูให้นกัเรียนแตล่ะคนโยนลกูเตา๋เพ่ือเดินตามจ านวนท่ีได้  

- โยนได้จ านวนใดให้เดินตามจ านวนนัน้ แล้วหยิบโน้ตตวันัน้ขึน้มาไปจบัคูก่บัภาพ 

สตัว์ท่ีครูติดบนกระดานให้ถกูต้อง ใครท าถกูต้องครูจะมีรางวลัให้ 
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ขัน้สรุป 

1. ครูให้นกัเรียนทดสอบเป็นรายบคุคล โดยให้นกัเรียนยกตวัอยา่งค าพร้อมปรบมือตามคา่ 

ของตวัโน้ต โดยไมใ่ห้ยกตวัอยา่งซ า้กบัตวักิจกรรม จ านวน 4 ค า ได้แก่ ค าท่ีมีคา่เทา่กบัโน้ตตวัด า 2 

ค า กบั ค าท่ีมีคา่เทา่กบัโน้ตตวัขาว 2 ค า 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุป เร่ือง ทอยเบีย้ วา่ สญัลกัษณ์ตวัโน้ตตวัด ามีคา่เท่ากบั 1  

จงัหวะ สว่นโน้ตตวัขาว มีคา่เทา่กบั 2 จงัหวะ หรือ มีคา่มากกว่าโน้ตตวัด า 1 เท่าตวั 

 
ส่ือการสอน 

1. ภาพสตัว์ จ านวน 18 ภาพ ประกอบด้วย ม้า , ค้างคาว , ลงิ , สิงโต , หม ู, จิงโจ้ , แมว ,  

ผีเสือ้ , กบ , กระตา่ย , หน ู, กระรอก , ววั , ยีราฟ , ควาย , ปลาหมกึ , ไก่ , โลมา 

2. ภาพตวัโน้ตตวัด า กบั โน้ตตวัขาว 

 
การวัดผลและการประเมนิผล 

- นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งค าพร้อมปรบมือตามคา่ของตวัโน้ตได้ 
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนสามารถยกตวัอยา่งค าพร้อมปรบมือตามคา่ของตวัโน้ตได้ให้ถกูต้อง โดยครูท าเคร่ืองหมาย  

 ในช่องที่นกัเรียนปฏิบตัิถกู และท าเคร่ืองหมาย × ในช่องที่นกัเรียนปฏิบตัิผิด 

ล าดับที่ ยกตวัอย่างค าพร้อมปรบมือตามค่าของตวัโน้ตได้ รวม 
ค าที่ 1 ค าที่ 2 ค าที่ 3 ค าที่ 4  

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      

เกณฑ์การให้คะแนน 

4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 
นกัเรียนสามารถ
ยกตวัอยา่งค า
พร้อมปรบมือตาม
คา่ของตวัโน้ตได้ให้
ถกูต้อง 4 ค า  

นกัเรียนสามารถ
ยกตวัอยา่งค า
พร้อมปรบมือตาม
คา่ของตวัโน้ตได้ให้
ถกูต้อง 3 ค า 

นกัเรียนสามารถ
ยกตวัอยา่งค า
พร้อมปรบมือตาม
คา่ของตวัโน้ตได้ให้
ถกูต้อง 2 ค า 

นกัเรียนสามารถ
ยกตวัอยา่งค า
พร้อมปรบมือตาม
คา่ของตวัโน้ตได้ให้
ถกูต้อง 1 ค า 

นกัเรียนไม่สามารถ
ยกตวัอยา่งค า
พร้อมปรบมือตาม
คา่ของตวัโน้ตได้ 
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บัตรภาพสัตว์ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง บทเพลงของฉัน 

เวลา : 60 นาที 
 

จุดประสงค์ 

- สามารถร้องเพลงท านองขนมปังกรอบ ตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขึน้ได้ 

 

เนือ้หา : การร้องเพลงท านองขนมปังกรอบท่ีนกัเรียนแตง่ขึน้ตามความคิดสร้างสรรค์ 

เนือ้เพลง “ขนมปังกรอบ” 

+ 
ขนม 

 
ปัง 

+ 
กรอบ 

  + 
ขนม 

 
ปัง 

+ 
กรอบ 

 

+ 
กรอบ 

 
กรอบ 

+ 
มนั 

 
มนั 

+ 
หวาน 

 
อ 

+ 
ร่อย 

 

+ 
ขนม 

 
ปัง 

+ 
กรอบ 

 + 
ขนม 

 
ปัง 

+ 
กรอบ 

 

+ 
กรอบ 

 
กรอบ 

+ 
มนั 

 
มนั 

+ 
หวาน 

 
อ 

+ 
ร่อย 

 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น า 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนเร่ือง ท าตามบตัร  

