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งานวิจยันีเ้ป็นการพัฒนาสื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

ส าหรับเด็กปฐมวยั วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ และเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ ส าหรับเดก็ปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างคือ 
นกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเดน่หล้าพระราม 5 จ านวน 7 คน ท่ีสมคัรใจเข้ารับการเรียนร้องเพลง เคร่ืองมือท่ี
ใช้ในงานวิจัยคือ สื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ และแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อ
การสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ สถิติท่ีใช้คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผู้ วิจัยได้
พฒันาสื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิด ดาลโครซ ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยแบ่งเป็น  5 บทส าคญัคือ การ
สอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ, การเคลื่อนไหวตามแนวคิดดาลโครซ ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ(Rhythm), การ
ออกเสียง, ระดับเสียง (Pitch) และความดัง - เบา (Dynamics) แบบประเมินความพึงพอใจจากการ
พัฒนาสื่อการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ทุก
บทเรียนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก บทท่ี 1 (คา่เฉลี่ย = 4.25, S.D = 0.52) บทท่ี 2 (ค่าเฉลี่ย = 4.17, S.D 
= 0.65) บทท่ี 3 (คา่เฉลี่ย = 4.25, S.D = 0.52) บทท่ี 4 (คา่เฉลี่ย = 4.21, S.D = 0.65) บทท่ี 5 (คา่เฉลี่ย 
= 4.21, S.D = 0.57) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรเพ่ิมจ านวนนกัเรียนในคลาสเรียน เพราะการ
เรียนการสอนตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) จะสมบูรณ์มากขึน้เม่ือผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้
กบัเพ่ือนร่วมชัน้ 
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This research is the development of music media for a preschool singing lesson 

set based on the Dalcroze method. A qualitative research method was used in this research 
study. The key purposes of this research are to develop singing teaching media in accord with 
the Dalcroze method and to study their satisfaction levels after using this media with preschool 
children. The research sample consisted of seven kindergarten students from Denla Rama V 
School, who voluntarily attended singing lessons with the researcher.  The tools used in this 
research were the media for singing instruction in accordance with the Dalcroze method, 
which was developed by the researcher and a satisfaction assessment form regarding the 
instructional media application.  The statistics used included mean and standard deviation. 
The content of this teaching media was divided into five main chapters as follows:  ( 1)  a 
teaching music based on the Dalcroze method; (2) movement and rhythm; (3) movement and 
pronunciation; ( 4)  movement and pitch; and ( 5)  movement and dynamics based on the 
Dalcroze method. The satisfaction survey towards the use of instructional media according to 
the Dalcroze method revealed that every chapter had a high-level overview. The results are as 
follows: Chapter 1 (Mean = 4.25, SD = 0.52); Chapter 2 (Mean = 4.17, SD = 0.47); Chapter 3 
(Mean = 4.25, SD = 0.65); Chapter 4 (Mean = 4.21, SD = 0.65); and Chapter 5 (Mean = 4.21, 
SD = 0.57). Additionally, there are some recommendations that may benefit for further study. 
The next study should increase the number of students in the class or arrange students for 
group work to motivate their interactions with classmates.  As the instruction follows from 
Dalcroze method, many activities will be more comprehensive when learners use collaborative 
learning. 
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ก าลงัใจให้กบัผู้วิจยัมาโดยตลอด สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอน้อมร าลึกถึงคณุของบิดามารดาและครูอาจารย์
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศึกษาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญท่ีสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
ประเทศได้ เพราะการศึกษาท่ีดีจะเป็นการพัฒนาบุคคลในสังคมให้พัฒนาประเทศชาติต่อไป 
อนาคตของชาติขึน้อยู่กบัเดก็และเยาวชนท่ีจะเป็นผู้ก าหนดความเป็นไปในหลาย ๆ ด้าน เพราะใน
โลกยุคใหม่การแข่งขนัขึน้อยู่กับความรู้และความสามารถของคนในชาติ ในด้านของเศรษฐกิจท่ี
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นฐาน (Knowledge – based Economy) จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
การปฏิรูปการเรียนรู้อย่างเร็วท่ีสดุ เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของเยาวชน ให้สามารถคิดเป็น ท าเป็น 
มีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม และรักในการแสวงหาความรู้อยู่ตลอด  
(รุ่ง แก้วแดง, 2543) สอดคล้องกับ (อมลวรรณ วีระธรรมโม, 2549) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การจัดการ
ศึกษาระดบัเด็กปฐมวัยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการให้การบริการทาง
การศกึษาเบือ้งต้นท่ีมีความส าคญัตอ่ชีวิตในอนาคตของเดก็ เพราะพฒันาการในทกุ ๆ ด้านของแต่
ละบคุคลล้วนมีรากฐานมาจากการพฒันาในวยัเด็ก อนัเป็นวยัแรกเร่ิมของชีวิต นบัตัง้แต่แรกเกิด
จนกระทั่งอายุประมาณ 6 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ทัง้ด้านอารมณ์ ร่างกาย 
สังคม สติปัญญาและด้านบุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความเจริญ เติบโตของ สมอง 
ประสบการณ์ท่ีเด็กได้รับในวยันีจ้ะเป็นขัน้พืน้ฐานของการพฒันาในช่วงตอ่ไป เด็กปฐมวยัเป็นเด็ก
ท่ีต้องการประสบการณ์ การฝึกหดั การค้นคว้าทดลอง การปลูกฝังอบรมเลีย้งด ูและส่งเสริมการ
พฒันาในทกุ ๆ ด้านให้เติบโต เติมตามศกัยภาพในช่วงแรกของชีวิตซึ่งจะปรากฏเป็นคณุลักษณะ
อนัพึงประสงค์ และจะเติบโตเป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดีคณุภาพได้ถ้าได้รับการปลูกฝังในช่วงนี ้
การให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะด้านตา่ง ๆ ในวยัของเด็กปฐมวยั คือ ตัง้แตว่ยัแรกเกิดจนมี
อายถุึง 6 ปี เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะสามารถส่งเสริมเด็กให้สามารถพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศใน
ภายภาคหน้า เติบโตขึน้ไปเป็นคนท่ีมีคณุภาพ มีศกัยภาพ และเป็นคนดีของสงัคม การเรียนรู้ของ
เด็กในวยันีท้กัษะทางดนตรีเป็นทกัษะส าคญัอย่างหนึ่งท่ีจะสามารถน าไปพฒันาทกัษะในหลาย ๆ 
ด้านให้กบัเดก็ 

ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กและเป็นส่วนส าคญัท่ีสดุในการพฒันาเด็กในช่วงปฐมวยั 
ดนตรีเป็นศลิปะบริสทุธ์ิซึง่ส่ือไปถึงจิตวิญญาณของเดก็ได้โดยตรงดนตรีเป็นประสบการณ์ท่ีเดก็จะ
เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเอง เด็กทัว่ไปมกัจะชอบดนตรี จากผลการวิจยัพบว่า เด็กสามารถ
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ตอบสนองเสียงและดนตรีได้ตัง้แต่อยู่ในครรภ์ สิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าเด็กมีการตอบสนองต่อ
เสียงดนตรี คือ ทารกในครรภ์จะมีการเต้นของหวัใจท่ีเร็วขึน้ เม่ือได้ยินเสียงเพลงดงั ๆ นอกจากนี ้
ยงัพบว่า หลงัจากท่ีทารกคลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วมีแนวโน้มท่ีจะชอบเพลงหรือดนตรีท่ี
เขาได้ฟังประจ าในขณะท่ีอยูใ่นครรภ์ (เยาวพา เดชะคปุต์, 2540) ดนตรีเป็นสิ่งเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการกระตุ้นการสร้างเครือข่ายของเซลล์ประสาทของสมอง ทัง้การรับ-ส่ง ข้อมลูภายในกลุ่มของ
เซลล์ประสาทเอง และเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา ให้มีการท างานท่ี
ประสานสมัพันธ์กัน ส่งผลต่อการพัฒนาศกัยภาพของมนุษย์ ทัง้ทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ 
ความคดิ อารมณ์ การแสดงออก สมาธิ และการท างานของทกุระบบในร่างกาย  

ในยุคปัจจุบันการเรียนการสอนดนตรีเป็นท่ีนิยมแก่ผู้ ปกครองท่ีจะส่งเด็กท่ีมีอายุอยู่
ในชว่งปฐมวยัเข้ารับการฝึกฝนทกัษะทางดนตรีในเคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม จากครูผู้ เช่ียวชาญ
ในด้านอปุกรณ์นัน้ ๆ โดยเฉพาะการเรียนร้องเพลง เน่ืองจากมีการประกวดหรือรายการโทรทศัน์ ท่ี
มีรูปแบบหลากหลายออกมาน าเสนอเป็นท่ีน่าสนใจ ท าให้การเรียนการสอนร้องเพลงได้รับการ
สนใจอย่างมากจากผู้ปกครอง ซึง่ในเด็กปฐมวยันัน้มีหลายปัจจยัเช่น ด้านการพดู การอ่าน การส่ือ
ความหมายและการเข้าใจในกล้ามเนือ้ต่าง ๆ ภายในร่างกายนัน้ยงัเป็นอุปสรรคในการเรียนการ
สอน ดงันัน้ครูผู้สอนร้องเพลงจึงต้องให้ความส าคญัในรูปแบบของการสอนให้เหมาะสมและถกูวิธี
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบตอ่เส้นเสียงของเด็กในวยันี ้เพราะเด็กในช่วงปฐมวยัจะมีพฒันาการทางเส้น
เสียงท่ียังไม่พร้อมต่อการร้องเพลงท่ีต้องใช้เทคนิคขัน้ผู้ ใหญ่ดงัเช่น  (ดวงใจ ทิวทอง, 2560) ได้
กล่าวไว้ ว่า การใช้เสียงขบัร้องของเด็กเป็นกระบวนการท่ีละเอียดอ่อนและมีความสุ่มเส่ียงท่ีเสียง
จะเสียได้ง่ายจากการใช้เสียงอย่างผิดวิธี เน่ืองเพราะสายเสียงของเด็กนัน้ยงัเจริญเติบโตไม่เต็มท่ี 
จึงไม่ได้อยู่ในสถาพท่ีพร้อมจะใช้งานหนกั จึงเป็นเร่ืองท่ีทางการศึกษาและครูต้องให้ความส าคญั
ในรูปแบบของการเรียนการสอนเพ่ือท่ีจะน าท าให้เกิดการพัฒนาศกัยภาพได้อย่างถูกวิธี เพราะ
ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเด็กสามารถเข้าถึงและตอบสนองได้โดยง่าย และสามารพฒันาทกัษะ
ด้านตา่ง ๆ ควบคูไ่ปกบัการเรียนดนตรี  

การเรียนการสอนร้องเพลงส าหรับเด็กในช่วงปฐมวยั จะเป็นเนือ้หาพืน้ฐานเก่ียวกบั การ
ฟัง การร้อง การเคล่ือนไหว การเล่นเคร่ืองดนตรีในการประกอบจงัหวะ และการสร้างสรรค์ทางการ
แสดงท่าทางประกอบดนตรีซึ่ง ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้พฒันาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze Method) ผู้ประพันธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวสวิส จากการศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิธีสอนดนตรีท่ีเหมาะสมกบัเดก็ของดาลโครซ (Dalcroze) ท าให้ได้หลกัการส าคญั
ในการสอนดนตรีให้กบัเด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้และเข้าใจดนตรีได้ง่ายขึน้ หลกัการของดาล
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โครซ (Dalcroze) นัน้ ให้เด็กได้เรียนทฤษฎีดนตรีต่าง ๆ พร้อมกับเสียง การเคล่ือนไหวและ
ความรู้สึก ดาลโครซ (Dalcroze) มีความเช่ือมั่นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของดนตรีเกือบทัง้หมด
สามารถให้เด็กมีความเข้าใจได้โดยให้เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายไปตามความรู้สึกท่ีได้ฟังจากเสียง
ขององค์ประกอบดนตรีนัน้ ความเช่ือนีท้ าให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีโดยการฟังและการเคล่ือนไหว
ประกอบดนตรีซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างหูท่ีได้ยินกับร่างกายท่ีได้รับความรู้สึก และมีการ
เคล่ือนไหวเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี ซึ่งท าให้เด็กมีความเข้าใจดนตรีซึ่งมีลักษณะเป็น
นามธรรมได้ดียิ่งขึน้นอกจากนัน้การท่ีเด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายไปตามจงัหวะของเพลงท าให้เด็กมี
การรับรู้เก่ียวกบัจงัหวะซึ่งช่วยให้เด็กสามารถปฏิบตัิดนตรีและร้องเพลงได้ถกูต้องตามจงัหวะมาก
ขึน้ด้วย (สมชาย อมะรักษ์, 2542) 

วิ ธีการสอนตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) มีความสอดคล้องไปกับ
พฒันาการของเด็ก ในด้านทกัษะการร้องเพลง ส่งเสริมให้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัพืน้ฐาน
ของดนตรีเพ่ือส่งเสริมและพฒันาไปสู่การเรียนรู้ดนตรีในขัน้ตอ่ ๆ ไปและในการเรียนการสอนยงัมี
ความสนุกสนาน น่าสนใจ เพราะเด็กจะสามารถแสดงออกทางร่างกายได้อย่างสร้างสรรค์ได้อีก
ด้วย ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงต้องการท่ีจะพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงท่ีใช้ตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze Method) เพ่ือน ามาผสมผสานในการเรียนการสอนดนตรี และเพ่ือหาความพึงพอใจใน
ส่ือการสอนของเดก็ปฐมวยั 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายในการวิจยัไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 

(Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ตัง้ความส าคญัในการวิจยัไว้ดงันี ้

1. สามารถพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

2. ทราบผลความพึงพอใจจากการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
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ผลของการวิจยัครัง้นี ้จะเป็นแนวทางให้กับครูและผู้ เก่ียวข้องกับการศึกษาปฐมวยั 
ใช้ประกอบในการสอนร้องเพลง โดยการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 
Method) ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาทกัษะทางดนตรี และเกิดความพงึพอใจในส่ือการสอน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า  

(พระราม5) ทัง้หมดประมาณ 1000 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 คน ท่ีสมคัรใจ
เข้ารับการเรียนร้องเพลง ในปีการศกึษา 2562 
 
ขอบเขตด้านเนือ้หาที่ศึกษาในงานวิจัย  

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัได้พฒันา
ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) โดยเน้นไปท่ีหลกัการ Movement 
แบง่ออกเป็น 5 บทเรียน ดงันี ้

บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 
บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบั จงัหวะ 

(Rhythm) 
บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบั วิธีการ

ออกเสียง 
บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับ ระดบั

เสียง (Pitch) 
บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับ ความ 

ดงั - เบา (Dynamics) 
 

ระยะเวลา 
ประมาณ 3 เดือน ตัง้แต่ พฤศจิกายน - มกราคม 2563 โดยจัดการเรียนการสอนแบ่ง

ออกเป็น 5 บท แตล่ะบทมีระยะเวลาในการสอนดงันี ้
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บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ระยะเวลาในการ
สอน 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1 สปัดาห์ 

บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับจงัหวะ 
(Rhythm) ระยะเวลาในการสอน 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1 สปัดาห์ 

บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบั วิธีการ
ออกเสียง ระยะเวลาในการสอน 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1 สปัดาห์ 

บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแบบดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัระดบัเสียง 
(Pitch) ระยะเวลาในการสอน 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1 สปัดาห์ 

บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับความ 
ดงั - เบา (Dynamics) ระยะเวลาในการสอน 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมง ตอ่ 1 สปัดาห์ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) 
2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูแบบประเมินความพงึพอใจ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 

Method)   
2. ตวัแปรตาม คือ ความพงึพอใจจากการพฒันาส่ือการสอนทางทกัษะการร้องเพลง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กท่ีมีอายุ 0 – 6 ขวบ ซึ่งศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ อนุบาล1 - 3 

โรงเรียนอนบุาลเดน่หล้า (พระราม 5) 
2. พฒันาส่ือการสอน หมายถึง ผู้วิจยัได้ศกึษาและรวบรวมข้อมลู เพ่ือน ามาพฒันาส่ือใน

การเรียนการสอนร้องเพลง 
3. ดาลโครซ หมายถึง ศาสตราจารย์ทางดนตรี ณ กรุงเจนีวา ผู้คิดค้นการสอนแบบยริูทึม

มิก โซลเฟจ และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี 
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ความพงึพอใจจากส่ือการ
สอนตามแนวคดิดาลโครซ 
(Dalcroze Method) 

 

สมมุตฐิานในการศึกษาค้นคว้า 
เด็กปฐมวัย ท่ีได้รับความพึงพอใจจากการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด  

ดาลโครซ (Dalcroze Method) มีพฒันาการทางทกัษะร้องเพลงท่ีดีและเข้าใจดนตรีมากขึน้ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

 

 

 

 

ทฤษฏีการสอนดนตรี

ของดาลโครซ 

(Dalcroze Method) 

ส่ือการสอนร้องเพลง

ตามแนวคิดดาลโครซ

(Dalcroze Method) 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาส่ือการสอน

ร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)ของเด็กปฐมวัย และรวบรวมเป็นหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวกับเดก็ 

1.1 พฒันาการของเดก็ 

1.2 พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

2. เอกสารที่เก่ียวกับทักษะการร้องเพลง 

2.1 ความหมายของการร้องเพลง 

2.2 องค์ประกอบของการร้องเพลง  
3. เอกสารที่เก่ียวกับการร้องเพลงกับเดก็ 

3.1 ทกัษะทางการร้องเพลงกบัเดก็ 

3.2 ลกัษณะกิจกรรมการร้องเพลงของเดก็ 

3.3 ประโยชน์ของการร้องเพลงส าหรับเดก็ 

4. เอกสารที่เก่ียวกับการสอนตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 
4.1 ประวตัดิาลโครซ 

4.2 ปรัชญาการศกึษาของดาลโครซ 

4.3 ระบบการสอนดนตรีของดาลโครซ 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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1. เอกสารที่เก่ียวกับเดก็ 

1.1 พัฒนาการของเดก็ 

พฒันาการของมนษุย์เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองท่ีเร่ิมตัง้แตป่ฏิสนธิจนถึงการบรรลนุิติ
ภาวะและในหลายกรณีก็ยงัพฒันาตอ่ไปจนตลอดชีวิต ในแตเ่ดก็ละคนจะมีอตัราการเปล่ียนแปลง
หลากหลายทางพฒันาการท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัพนัธุกรรมและประสบการณ์ พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยัด าเนินไปตามขัน้ตอนท่ีเป็นแบบแผนและทิศทางเฉพาะ นอกจากนีส้ิ่งท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยั
มีพฒันาการอย่างรวดเร็วก็คือ “ความพร้อม” ซึ่งความพร้อมเด็กในแตล่ะตวับคุคลจะไมเ่หมือนกนั 
ดงันัน้ เด็กปฐมวยัควรได้รับการส่งเสริมพฒันาการอย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้พฒันาการของเด็ก
และคนเป็นไปอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ (วรินธร สิริเตชะ, 2550) 

(ทิศนา แขมมณี , 2545) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการของเด็กไว้ว่า สติปัญญาของ
บคุคลมีการพฒันาเป็นล าดบัขัน้ตามวยัดงันี ้อาย ุ0 - 2 ปี เป็นขัน้การรับรู้ด้วยประสาทสมัผสั จะมี
ความคิดตามการรับรู้และการกระท า อายุ 2 - 7 ปี เร่ิมเรียนรู้สัญลักษณ์และการใช้เหตุผล อาย ุ 
7 – 11 ปี เด็กสามารถสร้างภาพในใจ คิดย้อนกลบัและเข้าใจความสมัพนัธ์ของตวัเลขและสิ่งตา่ง 
ๆ ได้มากขึน้ อายุ 5 - 11ปี สามารถคิดสิ่งท่ีเป็นนามธรรมและคิดตัง้สมมติฐานได้ พฒันาการเป็น
การเปล่ียนแปลงท่ีแน่นอนเป็นระยะเวลานาน และสามรถอธิบายเหตผุลของการเปล่ียนแปลงได้ 
ซึ่งสอดคล้องกบั (วรินธร สิริเตชะ, 2550) ท่ีอธิบายไว้ว่า พฒันาการเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ในด้านตา่ง ๆ ของมนษุย์อย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน ท่ีเป็นไปอย่างมีแบบฉบบัและในทิศทางท่ีต่อเอง 
ตัง้แตแ่รกเกิดจนตายทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา การพฒันาการของเด็กจะ
สามารถเกิดขึน้ได้เม่ือเด็กมีความพร้อมในกระบวนการพืน้ฐานทัง้สองอย่างนัน่คือ วฒุิภาวะและ
การเรียนรู้ ซึ่งการด าเนินการท่ีสอดประสานกนัระหว่างกระบวนการทัง้สองอย่างนีจ้ะสามรถส่งผล
ตอ่การพฒันาการของเดก็ได้ (วรรณรัตน์ เป๊ียนเป่ียมสิน, 2553) 

(หรรษา นิลวิเชียร, 2535) ได้สรุปพฒันาการของเดก็วยัตา่งไว้ดงันี ้
1.1.1 พฒันาการทางร่างกาย 

1.1.1.1 วยัทารก (อายแุรกเกิด - 12 เดือน) 
เด็กแรกเกิดจะจบัและปล่อยสิ่งของท่ีเขาสมัผสัโดยบงัเอิญ ขณะท่ีเด็กแกว่ง

ขาไปมาการเคล่ือนไหวเหล่านีจ้ะพฒันาขึน้ เม่ือเด็กเร่ิมควบคมุกล้ามเนือ้ตา มือและขาได้ เด็กเร่ิม
เรียนรู้การยกศีรษะ ยกล าตวัและขา เม่ืออายสุองถึงห้าเดือน เด็กจะถกูจบัให้ตัง้ตวัในท่านิ่งได้ กลิง้
ตวัได้เม่ืออายส่ีุถึงหกเดือน เร่ิมคลานเม่ืออายรุะหว่างเจ็ดถึงสิบเดือน เร่ิมเดินเม่ืออายสุิบเอ็ดเดือน
ถึงสิบสองเดือน แต่เด็กบางคนจะเดินโดยมีผู้ ใหญ่ช่วยเม่ืออายุเจ็ดเดือน เด็กทารกเร่ิมดดูอาหาร
เหลวเม่ือแรกเกิดและเม่ือฟันเร่ิมงอกเม่ืออายุหกเดือน เด็กจะเร่ิมกินอาหารท่ีมีลกัษณะข้นได้ เด็ก
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จะชอบหยิบอาหาร และหดักินเอง ฟรอยด์ (Freud) กลา่วไว้วา่ เด็กในระยะนีจ้ะส ารวจโลกโดยการ
ใช้กิจกรรมทางปาก เชน่ การชิม การกดั และการพน่ 

1.1.1.2 วยัเตาะแตะ (อาย ุ1 - 2 ปี) 
เด็กเร่ิมเดินเม่ืออายุ 1 ปี และในปลายปีท่ีสอง เด็กจะเดินได้โดยไม่ต้องมี

ผู้ช่วยและเร่ิมวิ่ง เขาจะพัฒนาทักษะการปีน สามารถปีนขึน้ลงบนัไดได้ วางไม้บล็อกซ้อนกันจับ
ดินสอมาลากเส้นได้ สามารถแต่งตวัได้เองถ้าผู้ ใหญ่ปล่อยให้เขาท า รับประทานอาหารสามมือ้
รวมทัง้นมและอาหารวา่ง เร่ิมใช้ช้อนเม่ืออายปีุคร่ึง อายสุองปีจะควบคมุการถ่ายปัสสาวะได้ 

1.1.1.3 วยัก่อนประถมศกึษา (อาย ุ3 - 4 ปี) 
เดก็วยันีมี้พละก าลงัสงู ก าลงัพฒันาทางด้านกล้ามเนือ้ใหญ่และเล็กสามารถ

วิ่งและหยุดได้ดีกว่าเด็กอายุสองปี สามารถหมุนตวั กระโดด ปีนป่าย และทรงตวัได้ดีขึน้โยนลูก
บอลได้ ชอบข่ีจักรยานสามล้อ ลากและผลักรถลาก สามารถสร้างไม้บล็อกทัง้ในแนวตัง้และ
แนวนอน การระบายสี ทาสี ฉีกกระดาษ พบักระดาษ จะชว่ยให้เด็กพฒันากล้ามเนือ้เล็กเด็กสามปี
อาจจะประสบความยุ่งยากในการตดักระดาษ แตเ่ด็กส่ีปีจะรู้จกัใช้กรรไกรได้ดี เดก็จะแสดงให้เห็น
ถึงความถนดัซ้ายหรือขวา แตเ่ดก็บางคนจะใช้มือทัง้สองข้างได้ดีเทา่ๆ กนั 

1.1.1.4 วยัประถมศกึษาตอนต้น (อาย ุ5 - 6 ปี) 
เด็กในชัน้อนุบาลหรือชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 จะแตกต่างกันมากทัง้ในด้าน

สว่นสงูและน า้หนกั มีการพฒันากล้ามเนือ้ใหญ่และเล็กมากขึน้ สามารถทรงตวัและควบคมุตวัได้ดี
สามารถเขย่งกระโดด ปีน วิ่ง เต้น บางคนสามารถเล่นกีฬาบางชนิดได้ เช่น จกัรยานสองล้อ ว่าย
น า้เล่นสเก็ต และยิมนาสติก เด็กวยันีก้ล้ามเนือ้เล็กพฒันาแล้วจึงสามารถเขียนได้ ถึงแม้ว่าจะไม่
อยู่บนเส้นท่ีก าหนดตัวอักษรยังไม่คงท่ี แต่เร่ืองปกติของเด็กวัยนีก้ลับเป็นการเขียน ชอบท า
กิจกรรมท่ีมีจดุมุง่หมาย ชอบระบายสี วาดภาพ ตดักระดาษ 

1.1.2 พฒันาการทางสงัคม 

1.1.2.1 วยัทารก (อายแุรกเกิด - 12 เดือน) 
เด็กวยันีจ้ะยงัไม่มีพฤติกรรมทางสงัคมท่ีแท้จริง เด็กจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ใน

การนอนหลบัและการกิน แตเ่ดก็ก็พร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่การสมัผสั ตอ่แสงและเสียงของบคุคล 

รอบข้าง ความใกล้ชิดของผู้ปกคองมีความส าคญัมากตอ่การพฒันาการทัง้หมดของเดก็ทารก เดก็
จะรู้จกัสงัเกตแมห่รือผู้ดแูลอ่ืน ๆ เม่ืออายปุระมาณส่ีเดือนและเร่ิมเลน่ด้วยเม่ืออายหุกเดือน เกมท่ี
เดก็ชอบเลน่เชน่ การเลน่จ๊ะเอ๋ 
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1.1.2.2 วยัเตาะแตะ (อาย ุ1 - 2 ปี) 
ในขัน้นีเ้ด็กเร่ิมแยกตวัจากผู้ อ่ืน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของของเล่น พ่อแม่และ

สิ่งของท่ีเป็นของตน เด็กรู้สึกมีความสขุในการเล่นคนเดียวและรู้จกัเช่ือฟังค าสัง่ เด็กจะเล่นใกล้ ๆ 
เพ่ือนโดยไมเ่ลน่ด้วยกนั จะไมรู้่จกัการแบง่ปันสิ่งของระหวา่งเพื่อน 

1.1.2.3 วยัก่อนประถมศกึษา (อาย ุ3 - 4 ปี) 
เด็กวัยสามถึงส่ีปี อาจจะน่ารักและให้ความร่วมมือกับผู้ ใหญ่สักหนึ่งนาที

หลงัจากนัน้ก็อาจจะดือ้และแสดงความเป็นเจ้านาย เด็กก าลงัตระหนกัถึงความเจริญเติบโตและ
การเปล่ียนแปลง มีความสุขกับการนั่งเล่นใกล้ ๆ เพ่ือน มีบางครัง้เล่นด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่จะไม่
เลน่เดก็วยันีรู้้จกัการแบง่ปัน การรอคอย และการผลดัเปล่ียน  

1.1.2.4 วยัประถมศกึษาตอนต้น (อาย ุ5 - 6 ปี) 
เด็กวยันีเ้ร่ิมเข้าสังคม มีการสร้างมิตรภาพ รู้จักการรวมกลุ่มย่อย เด็กวัย นี ้

ปกติแล้วจะให้ความร่วมมือดี ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน การเล่นยังรวมกลุ่มทัง้สองเพศ ชอบสร้าง
กฎเกณฑ์และเปล่ียนกฎบ่อย ๆ เด็กชอบเล่นเกม และต้องการชนะและไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ ถ้าหาก
ว่ามีการเล่นไปได้คร่ึงหนึ่งแล้วมีการเปล่ียนกฎเพ่ือให้ตวัเองชนะ บางครัง้ไม่สามารถแยกถกู  - ผิด
ได้ ถ้ามีการท าผิดเกิดขึน้ก็มกัจะโทษคนข้างเคียงหรือคนอ่ืน 

1.1.3 พฒันาการทางอารมณ์ 
1.1.3.1 วยัทารก (อายแุรกเกิด - 12 เดือน) 

เด็กทารกจะร้องไห้เม่ือรู้สึกเจ็บปวด หรืออึดอดัไม่สบายตวั ลกัษณะการร้อง
จะบอกได้ว่า เด็กหิว เปียก หรือหนาว เด็กแสดงอารมณ์โดยการเคล่ือนไหวร่างกายเช่น การเตะ
การโบกแขน การแสดงสีหน้า เดก็แสดงความรักโดยการกอด การจมุพิตหรือแม้แตก่ารเคีย้วหรือกดั
ของบางสิ่ง เดก็จะมีอารมณ์ไมค่งท่ีและเปล่ียนแปลงง่าย 

1.1.3.2 วยัเตาะแตะ (อาย ุ1 - 2 ปี) 
 เด็กยังมีอารมณ์ไม่คงท่ี แปรเปล่ียนได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น จากร้องไห้ไป