 
ขัน้สอน 

1. ครูน าแผนภมูิเพลง ขนมปังกรอบมาตดิบนกระดาน แล้วสอนร้องเพลงขนมปังกรอบทีละ 

วรรคจนจบเพลง  

2. ครูเขียนตวัโน้ตตด า กบั โน้ตตวัขาว ลงในเพลงขนมปังกรอบ ได้ออกมาดงันี ้
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+ 

 

 

 

+ 

 

  + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

แล้วฝึกให้นกัเรียนปรบมือพร้อมอ่านคา่ของตวัโน้ต (ด า ด า ขาว/ ด า ด า ขาว เป็นต้น) 

3. จากนัน้ครูและนกัเรียนร่วมกนัแตง่บทเพลงของฉนัขึน้ โดยนกัเรียนทกุคนช่วยกนัแตง่ แล้ว 

ร่วมกนัเลือกบทเพลงท่ีดท่ีีสดุ และทกุคนในห้องชอบท่ีสดุ 

 
ขัน้สรุป 

1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัร้องเพลงพร้อมปรบมือตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขัน้ โดยครูสอนร้องทีละ 

วรรคจนจบเพลง ลวัจึงร่วมกนัร้องเพลงทัง้ห้อง 
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+ 
ค้าง 

 
คาว 

+ 
เอย 

  + 
ค้าง 

 
คาว 

+ 
เอย 

 

+ 
ค ่า 

 
ค ่า 

+ 
มืด 

 
มืด 

+ 
จะ 

 
ไป 

+ 
ไหน 

 

+ 
ค้าง 

 
คาว 

+ 
เอย 

 + 
ค้าง 

 
คาว 

+ 
เอย 

 

+ 
เก็บ 

 
ลกู 

+ 
มะ 

 
มว่ง 

+ 
ฝาก 

 
บ้าง 

+ 
เด้อ 

 

 
ส่ือการสอน 

- แผนภมูิเพลง ขนมปังกรอบ 

 
การวัดผลและการประเมนิผล 

- นกัเรียนสามารถร้องเพลงท านองขนมปังกรอบ ตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขึน้ได้ 
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แบบบันทกึ 
ค าชีแ้จง : นกัเรียนสามารถร้องเพลงท านองขนมปังกรอบ ตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขึน้ท่ีครูก าหนดได้ 

 โดยครูท าเคร่ืองหมาย ในช่องท่ีนกัเรียนปฏิบตัิถกูและท าเคร่ืองหมาย × ในช่องท่ี

นกัเรียนปฏิบตัิผิด 

ล าดับที่ สามารถร้องเพลงท านองขนมปังกรอบ ตามเนือ้เพลงที่แต่งขึน้ได้ รวม 

ปฏบัิตถูิก ปฏิบัตผิิด 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 0 คะแนน 
   นกัเรียนสามารถร้องเพลงท านองขนมปัง

กรอบ ตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขึน้ได้ถกูต้อง 

  นกัเรียนไม่สามารถร้องเพลงท านองขนมปัง
กรอบ ตามเนือ้เพลงท่ีแตง่ขึน้ได้ 
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ภาคผนวก จ แบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการ 
เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
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พฤตกิรรมการเรียนดนตรี หมายถงึ การกระท าของนกัเรียนท่ีปฏิบตัิเป็นประจ าในห้องเรียนขณะที
ครูปฏิบตัิการสอน ได้แก่ การเข้าเรียนตรงเวลา ไมล่ะเลยงานท่ีได้รับมอบหมาย มคึวามตัง้ใจเรียน 
มีความกระตือรือร้นในการเรียน มีการร่วมมือในการท ากิจกรรมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมในชัน้
เรียน 
 
พฤตกิรรมการเรียนดนตรีพิจารณาจาก พฤติกรรมการเรียนดนตรีท่ีสร้างขัน้ จ านวน 5 ข้อ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤตกิรรมการเรียนดนตรี  จ านวน 5 ข้อ คะแนนเตม็ 15 คะแนน 
      รวมคะแนนทัง้หมด 15 คะแนน 
การแปลคะแนน 
การแปลคะแนนจากคะแนนเต็ม 15 คะแนน เป็น 3 ระดบัดงันี ้
คะแนน 11 – 15 คะแนน หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ด ี
คะแนน  6 – 10 คะแนน หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง 
คะแนน  0 – 5  คะแนน หมายถึง พฤตกิรรมในการเรียนดนตรีอยูใ่นเกณฑ์ต า่ 
 
การแปลผลคะแนน  
3 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีได้ทกุประเด็นท่ีครูก าหนด 

ในขณะท่ีท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
2 คะแนน หมายถึง นกัเรียนสามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีได้บางกิจกรรมในขณะท่ี 

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
1 คะแนน หมายถึง นกัเรียนไม่สามารถปฏิบตัิกิจกรรมดนตรีท่ีครูก าหนดในขณะท่ี 

ท ากิจกรรมในชัน้เรียน 
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ตัวอย่างแบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี 
แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนดนตรี ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคดิของ 
คาร์ล ออร์ฟ กบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัราชผาติการาม  
ส านกังานเขตดสุติ สงักดักรุงเทพมหานคร 
 

แผนการเรียนการสอนดนตรี เร่ือง......................................... 
ช่ือผู้สงัเกต : นางสาวชตุิมา สมบรูณ์   สถานท่ี : ในห้องเรียน 

พฤตกิรรมท่ีสงัเกต : พฤตกิรรมการเรียนดนตรี        เวลาท่ีใช้ในการสงัเกต : 14.30 - 15.30 น. 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

วนั/เดือน/ปี รายการพฤตกิรรม 
ความถ่ี 

รวม 
3 2 1 

1  1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     

2. มีความกระตือรือร้นตอ่การเรียนในชัว่โมงวิชา
ดนตรี 

   

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวชิาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    

4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรี
ในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีตา่งๆกบัผู้ อ่ืน 

   

18  1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     

2. มีความกระตือรือร้นตอ่การเรียนในชัว่โมงวิชา
ดนตรี 

   

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวชิาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    

4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรี
ในเร่ืองท่ีครูก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถึงมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรมดนตรีตา่งๆกบัผู้ อ่ืน 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤตกิรรมการเรียนดนตรี 
ด้วยแผนการเรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคดิของ 

คาร์ล ออร์ฟ กับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชผาตกิาราม 
ส านักงานเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง ให้ท่านพิจารณาวา่แบบสงัเกตพฤตกิรรมตอ่ไปนีส้ามารถวดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้หรือไม ่โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดงันี ้
-1    หมายถึง   แน่ใจวา่แบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้ วดัไดไ้ม่ตรง ตามหนว่ยการเรียนรู้ 
0    หมายถึง   ไม่แน่ใจ วา่แบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้วดัได้ตรงตามหนว่ยการเรียนรู้  
+1    หมายถึง   แน่ใจว่าแบบสงัเกตพฤติกรรมนัน้ วดัไดต้รง ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 

ประเดน็แบบสังเกต +1 0 -1 หมายเหต ุ
1. เข้าห้องเรียนและปฏิบตัิงานท่ีได้รับมอบหมาย     
2. มีความกระตือรือร้นตอ่การเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรี    

3. ตัง้ใจเรียนในชัว่โมงวิชาดนตรีอยา่งสม ่าเสมอ    
4. มีความกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมดนตรีในเร่ืองท่ีครู
ก าหนดด้วยตนเอง 

   

5. ให้ความร่วมมือรวมถงึมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมดนตรี
ตา่งๆกบัผู้ อ่ืน 
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ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการจัดการเรียนการสอนดนตรี ด้วยแผนการ 

เรียนการสอนดนตรี โดยใช้แนวคดิของคาร์ล ออร์ฟ 
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ภาพประกอบท่ี 1 ทดสอบก่อนเรียนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคดิคาร์ล ออร์ฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2 ทดสอบหลงัเรียนของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีตามแนวคดิคาร์ล ออร์ฟ 
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ภาพประกอบท่ี 3 นกัเรียนท ากิจกรรมในแผนท่ี1 เสียงอะไรเอ่ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 4 นกัเรียนทดสอบเป็นรายบคุคลในแผนท่ี1 เสียงอะไรเอย่ 
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ภาพประกอบท่ี 5 ครูสอนนกัเรียนเก่ียวกบัจงัหวะของตวัโน้ตในแผนท่ี 6 จงัหวะในบทเพลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 6 นกัเรียนท ากิจกรรมในแผนท่ี 6 จงัหวะในบทเพลง 
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ภาพประกอบท่ี 7 นกัเรียนท ากิจกรรมในแผนท่ี 10 บทเพลงของฉนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 8 นกัเรียนทดสอบร้องเพลงบทเพลงของฉนัในแผนท่ี 10 บทเพลงของฉนั 
 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวชตุิมา สมบรูณ์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 22 กนัยายน 2532 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา มธัยมศกึษา จากโรงเรียนเขมะสิริอนสุสรณ์  

ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา ดนตรี
ศกึษา-ดนตรีไทย (กศ.บ) จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ปริญญาโท ศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา สาขาศลิปกรรมศาสตร์ศกึษา ดนตรี
ศกึษา (กศ.ม) จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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