เป็นหวัเราะ เด็กวยันีเ้ป็นวยัปฏิเสธและจะเร่ิมแสดงความรู้สึกเห็นใจ สงสาร และรู้จกั การดแูลเอา
ใจใสผู่้ อ่ืน ไมช่อบเห็นผู้ อ่ืนร้องไห้ 

1.1.3.3 วยัก่อนประถมศกึษา (อาย ุ3 - 4 ปี) 
เด็กยงัมีปัญหาในการควบคมุอารมณ์ จะเร่ิมพฒันาอารมณ์ขึน้ อาจหวัเราะ 

เพ่ือต้องการให้ผู้ อ่ืนหัวเราะ ชอบอวดในบางครัง้ ชอบท าตามใจตนเอง เร่ิมมีความกลัว ชอบ
หนังสือท่ีมีเร่ืองราวน่ากลัว เด็กในวัยนีมี้เร่ิมมีความอยากรู้อยากเห็น และรู้จักเอาใจผู้ อ่ืน เร่ิม
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ตระหนกัถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน เร่ิมลดตวัเองเป็นศนูย์กลาง เข้าใจว่าผู้ อ่ืนก็มีความรู้สึกและความ
คดิเห็นเหมือนท่ีตวัเองมี 

1.1.3.4 วยัประถมศกึษาตอนต้น (อาย ุ5 - 6 ปี) 
ห้าและหกขวบสามารถแสดงออกถึงความรู้สึกในวิธีท่ีสังคมยอมรับ เด็กมี

ประสบการณ์ในการเข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ และสามารถใช้ค าพูดเพ่ือแสดงอารมณ์เหล่านัน้แม้แต่
แสดงออกในเชิงของบทกวี พ่อแม่อาจตกใจต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านอารมณ์ของเด็กอย่าง
รวดเร็ว เด็กจะสนุกกับการมีอารมณ์ขนั การหัวเราะ การกระซิบและการท าสิ่งน่าขนั ในบางครัง้ 
เด็กจะเร่ิมตระหนักถึงอารมณ์ของตวัเอง และบางครัง้จะเกิดความรู้สึกขดัแย้ง เขาอาจจะรู้สึกรัก
พ่อแม่และรู้สึกเกลียดในเวลาถดัมา จะรู้สึกกงัวลว่าความรู้สึกของตนจะท าร้ายผู้ อ่ืน เด็กถกูบงัคบั
ให้เรียนรู้การรอคอย การแบ่งปัน ถูกสอนให้เรียนรู้การควบคุมความรู้สึกและการคอยในสิ่งท่ี
ต้องการ 

1.1.4 พฒันาการทางสตปัิญญา 
1.1.4.1 วยัทารก (อายแุรกเกิด - 12 เดือน)  

เด็กเร่ิมมีพฒันาการด้านนีเ้ม่ืออายส่ีุเดือน เร่ิมเรียนรู้ว่าเม่ือเขาร้องไห้ แม่จะ
มาหา เม่ือเขาหิวก็จะมีอาหารกิน เม่ือปล่อยของตกจะมีเสียงดงั ภาษาท่ีเด็กทารกใช้คือ ภาษา
ทา่ทางและการเปล่งเสียงจากล าคอเดก็จะออกเสียงสระก่อน และตามด้วยเสียงพยญัชนะ เดก็รู้จกั
เลียนเสียงในสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงสตัว์ โดยปกติเม่ืออายุหนึ่งขวบเด็กจะเร่ิมพดูเป็นค า อย่างไรก็
ตามเด็กจะ รับภาษาและเข้าใจมากกว่าท่ีเด็กจะพูดออกมา โดยสามารถสังเกตจากเม่ือเด็กหัน
ศีรษะไปทางเสียงท่ีคุ้นเคย หรือมีอาการสงบลงเม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าผู้น าเอาอาหารมาให้ เป็นต้น 

1.1.4.2 วยัเตาะแตะ (อาย ุ1 - 2 ปี) 
เด็กเร่ิมมีการพฒันาด้านการจินตนาการและการเรียรู้ท่ีจะมีเหตผุล สามารถ

จ าเหตุการณ์ท่ีผ่านมา เด็กได้เรียนรู้เร่ืองเวลา แต่ยังไม่เข้าใจค าว่า วันนี ้เม่ือวาน หรือพรุ่งนี ้
สามารถเรียนรู้ช่ือสี และสามารถบอกสีได้ถกูต้องหนึ่งหรือสองสี เด็กชอบนบัเลขโดยอาศยัการจ า 
อาจจะนับถูกถึงสามหรือมากกว่า แต่หลังจากนัน้จะสับสนในด้านภาษา เด็กจะเรียนรู้ค าศัพท์
เพิ่มขึน้ประโยคยาวขึน้และรู้จกัเลน่กบัภาษา 

1.1.4.3 วยัก่อนประถมศกึษา (อาย ุ3 - 4 ปี)  
เด็กสามและส่ีขวบสนใจท่ีจะส ารวจสิ่งแวดล้อม เรียนรู้จากการสรุปจาก

เหตกุารณ์หนึ่งไปยงัอีกเหตกุารณ์หนึ่ง ถึงแม้ว่าการสรุปของเด็กจะดนู่าขนัในความคิดของผู้ ใหญ่ 
แต่ก็เป็นเหตเุป็นผลส าหรับตวัเด็ก เด็กจะเรียนรู้จ านวนหนึ่งหรือสองจากการเพิ่มและลด เม่ือได้
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เล่นหรือเก่ียวข้องกับวตัถุสิ่งของด้วยตนเอง เช่น ต้องการรองเท้าอีกข้างหนึ่ง เพ่ือให้ครบสองข้าง
เด็กเรียนรู้การจดัหมวดหมู่สิ่งของ โดยค านึงถึงคณุสมบตัิเพียงหนึง่อย่าง เด็กสามารถชว่ยเก็บของ
เลน่ให้เป็นท่ีได้ ในด้านการเรียนภาษาก็จะพฒันาขึน้ทัง้ค าศพัท์และโครงสร้างของประโยคถึงแม้ว่า
เด็กจะใช้ไวยากรณ์ผิดบ่อย ๆ ก็ตาม เด็กชอบพูดในขณะท่ีกระท า และกระท าเพ่ือแสดงออกทาง
ความคิด ถึงแม้ว่าเด็กจะเข้าใจค ามากขึน้ แต่ยงัไม่เข้าใจค าท่ีเป็นนามธรรม เด็กชอบถามค าถาม
บอ่ย ๆ ค าพดูหรือการเลา่จะมีเร่ืองจริงผสมจินตนาการ 

1.1.4.4 วยัประถมศกึษาตอนต้น (อาย ุ5 - 6 ปี) 
เด็กอนุบาลและเด็กชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทักษะทางด้านสติปัญญาและ

ทกัษะทางวิชาการดีขึน้ เร่ิมเรียนรู้วา่สญัลกัษณ์มีความหมาย และมีเทคนิคในการแปลความหมาย
สัญลักษณ์เหล่านัน้ เด็กเร่ิมเรียนมโนทัศน์ใหม่ ๆ จากตัวอักษร เด็กน้อยคนท่ีสามารถท าความ
เข้าใจในสิ่งท่ีตวัเองยงัไม่มีเคยเรียนรู้และไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เด็กท่ีมีอายหุกขวบอาจใช้
นิว้หรือดินสอ เพ่ือชีต้ามแนวบรรทดัในขณะอ่านเด็กต้องการอ่านออกเสียงเพ่ือเข้าใจความหมาย 
เด็กมีความสนใจจากสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมในเร่ืองจ านวนและสามารถเรียนรู้จ านวน เด็กยังต้องการ
ประสบการณ์รูปธรรมจ านวนมาก ก่อนจะพัฒนามโนทัศน์จ านวนด้านธรรม มโนทัศน์เร่ืองเวลา
และมิติเป็นสิ่งท่ีเข้าใจยากส าหรับเด็ก แต่เด็กก็มีการเรียนรู้เก่ียวกับอดีตและเร่ืองราวในอนาคต
ของตนเองเด็กจะสับสนในเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ เช่ือเร่ืองต านานและจินตนาการการเรียน
ภาษาเกือบจะพฒันาถึงขัน้สมบรูณ์เม่ืออายุหกขวบ การเรียนค าใหม่และความซบัซ้อนของภาษา
ยงัคงด าเนินตอ่ไป เดก็เร่ิมตระหนกัวา่ค าบางค ามีมากกวา่หนึง่ความหมาย  
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ผู้วิจยัได้สรุป พฒันาการทางด้านตา่ง ๆ ของเดก็ปฐมวยั ในแตล่ะชว่งอาย ุไว้ดงันี  ้

ตาราง 1 พฒันาการทางด้านตา่ง ๆ ของเด็กปฐมวยั ในแตล่ะชว่งอายุ 

 พฒันาการ 
ทางร่างกาย 

พฒันาการ 
ทางสงัคม 

พฒันาการ 
ทางอารมณ์ 

พฒันาการ 
ทางสตปัิญญา 

อาย ุแรกเกิด - 
12เดือน 

-เร่ิมควบคมุ
กล้ามเนือ้ตาและ
ขาได้ เชน่ แกวง่
ขา ยกศรีษะ 
ล าตวัและขา ตัง้
ล าตวัในทา่นิ่ง
และกลิง้ได้ 
-เร่ิมใช้กิจกรรม
ทางปาก (ฟันเร่ิม
ขึน้) 

-ใช้เวลาในการ
นอนและกิน 
-ตอบสนองการ
สมัผสั แสงและ
เสียง 
-เร่ิมสงัเกต 
-เร่ิมเลน่ด้วย เชน่
การเลน่ จ๊ะเอ๋ 

-ร้องไห้เม่ือ
เจ็บปวด 
-แสดงอารมณ์
โดยการ
เคล่ือนไหว
ร่างกาย สีหน้า 
-อารมณ์ไมค่งท่ี 

-เร่ิมเรียนรู้วา่เม่ือ
ร้องไห้จะมีคนมา
หา เม่ือหิวจะ
ได้รับอาหาร 
-ใช้ภาษาทา่ทาง
และการเปลง่
เสียง 
-เลียนเสียงสตัว์ 

อาย ุ1 - 2 ปี -เร่ิมเดนิ จาก
แบบไมมี่ผู้ชว่ย
และเปล่ียนเป็น
วิ่ง 
-ปีนขึน้ลงบนัได
ได้ 
-วางไม้บล็อค
ซ้อนกนัได้ 
-ลากเส้นดินสอ
ได้ 

-แยกจากผู้ อ่ืน 
-รู้สกึเป็นเจ้าของ 
-เลน่คนเดียว 
-ไมรู้่จกัการ
แบง่ปัน 

-มีอารมณ์ไมค่งท่ี
เปล่ียนแปลงง่าย 
-มีความรู้สกึเห็น
ใจ ไมอ่ยากเห็น
คนอ่ืนร้องไห้ 

-พฒันาการด้าน
จินตนาการและ
เหตผูล 
-เรียนรู้เร่ืองเวลา 
เร่ืองสี และการ
นบัเลขโดยการ
จ า 
-เรียนรู้ค าศพัท์
มากขึน้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 พฒันาการทาง
ร่างกาย 

พฒันาการทาง
สงัคม 

พฒันาการทาง
อารมณ์ 

พฒันาการทาง
สตปัิญญา 

อาย ุ1 - 2 ปี -ลากเส้นดินสอ
ได้ 
-แตง่ตวัเองได้ 
-รับประทาน
อาหารได้ครบมือ้ 
-เร่ิมใช้ช้อนได้ 
-ควบคมุการ
ปัสสาวะได้ 

   

อาย ุ3 - 4 ปี -มีก าลงัสงูขึน้ 
-วิ่งและหยดุ 
หมนุตวั กระโดด 
ปีนป่าย ทรงตวั 
โยน ลากและ
ผลกัได้ดีขึน้ 
-สร้างบล็อกไม้
แนวตัง้และ
แนวนอนได้ 
-ระบายสี  ฉีก 
และพบักระดาษ 
-ทราบมือข้างท่ี
ถนดัจากการใช้
กรรไกรตดั
กระดาษ 

-ให้ความร่วมมือ
กบัผู้ใหญ่ 
-ดือ้ และมีการ
แสดงความเป็น
เจ้านาย 
-รับรู้การ
เจริญเตบิโต 
-เลน่ใกล้ ๆ กบั
เพ่ือนและเร่ิมเลน่
ด้วยกนั 
-รู้จกัการแบง่ปัน 
การรอคอย และ
การผลดัเปล่ียน 

-พฒันาการทาง
อารมณ์ดีขึน้ 
-มีความรู้สกึท่ี
ชดัเจน 
-เร่ิมมีความกลวั 
-อยากรู้อยาก
เห็น 
-เข้าใจผู้ อ่ืนมาก
ขึน้ 

-ส ารวจ
สิ่งแวดล้อม 
-เรียนรู้สรุป
เหตกุารณ์ 
-เรียนรู้การเพิ่ม 
ลดจ านวน 
-สามารถจดั
หมวดหมู ่ 
-ภาษาและ
โครงสร้าง
ประโยคดีขึน้ 
-กระท าเพ่ือ
แสดงออกจาก
ความคดิ 
-มีจินตนาการ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 พฒันาการทาง
ร่างกาย 

พฒันาการทาง
สงัคม 

พฒันาการทาง
อารมณ์ 

พฒันาการทาง
สตปัิญญา 

อาย ุ5 - 6 ปี -ควบคมุการทรง
ตวัได้ดี เชน่การ
เขยง่ กระโดด 
ปีน ว่ิง เต้น 
 -เลน่กีฬาได้บาง
ชนิด 
-เขียนได้แตมี่
ลายเส้นไมค่งท่ี 
-สามารถ ระบาย
สี วาดภาพ ตดั
กระดาษได้ 

-เร่ิมเข้าสงัคม 
-มีมิตรภาพ 
-ให้ความร่วมมือ 
ชว่ยเหลือผู้ อ่ืน 
-เร่ิมสร้าง
กฎเกณฑ์ และ
เปล่ียนกฎเกณฑ์
เพ่ือให้ตนเอง
ชนะ 
-ยงัไมส่ามารถ
แยกถกูผิด 

-มีประสบการณ์
ในการเข้าใจถึง
อารมณ์ ยิมรับ
สงัคม 
-ใช้ค าพดูแสดง
อารมณ์ 
-ควบคมุ
ความรู้สกึได้ดีขึน้ 

-ด้านวิชาการดี
ขึน้ 
-อา่นสญัลกัษณ์
ออกเพ่ือให้เข้าใจ
ความหมาย 
-เรียนรู้จาก
รูปธรรมก่อนจะ
พฒันาการเป็น
มโนทศัน์ 
-รับรู้ถึงอดีต 
ประวตัิศาสตร์ 
-ภาษาเกือบถึง
ขัน้สมบรูณ์ 

 

การเปล่ียนแปลงทางพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของเด็กจะมีความแตกตา่งชดัเจนและในแต่
ละระยะของการเตบิโตสามารถอธิบายหลกัการและเหตผุลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1.2 พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

เด็กท่ีมีอายใุนวยันีจ้ะมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยผ่านประสาทสมัผสั คือ การมอง การฟัง 
ก า รสั ม ผั ส  ก า รชิ ม แ ล ะก า รด ม  ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว าม รู้สึ ก แ ล ะ ก า ร เรี ย น รู้  น อ ก จ าก นี ้ 
(โทมสั อาร์ เมอเร, 2535) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวนั โดย
แบง่ออกเป็นการแสดงพฤตกิรรม 4 ด้าน ได้แก่  

1.2.1 พฤติกรรมทางด้านการเคล่ือนไหว (gross motor behavior) พฒันาการด้านนี ้
เป็นความสามารถของร่างกายในด้านการเคล่ือนไหวเป็นความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ 
พฤติกรรมส่วนนีเ้ก่ียวข้องกับการเจริญของระบบประสาทส่วนกลาง พฤติกรรมด้านนีไ้ด้แก่ 
ความสามารถในการยืน การเดนิ การนัง่ การคืบ การคลาน การคว ่า การกระโดดเป็นต้น 
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1.2.2 พฤติกรรมทางด้านการใช้ภาษา (language behavior) พฤติกรรมกลุ่มนี ้
ครอบคลมุด้านการส่ือสาร เช่น การแสดงออกทางใบหน้า การใช้อวยัวะตา่ง  ๆ เช่น มือ หรือศรีษะ
ถ่ายทอดสิ่งท่ีคดิ การเปลง่เสียง และใช้ภาษาพดู รวมทัง้เข้าใจการส่ือสารของผู้ อ่ืนด้วย 

1.2.3 พฤติกรรมทางด้านสังคม และนิสัยส่วนตัว (personal social behavior) 
พฤตกิรรมกลุ่มนีค้รอบคลมุถึงการตอบสนองของเดก็ตอ่บคุคลอ่ืนในด้านวฒันธรรมและสงัคมแบบ
ของพฤติกรรมในกลุ่มนีเ้ช่น การเลีย้งด ูการฝึกขบัถ่าย การตอบสนองตอ่การฝึกหดัในสงัคมตา่ง  ๆ 
การเล่น พฒันาการทางด้านความเป็นเจ้าของ การยิม้ และการตอบสนองต่อวตัถุบางอย่าง เช่น 
กระจกเงา เป็นต้น 

1.2.4 พฤติกรรมทางด้านการปรับตัว (adaptive behavior) พฤติกรรมกลุ่ม นี ้
ครอบคลุมทางด้านความเช่ือมโยงของการใช้มือ สายตา การถือวตัถุ การแก้ปัญหาในด้านการ
ปฏิบตั ิการส ารวจ และการจดักระท าตอ่วตัถตุวัอยา่ง การจดักล่องลกูบาศก์ การสัน่ระฆงั การวาด
ภาพเป็นต้น 

 
2. เอกสารที่เก่ียวกับทักษะการร้องเพลง 

2.1 ความหมายของการร้องเพลง 
การร้องเพลงไม่ใช่เพียงแคก่ารเปลง่เสียงให้สมบรูณ์และตรงตามโน้ตเท่านัน้ อารมณ์

และความรู้สึกเป็นสิ่งส าคญัในการถ่ายทอดบทเพลงนัน้ ๆ ให้มีความไพเราะ ท าให้ผู้ ฟังเข้าใจและ
รับรู้ถึงสิ่งท่ีผู้ ร้องต้องการส่ือออกมาจากบทเพลง ดังท่ี  (ดวงใจ ทิวทอง, 2560) ได้อธิบายไว้ว่า 
ศิลปะการขบัร้องเป็นศาสตร์ท่ีตัง้อยู่บนรากฐานของหลกัการทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ของการ
ใช้เสียงเป็นศิลปะอนัละเอียดอ่อน หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การศึกษาสรีรวิทยาส่วนท่ีใช้
เปล่งเสียง ธรรมชาติการท างานของกล้ามเนือ้และอวัยวะของร่างกาย ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีของ
นกัร้อง สว่นศาสตร์ของการใช้เสียงได้แก่ การศกึษาศิลปะวิธีการขบัร้องทัง้ในหลกัการของการเปล่ง
เสียงขับร้องและกระบวนการใช้เทคนิคการขับร้องเพ่ือส่ือบทเพลงได้อย่างไพเราะ โดยสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์เพลงอยา่งได้ความรู้สกึตามอรรถรสของบทเพลง 

2.2 องค์ประกอบของการร้องเพลง 

การหายใจ ลมหายใจ และการเปล่งเสียง เป็นสิ่งท่ีผู้ ร้องควรให้ความส าคญัควบคูไ่ป
ด้วยกนั เพ่ือให้เกิดเสียงท่ีไพเราะ ไม่เพีย้นต ่าหรือสูง และไม่เป็นผลกระทบตอ่เสียงท่ีเกิดจากการ
หายใจไม่พอเหมาะกบัความต้องการในการเปล่งเสียง โดยมีการอธิบายองค์ประกอบของเสียงใน
การใช้ร้องเพลงจากผู้ เชียวชาญดงันี ้
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2.2.1 ส่วนประกอบส าคัญในเสียงโดย Aarksara (อักษรา, 2560) แบ่งเป็น 2 
ประเภท ดงันี ้

2.2.1.1 การหายใจ และลมหายใจ (Air Function Airflow) คือความเร็วของ
อากาศท่ีไหลผ่านช่องปากของเรา ถ้าเรามีอากาศไม่เพียงพอ โน้ตท่ีเราเปล่งออกมาก็มีโอกาสท่ีจะ
กลายเป็นแฟลตโน้ตได้ แฟลตโน้ตคือระดบัเสียงท่ีถกูเปล่งออกมาต ่ากวา่โน้ตท่ีเราตัง้ใจเอาไว้ และ
ถ้าเรามีอากาศมากเกินไป โน้ตท่ีเราเปล่งออกมาก็อาจจะกลายเป็นชาร์ปโน้ต ซึ่งหมายถึงระดบั
เสียงท่ีสงูกวา่โน้ตท่ีตัง้ใจเอาไว้ 

2.2.1.2 การเปล่งเสียง (Vocal Placement) นกัร้องจ าเป็นต้องมีการจัดวาง
กล่องเสียงให้ดี เพ่ือให้เสียงร้องท่ีดีท่ีสดุถกูเปล่งออกมาอย่างง่ายดาย หากเสียงไม่ถกูจดัวางให้ถกู
ท่ีถกูทาง หรือกระแสลมหายใจไม่พอเหมาะ นกัร้องจะต้องบีบและเกร็งกล้ามเนือ้คอมากขึน้ ซึ่งจะ
ท าให้เสียงเพีย้น และเกิดปัญหามากยิ่งขึน้ 

2.2.2 อรรถาธิบายกระบวนการดวงใจโดย(ดวงใจ ทิวทอง, 2560) ได้จัดกลุ่ม
กระบวนการร้องเพลงแบง่เป็น 6 หวัข้อ ประกอบด้วย 

2.2.2.1 เปิด การ ”เปิด” เป็นการขับร้องปฏิบัติด้วยการเปิด  2 ลักษณะ 
ประกอบด้วย การเปิดการวางท่าทางร่างกาย คือ การใช้หลงัส่วนล่างเป็นฐานส าคญั กระดกูสัน
หลงัตรง เปิดหวัไหล่ ขยายซ่ีโครง ล าตวัตรง ขยายกระดกูสนัอกโน้มตวัไปข้างหน้าเล็กน้อย ยืนด้วย
การผ่อนหวัเข่าอย่างไม่ตงึ เชิงกรานอยู่ในต าแหน่งคล้ายนัง่อย่างพร้อมใช้กล้ามเนือ้ทกุส่วน ท่ายืน
ท่ีดีของนกัร้องนัน้คือ การยืนด้วยความรู้สึกนัง่โดยนกัร้องจะรู้สึกคล้ายกับว่างนั่งอยู่ในขณะท่ียืน 
ต้องใช้เคร่ืองดนตรีในร่างกายทกุส่วนอย่างผอ่นหลวม เม่ือใช้ร่างกายอยู่ในต าแหนง่ท่ีพร้อม การใช้
อวยัวะและกล้ามเนือ้ในร่างกายจะมีประสิทธิภาพด้วยการหายใจเข้าอย่างธรรมชาติ และหายใจ
ออกด้วยการควบแน่นลม ส่งเป็นแรงพยุงเสียงด้วยลมน้อยอย่างมีจุดรวมเสียงไปผ่านสายเสียง
อย่างนุ่มนวลและเรียบเนียน ลกัษณะการเปิดในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การเปิดการวางท่าทางใบหน้า 
ประกอบด้วย การยิม้ภายในโดยการยิม้ด้วยหางตา ยกลูกแก้มโดยยกส่วนโหนกแก้มขึน้ด้วย
กล้ามเนือ้บนใบหน้า (zygomaticus muscle) ซึงเป็นกล้ามเนือ้หลักท่ีพาดตรงจากโหนกแก้ม 
(cheekbone หรือ zygomatic bone) มาท่ีมุมปาก เป็นการท างานร่วมกันกับการยิม้ด้วยหางตา 
เปิดทกุสว่นของใบหน้ายกขึน้ เพ่ือเปิดโพรงหน้าให้มีเนือ้ท่ีส าหรับก้องกงัวานเสียง โดยผู้ ฝึกชาวไทย
จะต้องใช้การเปิดให้มากขึน้กว่ามาตรฐานของชาวตะวนัตก เน่ืองเพราะโครงสร้างของร่างกายท่ี
แตกตา่งกนั ผู้ ฝึกสามารถใช้ความรู้สกึของการเปิดปากบนเพ่ือกดัผลแอปเปิล้ด้วยฟันบนเพิ่มซึง่จะ
ท าให้เปิดใบหน้าได้มากขึน้อีก 
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การ”เปิด” ด้วยการวางท่าทางร่างกายและใบหน้าดงัเช่นท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น
เป็นการฝึกขัน้พืน้ฐานท่ีจะท าให้การขบัร้องเป็นไปได้อย่างดี ท่าทางการยืนของผู้ ร้องจะมีความ
ผ่อนคลายและสง่างามไปพร้อมกัน รูปหน้าการอ้าปากจะท าให้เสียงท่ีเปล่งออกมามีความก้อง
กงัวาลและสามารถตอ่ยอดไปสู้กระบวนการถดัไปได้เป็นอยา่งดี 

2.2.2.2 ปล่อย การ”ปล่อย” เป็นการขับร้องปฏิบตัิโดยมีหลกัการส าคญัคือ 
การปล่อยร่างกายให้ผ่อนหลวมด้วยการท างานอยา่งควบแน่นของอวยัวะและกล้ามเนือ้ทกุสว่นซึ่ง
ใช้เป็นเคร่ืองดนตรี ปล่อยขากรรไกรล่างลงด้วยข้อต่อขากรรไกร ( temporomandibular joint) ให้
ลงอย่างพอดี โดยใช้ลกัษณะของการหาวนอนในช่วงเร่ิมต้นและช่วงกลาง ซึ่งการปล่อยขากรรไกร
ลา่งลงนีจ้ะเกิดขึน้พร้อมกบัการเปิดปากบนขึน้ในขัน้ตอนแรก 

2.2.2.3 ห่อ การ”ห่อ” เป็นการขบัร้องปฏิบตัิโดย การหอ่ปากกลมด้วยการจีบ
ปากกลมเล็ก ใช้ความรู้สึกว่ามุมปากทัง้สองข้างจีบเข้าหากัน จะเกิดเป็นลักษณะปากกลม 
ลกัษณะเดียวกับท่ีใช้เปล่ง”สระอู” ใช้ยวงปากในการห่อปาก (กล้ามเนือ้ท่ีเป็นวงอยู่รอบปาก ท า
หน้าท่ีเม้มริมฝีปาก หรือท าปากย่ืน ท่ีภาษาแพทย์เรียกว่า orbicularis oris ว่ายวงปาก) ซึ่ง
ต าแหน่งปากกลมนีส้่งผลให้ผู้ ฝึกสามารถเปิดชอ่งคอหอยเพิ่มโดยเพดานอ่อนจะแผ่ออกและยกขึน้ 
ทัง้นีจ้ะส่งผลให้เกิดพืน้ท่ีก้องกงัวานเสียงในโพรงก้องกงัวานเสียงทกุส่วนเพิ่มมากขึน้ สืบเน่ืองจาก
การห่อปากกลมนี ้สายเสียงจะท างานในการดัดแปลงกระแสลมผ่านเป็นเสียงขับร้องได้อย่าง
นุ่มนวล และยงัส่งผลให้สามารถเช่ือมระยะเสียงให้เป็นหนึ่งเดียว (one register) ได้อย่างราบร่ืน 
การฝึกด้วยปากกลมนีเ้ป็นการนวดสายเสียงอย่างซ า้วนไปด้วยตลอดระยะเวลาการฝึก ดงันัน้ผู้ ท่ี
ฝึกกระบวนแบบนีจ้ะมีสายเสียงท่ีแข็งแรงและแข็งแกร่ง ส่งผลให้มีกระบวนการ ร้องเพลงและมี
สขุลกัษณะเสียงท่ีดีอีกด้วย การหอ่ปาลกลมนีจ้ะเกิดขึน้พร้อมกบัการปลอ่ยขากรรไกรลา่งลง 

2.2.2.4 ย่ืน การ”ย่ืน” เป็นการขบัร้องปฏิบตัิโดย ย่ืนริมฝีปากบนออกจากฟัน
บน โดยให้ย่ืนริมฝีปากบนออกให้มากท่ีสุด โดยใช้ยวงปากก ากับ จะท าให้เกิดพืน้ท่ีในโครงหน้า
เพิ่มมากขึน้ นกัร้องชาวไทยจะต้องใช้การย่ืนริมฝีปากบนให้มากกว่าในมาตรฐานการขบัร้องของ
ชาวตะวนัตก เม่ือสามารถย่ืนริมฝีปากบนได้พร้อมกับการห่อปากกลมด้วยนัน้ จะเห็นพฒันาการ
ของเสียงขบัร้องได้อย่างชดัเจน ทัง้ในลกัษณะความไพเราะของเสียงและในกระบวนการส่งเสียง
ก้องกงัวานออกภายนอกร่างกาย ทัง้นีร้ะหว่างการขบัร้องไมค่วรให้มองเห็นฟันล่าง โดยให้ปลอ่ยริม
ฝีปากล่าง โดยไม่ต้องก าหนดรูปแบบและให้ปรับตวัอย่างเป็นธรรมชาติ ร่วมไปกบัการท างานของ
ริมฝีปากบน การย่ืนริมฝีปากบนออกจากฟันบนนีจ้ะเกิดขึน้พร้อมกบัการหอ่ปากกลม 



  19 

2.2.2.5 เก็บ การ”เก็บ” เป็นการขับร้องปฏิบตัิโดย การเก็บคางเข้าหาล าตวั
หลงัจากการปล่อยขากรรไกรล่างลง การปล่อยคางลงและเก็บคางเข้าหาล าตวัอย่างผ่อนรวมเป็น
วิธีท่ีถูกต้อง การขยบัขากรรไกรและคาง หรือใช้ลกัษณะการเคีย้วมากเกินไป เป็นวิธีท่ีไม่ถกูต้อง ผู้
ฝึกควรระวงัการย่ืนคางตลอดเวลาในการขบัร้อง การย่ืนคางจะส่งผลโดยตรงต่อ ท่ีอยู่ของกล่อง
เสียง หากท่ีอยุ่ของกล่องเสียงอยู่ผิดท่ี เกิดจากแรงดึงหรือดนัของกล้ามเนือ้โดยรอบ จะส่งผลเสีย
ตอ่การเปล่งเสียงโดยตรง การย่ืนคางจะขดัขวางการก้องกงัวานของเสียง การเก็บคางนีจ้ะเกิดขึน้
พร้อมกบัการปลอ่ยขากรรไกรลา่งลง 

2.2.2.6 วาง การ”วาง” เป็นการขับร้องปฏิบัติโดย วางลิน้อย่างผ่อนหลวม 
การผ่อนลิน้ไม่ให้เกร็งมีความส าคัญ การวางต าแหน่งลิน้อย่างเป็นอิสระ จะส่งผลให้เสียงก้อง
กงัวาลได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งระวงัการกดลิน้แบนอย่างแข็งเกร็งการวางต าแหน่งปลายลิน้ผิดท่ี
จะส่งผลเสียตอ่ต าแหน่งของกล่องเสียง การวางลิน้นีจ้ะเกิดขึน้พร้อมกบัทกุกระบวนการท่ีไ ด้กล่าว
มาแล้ว 

องค์ประกอบของการออกเสียงทัง้ 6 ท่ีใช้ในการปฏิบตัิร้องเพลงเป็นเทคนิค
พืน้ฐานท่ีทกุหวัข้อล้วนมีความสมัพนัธ์กนั ทุกกระบวนการจะเกิดขึน้พร้อม ๆ กนั เม่ือผู้ ฝึก มีความ
เข้าใจและฝึกอย่างเป็นประจ าจะสามารถท าให้ทักษะการร้องเพลงมีการพัฒนาขึน้ และเป็นไป
อยา่งธรรมมชาต ิ 

 
3. เอกสารที่เก่ียวกับการร้องเพลงกับเดก็ 

3.1 ทักษะทางการร้องเพลงกับเดก็ 

การร้องเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเม่ือเด็กเร่ิมมีการเปล่งเสียงได้ เด็กจะเปล่งเสียง
ออกมาในลักษณะของการร้องเพลง เด็กจะเกิดการเลียนแบบเสียงท่ีตนเองได้ยินเสมอ ซึ่งใน
ระยะแรกอาจฟังดไูม่เป็นท านอง แต่สงัเกตได้ว่าเด็กเปล่งเสียงร้องออกมาซึ่งมิใช่ลกัษณะของการ
พูดแต่เป็นการเลียนแบบท านองท่ีได้ยิน ในเวลาต่อมาเด็กอาจฮมัท านองด้วยตนเอง ซึ่งแสดงว่า
เด็กเร่ิมมีแนวคิดในการร้องเพลง มีความสนใจและต้องการแสดงออกทางดนตรี จงึอาจกลา่วได้ว่า
การร้องเพลงเป็นกิจกรรมอนัดบัแรกท่ีเด็กสามารถท าได้ เป็นกิจกรรมท่ีเป็นจดุเร่ิมต้นสู่ความเข้าใจ
เก่ียวกบัองค์ประกอบของดนตรีและทกัษะตา่ง ๆ ตอ่ไป (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2540)  

ในการร้องเพลงภาษาเป็นองค์ประกอบส าคญัในการออกเสียงซึ่งทกัษะทางการพูด
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยให้เด็กออกเสียง และส่ือความหมายในการร้องเพลงได้ดียิ่ งขึน้ซึ่ง (พราว
พรรณ เหลืองสวุรรณ, 2531) ได้กล่าวถึงความสามารถทางทกัษะการพดูของเด็กในแตล่ะช่วงอาย ุ
ดงันี ้
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อายุ 0 - 2ปี เด็กแรกเกิดจะเร่ิมส่ือสารด้วยภาษาท่าทาง และสามารถพูดค าบาง
ค าได้ชดัเจนเม่ือเร่ิมพดูได้ แตจ่ะไม่เข้าใจความหมายของค า อาย ุ18 เดือน สามารถพูดเพิ่มขึน้ได้
เร่ือย ๆ จากประมาณ 10 ค า ถึง 30 ค า  

เม่ือเด็กมีอายุประมาณ 2 ปี จะยงัพูดไม่ชดั และมกัจะคอยตัง้ถามอยู่เสมอ เช่น
ท าไม อะไร เป็นต้น โดยตัวอักษรท่ียังออกเสียงไม่ชัดคือ ร,ล และค าควบกล า้ บางครัง้ยังพูด
กลบักนั ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการใช้ภาษา  

อายุ 3 ปี มีพฒันาการทางภาษาเร็วมาก สามารถตัง้ค าศพัท์ใหม่ ๆ หรือเรียกช่ือ
สิ่งใหม่ตามความเข้าใจของตน สามารถเข้าใจค าพูดง่าย ๆ ของผู้ ใหญ่ เช่น อย่า ไม่ แต่ยังไม่
สามารถปฏิบตัิตามค าสัง่ ค าขอร้องของผู้ ใหญ่ได้ เน่ืองจากยังไม่สามารถเข้าใจสิ่งท่ีมองไม่เห็น 
และยงัไมลื่มค าถามวา่ท าไม จะพยายามท าความเข้าใจกบัค าถามท่ีตนเองถามไปเชน่กนั 

อาย ุ4 ปี ในด้านพฒันาการทางภาษาเด็กในวยันี ้เร่ิมท่ีจะแสดงความเป็นตวัตน
อยา่งเห็นได้ชดัขึน้ เกิดความสนใจในค าพดูของผู้ใหญ่ และเกิดการเลียนแบบ มีการพดูประโยคท่ีมี
ความยาวมากขึน้ และเร่ิมเกิดค าถามท่ีมีเหต ุมีผลมากขึน้ และเดก็ในวยันีย้งัสามารฟังนิทานซ า้ ๆ 
ได้โดยไมเ่บื่ออีกด้วย 

อายุ 5 ปี เร่ิมเกิดความเข้าใจในค าพูด ข้อความยาว ๆ ของผู้ ใหญ่ได้ดี และ
พยายามพดูยาว ๆ โดยเลียนแบบผู้ ใหญ่ในการเรียบเรียงประโยค ชอบแสดงบทสมมติประกอบใน
การฟังนิทาน และชอบฟังนิทานประเภทเทพนิยาย 

อาย ุ6 ปี เดก็ส่วนใหญ่เกิดความสนใจในการพดู ชอบท่ีได้สนทนาพดูคยุกบัเพ่ือน 
ๆ หรือผู้ ใหญ่ มากกว่าการเล่นกับสิ่งของ เม่ือได้สนทนากับผู้ อ่ืนจะท าให้ความสุขมาก มักจะไม่
พอใจกบัการถกูวิจารณ์ตอ่หน้าผู้ อ่ืนหรือชมุชนชอบฟังเร่ืองราวตา่ง ๆ โดยเฉพาะเก่ียวกบัธรรมชาต ิ
ปรากฏการณ์ตา่ง ๆ เร่ิมสนใจในการอา่น โดยเฉพาะเทพนิยายท่ีมีภาพประกอบ 

3.2 ลักษณะกิจกรรมการร้องเพลงของเดก็ 

กิจกรรมการร้องเพลงในเด็กปฐมวยั มีลกัษณะคือ ไม่ควรให้ใช้เสียงอย่างหนกัหรือ
แผ่วเกินไป ทัง้สองรูปแบบล้วนเป็นการท าลายเสียง ไม่ควรให้สายเสียงของเด็กถูกใช้อย่างหนัก
หนว่งดงัเชน่เสียงผู้ ใหญ่ ไม่ควรปลอ่ยให้เดก็เปลง่เสียงโดยการเลียนแบบเสียงของผุ้ใหญ่ เพราะนัน่
คือการโหมใช้สายเสียงอย่างผิดวิธี และท าให้เกิดการยืดกล้ามเนือ้ส่วนตา่ง ๆ ในกล่องเสียงอย่าง
หนักจนเสียงเสีย รวมทัง้ท าให้การท างานของขากรรไกร ลิน้และช่องคอหอยเกิดอาการเกร็ง 
ผลลัพธ์ท่ีได้คือ เสียงจะเสียไปอย่างถาวรณ์โดยเฉพาะหากถูกกระท าเช่นนัน้ในวัยแรกรุ่น  
(ดวงใจ ทิวทอง, 2560) กล่าวคือลักษณะกิจกรรมของการเปล่งเสียงของเด็กควรไปเป็นอย่าง
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ธรรมชาติ ไม่ฝืนธรรมชาติให้เด็กเลียนเสียงแบบผู้ ใหญ่ เข้าใจในการเจริญเติบโตของเด็กปล่อยให้
การออกเสียงพฒันาไปตามล าดบัของการเจริญเตบิโต 

โดยการฝึกเปล่งเสียงของเด็ก เด็กจะต้องได้รับการฝึกโดยวิธีการร้องตวัโน้ตเร่ิมจาก
อย่างงาย โดยการฝึกให้เด็ก ร้องโน้ต Do Re Mi โดยใช้สัญลักษณ์ของโน้ตท่ีใช้อ่าน แทนด้วยรูป 
ดอกไม้ สตัว์ หรือสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั เพ่ือให้เดก็อ่านโน้ตได้ง่าย สนกุสนานและเพลิดเพลินไปกบัการ
เรียนการสอน โดยใช้เสียงเป็นตวัอย่างในการฟังให้ร้องตามจากการกดเปียโน เร่ิมต้นจากการฟัง
โน้ต ผู้สอนควรทดสอบว่าสียงต ่า และสงูท่ีสดุของเด็กอยู่ท่ีโน้ตตวัไหน เพราะเด็กโน้ตท่ีใช้แตล่ะคน
จะมีความสงูต ่าของเสียงท่ีไมเ่ทา่กนั และเร่ิมต้นฝึกเปลง่เสียงโดยการเล่นตวัโน้ตท่ีเด็กสามารถร้อง
ได้ เพ่ือไมใ่ห้เป็นการฝืนธรรมชาตใินการร้องเพลงของเดก็ 

นอกจากการฟังและการร้องให้ตรงโน้ตแล้วเร่ืองของกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นเร่ืองท่ี
ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการร้องเพลงและการเล่นดนตรี การใช้เคร่ืองดนตรีหรือการร้องเพลง
ประกอบได้ตรงตามจงัหวะจะท าให้ผู้ ฟังได้ฟังดนตรีอย่างราบร่ืน ส าหรับเด็กนัน้ ค่าของตวัโน้ตท่ี
ง่ายและสามารถท าให้เข้าใจได้นัน้ คือ โน้ตตวัด า โน้ตตวัขาว โน้ตตวักลม ตวัเขบต็1ชัน้ เป็นต้น  

3.3 ประโยชน์ของการร้องเพลงส าหรับเดก็ 

การร้องเพลงส าหรับเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนอยู่เป็นอย่างมาก เด็กจะได้รับความ
เพลิดเพลิน ในการเรียนการสอน ถือว่าเป็นการได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานไปด้วย 
เสริมสร้างการพูดการออกเสียงทราบความหมายของค าและประโยค ฝึกให้เด็กมีความกล้า
แสดงออกกล้าท่ีจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ปรับตวักับให้สามารถท างานร่วมกันกับ
ผู้คนรอบข้างท าให้มีจิตใจท่ีอ่อนโยน และมีร่างกายแข็งแรงจากการสร้างกล้ามเนือ้เม่ือออกทา่ทาง
ประกอบไปกบับทเพลงอีกด้วย 

โดยผู้วิจยัได้เรียบเรียงประโยชน์ท่ีได้รับจากการร้องเพลงไว้ดงันี ้
(1) เพ่ือให้มีจิตใจผอ่งใส 
(2) เกิดความร่ืนเริงสนกุสนาน 
(3) เกิดความรักใครกลมเกลียวในหมูค่ณะ 
(4) ผอ่นคลายความเครียด 
(5) ชว่ยให้มีความจ าท่ีดีขึน้ 
(6) แก้อาการง่วงนอน 
(7) มีความกล้าแสดงออก 
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นอกจากนี ้(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2538) ยงัได้กล่าวถึงประโยชน์ของการร้องเพลงไว้ว่า 
การร้องเพลงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพฒันาบุคคลให้เป็นผู้ ท่ีมีความเจริญงอกงาม ทัง้ด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญามีสขุภาพพลานามนัท่ีสมบรูณ์ 

 
4 การสอนตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

4.1 ประวัตดิาลโครซ (Dalcroze) 
 

 

ภาพประกอบ 2 ดาลโครซ (Dalcroze) 

ดาลโครซ (Dalcroze) หรือ เอมิ ล่ี  ชาคส์ ดาลโครซ (Emile Jaques - Dalcroze) 
ก าเนิดเม่ือปี ค.ศ 1865 -1950 เป็นชาวสวิสตัง้แต่ก าเนิด ได้รับการฝึกฝนและเล่าเรียนดนตรีมา
ตัง้แต่เด็ก เป็นผู้ ท่ีรักและใฝ่ศึกษาดนตรีตลอดมาหลังจากจบสถาบันดนตรีแห่งกรุงเวียนนา 
(Vienna Conservatory) เร่ิมอาชีพเป็นนักแสดง นักร้อง ผู้ อ านวยการเพลง นักกวี นักประพันธ์
เพลง เปียโนและนกัดนตรีเผา่พนัธุ์วิทยา (Ethnomusicologist) รวมทัง้เป็นศาสตราจารย์ทางดนตรี 
ณ กรุงเจนีวา 

ความใฝ่รู้และความสามารถทางด้านคนตรีในด้านตา่ง ๆ ท าให้เกิดการค้นคว้าวิธีการ
สอนใหม่ ๆ เพ่ือน าไปพฒันาระบบการเรียนการสอนดนตรี ความสงสยัและความต้องการของเขา
ท าให้เกิดความต้องการพฒันาการเรียนการสอนดนตรีเป็นเร่ืองของการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
ดนตรีโดยแท้จริง ดาลโครซ (Dalcroze) ได้มุ่งทุ่มความสามารถ และความคิดทัง้หมดในการ
ปรับปรุงแก้ไข และคดิค้นวิธีการใหม ่ๆ ในการสอนดนตรี จากการสงัเกต การศกึษา ทดลองค้นคว้า
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เป็นเวลานาน ท าให้ดาลโครซ (Dalcroze) ได้แนวการสอนดนตรี ซึ่งมีสาระส าคญัคือการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับดนตรีโดยเน้นความส าคัญไปทางเร่ืองเสียง โดยใช้หลักของการ
เคล่ือนไหวเป็นส่ือน าให้สามารถเข้าใจเร่ืองดนตรีได้อย่างเข้าใจแก่นสาร 

4.2 ปรัชญาการศึกษาของดาลโครซ (Dalcroze) 
จากการเรียนรู้ ทดลองและความสนใจในเร่ืองดนตรีของ ดาลโครซ (Dalcroze) ท าให้

เล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้มากมายในการเรียนการสอนดนตรี ดาลโครซ (Dalcroze) สงัเกตเห็นว่า
การเรียนดนตรีท่ีใช้กันอยู่มิได้เสริมสร้างความเข้าใจในดนตรีอย่างถ่องแท้กับนักเรียน ดาลโครซ 
(Dalcroze) เห็นว่าเป็นปัญหาในการสอนเกิดขึน้มากมาย เช่นการสอนทฤษฎีดนตรีท่ีเต็มไปด้วย
กฎเกณฑ์สญัลกัษณ์มากมาย โดยไม่มีความเช่ือมโยงเก่ียวข้องกบัเสียง แต่สิ่งท่ีทฤษฎีดนตรีควร
พาดพิงถึงคือการแสดงออกซึ่งความรู้สกึ ท าอย่างไรจึงท าให้การสอนดนตรีเป็นเร่ืองของการศกึษา
และการท าความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองเสียง การรับรู้โดยการฟัง และต าราการทางดนตรีเก่ียวกบัเร่ือง
การประสานเสียงหรือการสอดประสาน (Counterpoint) ถึงมีแนวการเขียนท่ีเต็มไปด้วย
ศพัท์เทคนิคมากมายยากแก่การเข้าใจ แทนท่ีน่าจะเป็นการเสนอเก่ียวกบัการพฒันาการฟังเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจเก่ียวกับการประสานเสียงเสียก่อน (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2538) ซึ่งสอดคล้องกับท่ี 
(อึง้อมัพร นิลวรรณา, 2018) ได้กล่าวไว้ว่า ดาลโครซ (Dalcroze) ตระหนกัความจริงในเร่ืองระบบ
การสอนดนตรีแบบดัง้เดิมในยุคนัน้ว่าเป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นแต่ความนึกคิดและมองข้าม
ความส าคญัของประสาทสัมผัสโดยท่ีไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกของผู้ เรียนต่อดนตรี กระบวนการ
สอนไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้ทกัษะดนตรีเบือ้งต้นตัง้แต่เม่ือ
แรกเรียนดนตรี ดาลโครซ (Dalcroze) ได้ตระหนกัถึงปัญหาท่ีนกัศึกษาท่ีวิทยาลยัดนตรีเจนีวาว่า
ต้นเหตขุองปัญหาส าคญัหลกั 2 ประการท่ีต้องปรับปรุง คือปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวะ และการท่ี
นกัเรียนขาดทกัษะการได้ยินเสียงจากภายใน (Inner Hearing) ซึ่งล้วนเป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็น
ตอ่ผู้ เลน่ดนตรีท่ีจะท าให้สามารถแสดงออกทางดนตรีได้อยา่งสมบรูณ์ 

แนวคดิของดาลโครซ (Dalcroze Method) คือการใช้ประสาทสมัผสัโสตประสาทและ
การมองเห็นตอบสนองตอ่จงัหวะและเสียงดนตรี ท าให้เสียงดนตรีมีความเป็นนามธรรม กลายเป็น
สิ่ ง ท่ี รับ รู้แล ะแสด งออก ได้ อย่ า ง เป็ น รูป ธ รรม ผ่ าน การ เค ล่ื อน ไห ว ร่า งก าย  ดั ง เช่ น 
(ดวงรัตน์ วฒุิปัญญารัตนกลุ, 2555) ได้กล่าวไว้ว่าดาลโครซ (Dalcroze) เช่ือว่าการพฒันาการฟัง
ควบคูไ่ปกบัการเคล่ือนไหวท่ีร่างกายเกิดการตอบสนอง ชว่ยท าให้ผู้ เรียนมีพฒันาการด้านดนตรีได้ 
และน่ีคือจดุเร่ิมต้นของ ยริูธึมมิก ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กรู้จกัการเคล่ือนไหวให้เข้ากบัจงัหวะดนตรี
หรือการเคล่ือนไหวสนองตอบดนตรี และนอกเหนือไปจาก ยริูธึมมิกแล้ว การอา่นโน้ต โดยใช้ระบบ
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โซลเพจ และการสร้างสรรค์โดยทนัทีในลกัษณะของ improvisation เป็นหลกัการท่ีดาลโครซเน้น
ด้วยเชน่กนั แนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze Method) จงึเป็นวิธีการท่ีเน้นให้ผู้ เรียนดนตรีเข้าใจถึง
แก่นแท้ของดนตรีซึ่งก็คือความรู้สึกจากภายในของแต่ละบุคคล ถ่ายทอดออกมาเป็นการ
เคล่ือนไหวท าให้เข้าใจเร่ืองจงัหวะ การได้ยินเสียงจากภายในจะท าให้สามารถถ่ายทอดออกมาโดย
เสียงร้องหรือเคร่ืองดนตรีนัน้ ๆ ของผู้ เลน่ได้อยา่งดีและสมบรูณ์  

4.3 ระบบการสอนดนตรีของดาลโครซ (Dalcroze Method) 
ดาลโครซมีหลักการสอนดนตรีโดยใช้การเคล่ือนไหวจังหวะเพ่ือตอบสนองต่อ

เสียงดนตรีใช้ช่ือว่า ”ยริูธึมมิก” (Eurhythmics) ซึ่งเก่ียวข้องกบัการตัง้ใจฟังเสียงอย่างมีสมาธิและ
ตอบสนองตอ่องค์ประกอบของดนตรีง่าย ๆ  ในเร่ือง จงัหวะ ระดบัเสียง ความดงัเบา ความยาวสัน้ 
นอกจากนัน้ดาลโครซ (Dalcroze) ยังใช้หลักการสอนโซลเฟจ (Solfage) ซึ่งเป็นการฝึกการอ่าน
และการฟังเพ่ือจดจ าระดับเสียงต่าง ๆ บนบรรทัดห้าเส้น รวมถึงกิจกรรมอิมโพรไวเซชั่น 
(Improvisation) ซึ่งเป็นการปฏิบตัิกิจกรรมทางดนตรีในทนัทีทนัใด โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ เรียนเอง ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามพฒันาการของเด็ก วิธีสอนตามแนวคิด
ของดาลโครซ (Dalcroze Method) นีไ้ด้ชีเ้ด่นชดัว่ามีการให้ความส าคญัของการฝึกโสตประสาท
ทางด้านต่าง ๆ เช่น จงัหวะ ระดบัเสียง ความแตกตา่งของเสียง โดยใช้กิจกรรมการสอนยูริธึมมิก 
การสอนโซลเฟจ และการอิมโพรไวเซชั่น เป็นส่ือ และมีล าดับขัน้ตอนจากง่ายมาหายากตาม
พฒันาการของเดก็ 

กิจกรรมหลักของการสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ  (Dalcroze Method) 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมยูริธึมมิก (Eurhythmics) กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง 
(Solfage) และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี (Improvisation) ดงันี ้

4.3.1 กิจกรรมยริูธึมมิก (Eurhythmics)  
เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวเพ่ือตอบสนองต่อองค์ประกอบดนตรีอย่างเป็น

ธรรมชาต ิเพ่ือสร้างความตื่นตวัให้แก่ประสาทสมัผสั มีแนวทางปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี ้
4.3.1.1 การเคล่ือนไหวท่ีค านึงถึงความสัมพันธ์ของเวลา พลังงานหรือแรง 

และพืน้ท่ี (Time-Energy-Space) มีลกัษณะความสัมพันธ์ท่ีแสดงออกผ่านการเคล่ือนไหว ได้แก่ 
การเคล่ือนไหวท่ีใช้พืน้ท่ี เวลา และแรงมากเม่ือต้องการเคล่ือนไหวช้า และการเคล่ือนไหวท่ีใช้พืน้ท่ี 
เวลา และแรงน้อยเม่ือต้องการเคล่ือนไหวเร็วขึน้ ในบทเพลงตา่ง ๆ จะมีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองของ
ความดงั-เบาของเสียง ความสัน้-ยาว ของท านอง ท าให้การเคล่ือนไหวร่างกายตามบทเพลงในแต่
ละบทเพลงแตกต่างกัน เช่น เพลงท่ีมีท านองช้า ต่อเน่ือง ลกัษณะการเคล่ือนไหวต้องใช้การก้าว
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เท้าท่ียาวขึน้ กล่าวคือ การใช้พืน้ท่ีในการก้าวเท้ามากขึน้ เวลาในการก้าวเท้าย่อมใช้นานขึน้ส่งผล
ตอ่ให้ต้องใช้แรงในการทรงตวัและก้าวเท้ามากขึน้เชน่กนั 

4.3.1.2 การเคล่ือนไหวท่ีใช้ทุกพืน้ท่ีรอบตวัเองในการเคล่ือนไหวแต่ละครัง้ 
(Kinesphere) 

4.3.1.3 การเคล่ือนไหวตามลกัษณะเสียงท่ีได้ยิน (Plastic Animee) เป็นการ
เคล่ือนไหวตามองค์ประกอบของดนตรีในบทเพลงท่ีได้ยิน 

4.3.1.4 การน าอุปกรณ์หรือส่ือมาใช้ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น เคร่ือง
ดนตรีประกอบจงัหวะ (ดวงรัตน์ วฒุิปัญญารัตนกลุ, 2555) 

(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) ได้เพิ่มเติมเก่ียวกับการสอนโดยใช้ ยูริธึมมิก ไว้ว่า
วิธีการทัว่ไปของ ดาลโครซ (Dalcroze Method) คือการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนแสดงการเคล่ือนไหว
ตอบสนองการได้ยินเสียงดนตรี โดยในเวลาเดียวกันครูจะคอยแนะน าผู้ เรียนให้ฝึกคิดวิเคราะห์
ตามไปด้วยตลอด เพ่ือให้การเคล่ือนไหวตอบสนองตามความรู้สึกของเสียงดนตรีท่ีได้ยินอย่าง
เหมาะสม การเคล่ือนไหวโดยทัว่ ๆ ไปซึ่งถือเป็นพืน้ฐานท่ีผู้ เรียนควรมีความรู้มีสองลกัษณะใหญ่ ๆ  
คือ การเคล่ือนไหวอยู่กบัท่ีได้แก่ การตบมือ การเหว่ียง การหมนุตวั การให้จงัหวะ การโน้มตวั การ
เอีย้วตวั การพูด การร้อง และการเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี ได้แก่ การเดิน การวิ่ง การคลาน การ
กระโดด การสไลด์ การควบ การกระโดดสองขา 

การเคล่ือนไหวในลกัษณะตา่ง ๆ นีเ้ป็นการเคล่ือนไหวจากแบบง่าย ไปจนถึงยาก 
ท าให้ผู้ เรียนสามารถตอบสนองทางดนตรี ในความเข้าใจเก่ียวกับ จังหวะ ความดัง -เบา เสียง 
สงู-ต ่า ท านองและการสอดประสาน เป็นต้น 

4.3.2 กิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง โซลเฟจ (solfege)  
เป็นระบบการอา่นโน้ตโดยเร่ิมจากใช้บรรทดัเส้นเดียว จนไปถึง 5 เส้น เป็นการฝึก

อ่านจากง่ายไปยากตามล าดบั เพ่ือให้ผู้ เรียนมีพฒันาการฟังและอ่านในระดบัเสียงท่ีถูกต้อง โดย
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2544) ได้อธิบายระบบการสอนนีไ้ว้ว่า นอกจาก ยูริธึมมิก แล้ว ดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ยงัเน้นในเร่ืองของการอ่านโดยใช้ระบบโซลเฟจ แบบอยู่กบัท่ีเพ่ือให้ผู้ เรียนมี
พฒันาการในเร่ืองของระดบัเสียงท่ีแนน่อน (perfect pitch)  

การอ่านเร่ิมต้นโดยใช้บรรทดัเพียงเส้นเดียว โดยมี 3 ลกัษณะ เพ่ือน าไปสู่บรรทดั 
5 เส้น และกญุแจเสียง 3 ลกัษณะคือ กญุแจซอล กญุแจฟา และกญุแจเทนเนอร์ ตอ่ไป  
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ภาพประกอบ 3 การอา่นระบบโซลเฟจ 

ท่ีมา (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) 

ระบบโซลเฟจโดยมี โด อยู่ ท่ี  C และใช้เลขโรมัน บอกล าดับของโน้ตและ 
เลขอาราบคิ แทนระดบัเสียงในบนัไดเสียงไดอะโทนิค ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 4 บนัไดเสียงซีเมเจอร์ 

ท่ีมา (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) 

 

ภาพประกอบ 5 บนัไดเสียงเอฟเมเจอร์ 

ท่ีมา (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) 
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การร้องจะเร่ิมโดยใช้บนัไดเสียง ซีเมเจอร์ ซึ่งจัดบันไดเสียงพืน้ฐานและใช้เลข
โรมนัเป็นระบบท่ีจะชว่ยในการร้องเพลงตามระดบัเสียง เชน่ 

 

 

ภาพประกอบ 6 บนัไดเสียงพืน้ฐานและใช้เลขโรมนั 

ท่ีมา (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) 

โดยร้องเป็นเสียงตามตวัโน้ตได้ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างโน้ตท่ีใช้ร้อง 

ท่ีมา (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) 

นอกจากนี ้(ดวงรัตน์ วฒุิปัญญารัตนกลุ, 2555) ยงัได้ให้ความหมายของกิจกรรม
ฝึกทกัษะการฟัง (solfège) ไว้วา่เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจยริูธึมมิก (Eurhythmics) โดยเน้นให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและประสบการณ์ทางการได้ยินเสียงผ่านการร้องเพลง หรือ การฟัง
เพลง กิจกรรมฝึกทักษะการฟังนีมี้ความเก่ียวข้องกับการเคล่ือนไหวร่างกาย โดยการเคล่ือนไหว
ร่างกายเป็นสว่นหนึง่ในการแสดงออกทางความรู้สึก ประกอบด้วยแนวทางปฏิบตั ิ2 แนวทางดงันี ้
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4.3.2.1 การฝึกฟังจังหวะ (Rhythmmic Solfege) เป็นการฝึกฟังจังหวะใน
แบบต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้(1) จังหวะตบ (Beat), (2) จังหวะท านอง (Melody Rhythm), (3) รูปแบบ
จงัหวะ 

4.3.2.2 การฝึกฟังท านอง (Melody Solfege) เป็นการฝึกทกัษะการฟัง และ
ร้องโน้ตของท านองนัน้ออกมาอย่างถูกต้องไพเราะ มีลักษณะการฝึกในแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี  ้ 
(1) การฟังเสียงท านอง, (2) การฟังเสียงภายในใจ, (3) การฟังลกัษณะของเสียง เช่นเสียงสัน้ เสียง
ยาว เสียงดงั เสียงเบา และเสียงคอ่ย ๆ ดงั (Crescendo) เสียงคอ่ย ๆ เบา (Dcrescendo)  

4.3.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี  
เป็นกิจกรรมท่ีให้เดก็ตอบสนองตอ่เสียงเพลงอย่างมีอิสระเด็กสามารถสร้างสรรค์

เสียงเพลงได้เองผ่าน การพูด การร้อง การเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดตา่ง ๆ  หรือสร้างสรรค์ท่าทางการ
เคล่ือนไหวให้ เหมาะสมกับบทเพลงท่ีได้ยินได้ ด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากการออกท่าทาง
ลอกเลียนแบบต้นฉบบัและการตอ่ยอดจากของเดมิ โดย (ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2544) ได้ยกตวัอยา่งท่ี
สอดคล้องกับการออกท่าทางลอกเลียนแบบและการตอ่ยอดจากของเดิมไว้ว่า คือ การเคล่ือนไหว
ตามกนัในลกัษณะของภาพในกระจกเงา (mirror movements) คือผู้ เรียนสองคนหนัหน้าเข้าหากนั
และท าท่าทางต่าง ๆ เหมือนกันโดยมีผู้ หนึ่งเป็นผู้น าและอีกผู้ หนึ่งท าตามเหมือนภาพท่ีได้จาก
กระจกเงา การคิดท่าทางประกอบดนตรีโดยมีการ หยุด-แก้ไข-เปล่ียนแปลง-การลองแสดงใหม่-
การแสดงต่อไป หลกัของการสร้างสรรค์คือการให้ผู้ เรียนเข้าใจหลกัเบือ้ต้นแต่ละองค์ประกอบท่ี
ต้องการให้สร้างสรรค์เสียก่อน แล้วแนะน าให้ผู้ เรียนใช้สิ่งเหล่านัน้ในการสร้างสรรค์ เช่นในเร่ือง
ระดบัเสียง เม่ือเรียนเร่ือง เสียงสูง-กลาง-ต ่า แล้วอาจจะแนะน าให้ผู้ เรียนใช้ระดบัเสียงเหล่านีใ้น
การเรียบเรียงท านอง หรือเก่ียวกับความดงัค่อย,คอ่ย ๆ ดงั,คอ่ย ๆ ค่อย ผู้สอนก็พยายามแนะน า
ให้ผู้ เรียนใช้สิ่งเหลา่นีใ้นการสร้างสรรค์ทางดนตรี 

ความเข้าใจในพืน้ฐานของเร่ืองต่าง ๆ สามารถน าไปต่อยอดเพ่ือพัฒนา 
สร้างสรรค์ได้กบัการเรียนดนตรี หรือการเรียนรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ และยงัน าไปใช้ในการประกอบการ
ด าเนินชีวิตได้เป็นอยา่งดี 

(ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล, 2555) ยงัได้ระบุถึงการสอนดนตรีของดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ประกอบด้วยหลกัการพืน้ฐาน 4ข้อดงันี ้

4.3.3.1 การใช้กิจกรรมยูริธึมมิก (Eurhythmics) กระตุ้ นการต่ืนตัวของ
ประสาทสมัผสั โสตประสาท และการมองเห็น 
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4.3.3.2 การบูรณาการกิจกรรมยูริธึมมิก (Eurhythmics) การฝึกทักษะการ
ฟัง และการสร้างสรรค์ทางดนตรี เพ่ือพฒันาการแสดงออกทางดนตรีด้วยความเข้าใจ 

4.3.3.3 ประสบการณ์ดนตรีท่ีเด็กได้รับ ควรแสดงออกผ่านการออกเสียง 
ทา่ทางและการเคล่ือนไหว 

4.3.3.4 การเรียนรู้ดนตรีและแสดงออกทางดนตรีผ่านประสาทสัมผัส โสต
ประสาท และการมองเห็น 

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)
นัน้จะเน้นในเร่ืองของประสาทสมัผสัทัง้หมดซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัตอ่การเรียนดนตรีอย่างแท้จริง 

 
5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

(บงกชรัตน์ สทุธิบงกช, 2542) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบั ผลของการใช้เทคนิคแม่แบบท่ีมีผล
ตอ่พฤติกรรมการร้องเพลงของนกัเรียนชัน้อนุบาลปีท่ี 3 โรงเรียนศรีวิกรม์ กรุงเทพมหานครฯ ในปี 
2542 ได้ท าการทดลองโดยแบง่กลุ่มนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่มและมีกลุ่มควบคมุอีก 1 กลุ่ม สงัเกต 
ให้คะแนนและประเมินการแสดงพฤตกิรรมการร้องเพลง โดยผู้วิจยัและครูผู้ชว่ย ตามแบบประเมิน 
โดยใช้แบบประเมินการร้องเพลงท่ีเป็นแบบเดียวกนักบั แบบประเมินการร้องเพลงก่อนการทดลอง 
ซึง่ได้คา่สมัประสิทธ์ิความสอดคล้อง เทา่กบั 0.984, 0.98, 1.00 และ 0.987 ตามล าดบั  

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์กิจกรรมการเคล่ือนไหว
และจงัหวะโดยใช้กิจกรรมทกัษะดนตรี ของ (ธูปทอง ศรีทองท้วม, 2538) ได้ผลสรุปจากการท าวิจยั
ว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ แบบปกตินัน้ มีความคิดสร้างสรรค์
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 

งานวิจยัของ (ศศกมล ศรีโพธ์ิช้าง, 2557) ในหวัข้อความสามารถทางพหปัุญญาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะด้วยเคร่ืองดนตรีไทย ได้ให้บทสรุปผลการวิจยัไว้ว่า 
เด็กท่ีได้รับการจดักิจกรรมมีความสามารถทางพหุปัญญา ด้านดนตรีสูงขึน้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และเด็กท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ มีความสามารถทาง
ร่างกายและเคล่ือนไหวได้สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

งานวิจยัเร่ือง “ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีและเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซท่ีมีต่อ
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กอนุบาล” โดย (ดวงรัตน์ วุฒิ ปัญญารัตนกุล , 2555) มี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีและเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซท่ีมีต่อ
ความสามารถทางสติปัญญาด้านการจดจ่อและความจ าเบือ้งต้นของ เดก็อนบุาลกลุม่ทดลองก่อน
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และหลงัการทดลอง และเพ่ือศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีและเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาล
โครซท่ีมีตอ่ความสามารถทางสติปัญญาด้านการจดจ่อและความจ าเบือ้งต้นของเด็กอนุบาลหลงั
การทดลองระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ เดก็อนบุาลชัน้ปี
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 57 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 29 คน และกลุ่มควบคุม 
จ านวน 28 คน กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมดนตรีและเคล่ือนไหวตามแนวคิด ดาลโครซ กลุม่ควบคมุใช้
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 16 
สปัดาห์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสงัเกตช่วงเวลาการจดจ่อ และ แบบวดัความจ าเบือ้งต้น 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า  
1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียร้อยละของช่วงเวลาการจดจ่อและค่า เฉล่ียคะแนน
ความจ าเบือ้งต้นสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2)หลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ียร้อยละของช่วงการจดจ่อและคา่เฉล่ียคะแนนความจ าเบือ้งต้นสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

การวิจยัของ (ศกัดิ์ชยั บ่างสุวรรณ์, 2552) “เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรี 
และทักษะปฏิบตัิทางดนตรี ของนักเรียนชัน้ประถามศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบ
ดาลโครซ และการจัดการเรียนรู้แบบโคดาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 40 คน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวดักลาง อ าเภอ
เสนา และโรงเรียนวัดสาม เพลง อ าเภอบางซ้าย สังกัดส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษา
พระนครศรีอยธุยา เขต 2 ซึง่เป็นห้องเรียนตามสภาพจริง แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 1 จดัการเรียนรู้แบบ
ดาลโครซ จ านวน 1 ห้องเรียน 20 คน และเป็นกลุ่มทดลอง 2 จดัการเรียนรู้แบบโคดาย จ านวน 1 
ห้องเรียน 20 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 
pretest – posttest design with nonequivalent group วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตวัแปร (Manova) ผลการวิจยัพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดนตรีของนกัเรียน
กลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้แบบดาลโครซ และกลุ่มท่ีจัดการเรียนรู้แบบโคดาย ไม่แตกต่างกัน 
ทกัษะปฏิบตัิทางดนตรีของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจดัการเรียนรู้แบบดาลโครซ และกลุ่มทดลองท่ี
จดัการเรียนรู้แบบโคดายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีจัดการ
เรียนรู้แบบโคดายมีคา่เฉล่ียสงูกวา่กลุม่ท่ีจดัการเรียนรู้แบบดาลโครซ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงั

จะได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (พระราม5) 
ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี1-3  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จ านวน 7 คน โดยเลือกจากเดก็ท่ีสมคัรใจเข้ารับการเรียนร้องเพลง ในปีการศกึษา 2562 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั มีวิธีการด าเนินการดงันี ้
ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 1 

ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
(1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้

พฒันาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) 
(2) น าข้อมูลหลักการ ทฤษฎีท่ีศึกษาค้นคว้ามาพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตาม

แนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) โดยให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของงานวิจัยและ
สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีได้ก าหนดไว้ 

(3) หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ของเดก็ปฐมวยั แล้ว น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น คือ ดร.กฤษกร 
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อ่อนละมุล, ดร.นวเทพ นพสุวรรณ และดร. ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ ท าการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้หาภายในชุดการสอนว่ามีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายของงานวิจยัและ
สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีได้ก าหนดไว้ เพียงพอท่ีจะน าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างหรือไม่ โดยใช้
วิธีตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) เชิงเนือ้หาโดยหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC ) ของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 
Method) พิจารณาคดัเลือกจากผลการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ (IOC) ท่ีมีคา่มากกวา่ 0.5  

(4) น าผลจากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขพฒันาส่ือการสอน
ร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเด็กปฐมวัย ตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญท่ีได้ระบไุว้ 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 
แบบประเมินความพึงพอใจจากการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาล

โครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
(1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือการสอนร้องเพลงตาม

แนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) โดยศกึษาจากเอกสาร และต าราตา่งๆประกอบ 
(2) ด าเนินการสร้างแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีตอ่การพฒันาส่ือการสอนร้องเพลง

ตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) โดยการประเมินมีการแบ่งระดบัความพึงพอใจเป็น
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 5 ระดบัคือ (บญุชม ศรีสะอาด, 2541) 

ระดบั 5 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

การวิเคราะห์ข้อมลูแปลความหมายคา่เฉล่ียความพงึพอใจ โดยใช้เกณฑ์ ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลความหมายได้วา่ มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลความหมายได้วา่ มีความพงึพอใจระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลความหมายได้วา่ มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลความหมายได้วา่ มีความพงึพอใจระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลความหมายได้วา่ มีความพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 
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N 

แบบประเมินความพงึพอใจส าหรับเดก็นกัเรียน เป็นรูปแบบของมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 โดยครูจะเป็นผู้ อ่านค าถามและให้เด็กตอบ โดยใช้สติกเกอร์รูปดอก
ทานตะวนัน าไปตดิบริเวณชอ่งคะแนนท่ีมีความพึงพอใจ แบง่ออกเป็นบทเรียน 5 บท บทเรียนละ 4 
หวัข้อ  

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 
Method) ส าหรับเด็กปฐมวยั แล้วน าส่ือการสอนไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือหาความพึงพอใจ 
หลงัจากนัน้น าข้อมลูท่ีได้จากพฒันาส่ือการสอนมาเก็บรวบรวมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูและหา
คา่ทาสถิต ิ

 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) โดยการน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมินโดยใช้วิธีตรวจสอบความ
เท่ี ย งต รง  (Validity) เชิ ง เนื อ้ห าโดยหาดัช นี ความสอดค ล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC ) 

2. วิเคราะห์ผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนจากการพฒันาส่ือการสอนร้อง
เพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) 

3. สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.1 การหาความเท่ียงตรงของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze 

Method) โดยหาดัช นีความสอดคล้อง ( IOC) โดยใช้สูต รของ Rovinelli and Hambleton  
(บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2545) 

 

IOC = ∑R 
 

เม่ือ 
IOC แทน ดชันีความสอดคล้อง 
∑R แทน ผลรวมของการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
N แทน จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 
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3.2 น าข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนจากการพฒันาส่ือการ
สอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉล่ียและ 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัตอ่ไปนี ้

 

3.2.1 คา่เฉล่ีย (X ) 
X  =  ∑𝑥

𝑥
 

 
เม่ือ  

X  แทน คา่เฉล่ีย  
∑𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ 

𝑥 แทน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 
3.2.2 คา่สว่นเบี่ยงเบน-มาตรฐาน (SD) ใช้สตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2541) 

 

SD = 
)1(

)(
22



 
NN

N   

 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
X แทน คะแนนแตล่ะตวั 
N แทน จ านวนคะแนนในกลุม่แทน ผลรวม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 

Method) ส าหรับเด็กปฐมวยั” เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพท่ีผู้ วิจยัได้สร้างส่ือการสอนร้องเพลงตาม
แนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) และน าไปให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณา ปรับปรุงพฒันาเพ่ือให้
เหมาะกบัผู้ เรียนในระดบัชัน้ปฐมวยั ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 
Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากการใช้ “ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั”  

 
แนวคิดการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)  

ในงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 
Method) ส าหรับเด็กปฐมวัย” ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของการสอนดนตรีแบบดาลโครซ (Dalcroze 
Method) ซึ่งเป็นหลกัการสอนดนตรีท่ีเน้นถึงการเคล่ือนไหวและการร้องเพลง อนัเป็นวิธีการส าคญั
ของการเรียนดนตรีในระดบัปฐมวยัของประเทศในยโุรปและอเมริกา การน าเสนอการร้องเพลงใน
รูปแบบต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจจากส่ือตา่ง ๆ ท าให้การเรียนการสอนร้องเพลงได้รับการสนใจอย่างมาก
จากผู้ปกครอง ซึง่ในเดก็ปฐมวยันัน้มีหลายปัจจยัเชน่ ด้านการพดู การอา่น การส่ือความหมายและ
การเข้าใจในกล้ามเนือ้ต่าง ๆ ภายในร่างกายนัน้ยังเป็นอุปสรรคในการเรียนการสอน ดังนัน้
ครูผู้สอนร้องเพลงจึงต้องให้ความส าคญัในรูปแบบของการสอนให้เหมาะสมและถกูวิธีเพ่ือไม่ให้มี
ผลกระทบตอ่เส้นเสียงของเด็กในวยันี ้เพราะเด็กในช่วงปฐมวยัจะมีพฒันาการทางเส้นเสียงท่ียงัไม่
พร้อมตอ่การร้องเพลงท่ีต้องใช้เทคนิคขัน้ผู้ใหญ่ จงึเป็นเหตผุลส าคญัท่ีผู้วิจยัได้พฒันาส่ือการสอน
ร้องเพลง เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคณุภาพมากขึน้ เด็กเข้าใจในแก่นแท้ของดนตรีมากขึน้ จึงน า
หลกัการสอนตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze Method) มาใช้เป็นหลกัในการพัฒนาส่ือการ
สอนเพ่ือให้เด็กได้เข้าใจมากขึน้ ซึ่งดาลโครซ (Dalcroze) พบว่า กิจกกรมทางการเคล่ือนไหว
สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางองค์ประกอบของดนตรีท่ีส าคัญได้ อาทิ ระดับเสียง (Pitch) 
ท านองเพลง (Melody) จังหวะ (Rhythm) ความดัง – เบา (Dinamic) ฯลฯ ผู้ วิจัยเห็นว่าการ
เคล่ือนไหวเป็นสิ่ ง ท่ี เด็กในวัยปฐมวัยเข้าถึงได้ง่ายจึงน าการสอนแนวคิดของดาลโครซ  
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(Dalcroze Method) มาประยกุต์ใช้โดยการน าท่าทางมาประกอบการสอนให้เด็กเข้าใจถึงแก่นแท้
ของดนตรี ในด้านพืน้ฐาน เช่นความดงั – เบา (Dinamic), จงัหวะ (Rhythm), ระดบัเสียง (Pitch) 
และวิธีการออกเสียง เดก็จะได้ทัง้ความรู้และรู้สกึสนกุสนานไปพร้อมกนั 

ผู้วิจยัได้สร้างส่ือการเรียนเร่ือง “การพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ส าหรับเด็กปฐมวัย” โดยพัฒนาจากแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 
และน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เหมาะกับผู้ เรียนในระดบัชัน้ปฐมวัย  
ได้แบ่งล าดับการน าเสนอออกเป็น 5 บทส าคัญดังนี ้(1) การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) (2) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับ
จงัหวะ (Rhythm) (3) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
ออกเสียง (4) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับระดับเสียง 
(Pitch) (5) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับความ ดงั - เบา 
(Dynamics) โดยแตล่ะบทมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)  
กิจกรรมหลักของการสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมยูริธึมมิก (Eurhythmics) กิจกรรมฝึกทักษะการฟัง 
(Solfage) และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี (Improvisation) ดงันี ้

1.1 กิจกรรมยูริธึมมิก (Eurhythmics) เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวเพ่ือ
ตอบสนองตอ่องค์ประกอบดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ เพ่ือสร้างความต่ืนตวัให้แก่ประสาทสมัผสั มี
แนวทางปฏิบตัิท่ีส าคญัคือการเคล่ือนไหวท่ีค านึงถึงความสมัพนัธ์ของเวลา พลงังานหรือแรง และ
พืน้ท่ี (Time-Energy-Space) มีลกัษณะความสมัพันธ์ท่ีแสดงออกผ่านการเคล่ือนไหว ได้แก่ การ
เคล่ือนไหวท่ีใช้พืน้ท่ี เวลา และแรงมากเม่ือต้องการเคล่ือนไหวช้า และการเคล่ือนไหวท่ีใช้พืน้ท่ี 
เวลา และแรงน้อยเม่ือต้องการเคล่ือนไหวเร็วขึน้ ในบทเพลงตา่ง ๆ จะมีลกัษณะเฉพาะในเร่ืองของ
ความดงั-เบาของเสียง ความสัน้-ยาว ของท านอง ท าให้การเคล่ือนไหวร่างกายตามบทเพลงในแต่
ละบทเพลงแตกต่างกัน เช่น เพลงท่ีมีท านองช้า ต่อเน่ือง ลกัษณะการเคล่ือนไหวต้องใช้การก้าว
เท้าท่ียาวขึน้ กล่าวคือ การใช้พืน้ท่ีในการก้าวเท้ามากขึน้ เวลาในการก้าวเท้าย่อมใช้นานขึน้ส่งผล
ต่อให้ต้องใช้แรงในการทรงตวัและก้าวเท้ามากขึน้เช่นกัน และการเคล่ือนไหวท่ีใช้ทุกพืน้ท่ีรอบ
ตวัเองในการเคล่ือนไหวแต่ละครัง้ (Kinesphere) โดยใช้การเคล่ือนไหวตามลกัษณะเสียงท่ีได้ยิน 
(Plastic Animee) เป็นการเคล่ือนไหวตามองค์ประกอบของดนตรีในบทเพลงท่ีได้ยิน และมีการน า
อุปกรณ์หรือส่ือมาใช้ประกอบการเคล่ือนไหว เช่น เคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ  การเคล่ือนไหว 
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ในลกัษณะตา่ง ๆ นีเ้ป็นการเคล่ือนไหวจากแบบง่าย ไปจนถึงยาก ท าให้ผู้ เรียนสามารถตอบสนอง
ทางดนตรี ในความเข้าใจเก่ียวกบั จงัหวะ ความดงั-เบา เสียงสงู-ต ่า ท านองและการสอดประสาน 
เป็นต้น 

 

 

ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างกิจกรรมยริูธึมมิก (Eurhythmics) 

1.2 กิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง โซลเฟจ (solfege) เป็นระบบการอ่านโน้ตโดย
เร่ิมจากใช้บรรทัดเส้นเดียว จนไปถึง 5 เส้น เป็นการฝึกอ่านจากง่ายไปยากตามล าดับ เพ่ือให้
ผู้ เรียนมีพฒันาการฟังและอา่นในระดบัเสียงท่ีถกูต้อง เน้นในเร่ืองของการอ่านโดยใช้ระบบโซลเฟจ 
แบบอยูก่บัท่ีเพ่ือให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในเร่ืองของระดบัเสียงท่ีแนน่อน (perfect pitch) 

 

 

ภาพประกอบ 9 การอา่นโน้ตแบบ โซลเฟจ (solfege) บรรทดัเส้นเดียว 
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ภาพประกอบ 10 การอา่นโน้ตแบบ โซลเฟจ (solfege) บรรทดั 5 เส้น 

1.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี (Improvisation) เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็ก
ตอบสนองและสร้างสรรค์ต่อเสียงเพลงอย่างมีอิสระ ผ่าน การพูด การร้อง การเล่นเคร่ืองดนตรี
ชนิดตา่ง ๆ หรือสร้างสรรค์ท่าทางการเคล่ือนไหวให้เหมาะสมกบับทเพลงท่ีได้ยินได้ด้วยตนเอง โดย
เร่ิมจากการเคล่ือนไหวตามกันในลกัษณะของภาพในกระจกเงา (mirror movements) คือผู้ เรียน
สองคนหนัหน้าเข้าหากนัและท าท่าทางตา่ง ๆ เหมือนกนัโดยมีผู้หนึ่งเป็นผู้น าและอีกผู้หนึ่งท าตาม 
การคิดท่าทางประกอบดนตรีโดยมีการ หยุด-แก้ไข-เปล่ียนแปลง-การลองแสดงใหม่-การแสดง
ตอ่ไป หลกัของการสร้างสรรค์คือการให้ผู้ เรียนเข้าใจหลกัเบือ้งต้นเสียก่อน แล้วแนะน าให้ผู้ เรียนใช้
สิ่งเหล่านัน้ในการสร้างสรรค์ เช่นในเร่ืองระดบัเสียง เม่ือเรียนเร่ือง เสียงสูง-กลาง-ต ่า แล้วอาจจะ
แนะน าให้ผู้ เรียนใช้ระดบัเสียงเหล่านีใ้นการเรียบเรียงท านอง หรือเก่ียวกบัความดงัคอ่ย,คอ่ย ๆ ดงั
,คอ่ย ๆ คอ่ย ผู้สอนก็พยายามแนะน าให้ผู้ เรียนใช้สิ่งเหลา่นีใ้นการสร้างสรรค์ทางดนตรี 

2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ที่ เก่ียวกับจังหวะ 
(Rhythm)  

จงัหวะเกิดขึน้อยู่รอบตวัของมนุษย์ จงัหวะเป็นองค์ประกอบของดนตรีท่ีส าคญั
มาก ซึ่งสัญลักษณ์ท่ีเป็นทางการส าหรับใช้บ่งบอกความสัน้  – ยาว หรือความเงียบคือ ตัวโน้ต 
(note) และ ตวัหยดุ (rest) ซึง่ผู้วิจยัได้จดัท าตารางเก่ียวกบัโน้ตดนตรีในขัน้พืน้ฐานมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 คา่ของตวัโน้ต 

ตัวโน๊ต ตัวหยุด ชื่อเรียกภาษาไทย ชื่อเรียกภาษาอังกฤษ 

  
โน้ตตวักลม Whole note 

   
โน้ตตวัขาว Half note 

    โน้ตตวัด า Quarter note 

   
เขบ็ตหนึง่ชัน้ Eight note 

 
ผู้วิจยัได้พฒันาส่ือการสอนร้องเพลง ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ ส าหรับเด็กปฐมวยัโดยใช้

ท่าทางการเคล่ือนไหว มีอุปกรณ์การสอนท่ีใช้ประกอบส่ือการสอนคือ เปียโน เคร่ืองเล่นซีดี และ 
โดยมีขัน้ตอน และประกอบดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

ครูผู้สอนจะให้เดก็เดินรอบ ๆ ห้องเรียน โดยจงัหวะการก้าวเดนิจะเป็นไปตาม
จงัหวะเพลงท่ีครูบรรเลง ใช้เพลงท่ีเปิดโดยเคร่ืองเลน่ซีดี คือเพลงส าหรับเดก็เช่น แมงมมุลาย ฝนเท
ลงมา Jingle Bells และ Marry Had A Little Lamb โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 11 ภาพการเคล่ือนไหวเดินตามจงัหวะ 

http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
http://www.bethsnotesplus.com/category/rhythm/page/30
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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เร่ิมต้นจากการเดินแกว่งแขน  2 ข้างขึน้ลงเป็นโน้ตตัวด า (Quarter note) 
จงัหวะการเดนิอาจจะก้าวพร้อมกบัการแกวง่แขน โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 12 ภาพการเคล่ือนไหวเดินตามจงัหวะเป็นโน้ตตวัด า 

เม่ือการเดินแกวง่แขน 2 ข้างขึน้ลงเป็นโน้ตตวัด า (Quarter note) ท าได้อย่าง
สม ่าเสมอแล้ว ให้ฝึกการเดินแกว่งแขน 2 ข้างขึน้ลงเป็นโน้ตตวัขาว (Half note) โดยให้นกัเรียนท า
ตามครู 

 

ภาพประกอบ 13 ภาพการเคล่ือนไหวเดินตามจงัหวะเป็นโน้ตตวัขาว 

เม่ือการเดินแกว่งแขน 2 ข้างขึน้ลงเป็นโน้ตตวัขาว (Half note) ท าได้อย่าง
สม ่าเสมอแล้ว ให้ฝึกการเดินแกว่งแขน 2ข้างขึน้ลงเป็นโน้ตตวักลม (Whole note) โดยให้นกัเรียน
ท าตามครู 
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ภาพประกอบ 14 ภาพการเคล่ือนไหวเดินตามจงัหวะเป็นโน้ตตวักลม 1 

 

 

ภาพประกอบ 15 ภาพการเคล่ือนไหวเดินตามจงัหวะเป็นโน้ตตวักลม 2 

3. การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ที่ เก่ียวกับวิธีการออก
เสียง  

การหายใจ และลมหายใจ (Air Function Airflow) คือความเร็วของอากาศท่ีไหล
ผ่านช่องปากของเรา ถ้าเรามีอากาศไม่เพียงพอ โน้ตท่ีเราเปล่งออกมาก็มีโอกาสท่ีจะกลายเป็น
แฟลตโน้ตได้ แฟลตโน้ตคือระดบัเสียงท่ีถกูเปล่งออกมาต ่ากวา่โน้ตท่ีเราตัง้ใจเอาไว้ และถ้าเรามีกา
ศมากเกินไป โน้ตท่ีเราเปล่งออกมาก็อาจจะกลายเป็นชาร์ปโน้ต ซึ่งหมายถึงระดบัเสียงท่ีสูงกว่า
โน้ตท่ีตัง้ใจเอาไว้ การเปล่งเสียง (Vocal Placement) นกัร้องจ าเป็นต้องมีการจดัวางกล่องเสียงให้
ดี เพ่ือให้เสียงร้องท่ีดีท่ีสดุถกูเปล่งออกมาอย่างง่ายดาย หากเสียงไม่ถกูจดัวางให้ถกูท่ีถกูทาง หรือ
กระแสลมหายใจไม่พอเหมาะ นกัร้องจะต้องบีบและเกร็งกล้ามเนือ้คอมากขึน้ ซึ่งจะท าให้เสียง
เพีย้น และเกิดปัญหามากยิ่งขึน้ 

การหายใจ ลมหายใจ และการเปล่งเสียง เป็นสิ่งท่ีผู้ ร้องควรให้ความส าคัญ
ควบคูไ่ปด้วยกนั เพ่ือให้เกิดเสียงท่ีไพเราะ ไม่เพีย้นต ่าหรือสงู และไม่เป็นผลกระทบต่อเสียงท่ีเกิด
จากการหายใจไม่พอเหมาะกับความต้องการในการเปล่งเสียง  ผู้ วิจยัได้พัฒนาส่ือการสอนร้อง
เพลงท่ีเก่ียวกับวิธีการออกเสียง ส าหรับเด็กปฐมวยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การหายใจ และ
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การเปล่งเสียง มีอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบส่ือการสอนคือ เปียโน เคร่ืองเล่นซีดี และจอโทรทศัน์ โดยมี
ขัน้ตอน และประกอบดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

3.1 การหายใจ 
การหายใจเข้าท่ีถูกต้องจะต้องหายใจเข้าแบบมีลักษณะพุงป่องและไม่

ยกหน้าอกขึน้ โดยเด็กจะหายใจเข้าพร้อมกับย่ืนมือออกไปข้างหน้าและขยายวงแขนออกเป็นวง
กว้าง เป็นการบง่บอกลกัษณะของพุ่งท่ีป่องออกให้เด็กเข้าใจอย่างชดัเจน คอยสงัเกตการหายใจท่ี
ท่ีผิดรูปแบบคือการหายใจเข้าพงุแฟ็บ โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 16 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการหายใจเข้า 

การหายใจออกท่ีถูกต้องจะต้องหายใจออกแบบมีลกัษณะพุงแฟ็บ โดย
เด็กจะหายใจออกพร้อมกบัหบุมือทัง้สองข้างเข้าหากนัจนปลายนิว้แตะกนัพร้อมกบัลมท่ีผ่อนออก
จนหมดการบง่บอกลกัษณะของพุง่ท่ีแฟ็บลงให้เดก็เข้าใจอย่างชดัเจน คอยสงัเกตการหายใจท่ีท่ีผิด
รูปแบบคือการหายใจออกพงุป่อง โดยครูจะเปิดรูปแบบการเคล่ือนไหวให้นกัเรียนดจูากคลิปวีดิโอ
ตวัอยา่งท่ีได้จดัท าขึน้ โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการหายใจออก 



  43 

3.2 การออกเสียง 
การออกเสียง สระอา เดก็จะอาปากกว้างในลกัษณะไม่ท าให้เกร็งใบหน้า

หรือกราม อ้าออกเป็นวงกว้างตามความพอดีให้ลกัษณะเหมือนแขนท่ีผายออกเป็นวงกว้าง คือสระ 
อา โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 18 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการออกเสียงสระอา 

แบบฝึกหัด 
ให้ฝึกออกเสียงอา หรือลา ตามโน้ตแบบฝึกหดั และท าท่าทางประกอบ

พร้อมทัง้หายใจเข้าอยา่งถกูวิธีก่อนเปลง่เสียงด้วย 

 

ภาพประกอบ 19 แบบฝึกหดัออกเสียง อา หรือลา 
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การออกเสียง สระอี เด็กจะยิม้เห็นฟันและออกเสียงค าว่าอีโดยแขนสองข้างจะ
กางออกเป็นลกัษณะเส้นตรงขนานกบัพืน้ เพ่ือให้เด็กฉีกยิม้ออกด้านข้างตามแขนท่ีได้กางออกไป 
คือสระ อี โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 20 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการออกเสียงสระอี 

แบบฝึกหัด 
ให้ฝึกออกเสียงอี หรือลี ตามโน้ตแบบฝึกหัด และท าท่าทางประกอบ

พร้อมทัง้หายใจเข้าอยา่งถกูวิธีก่อนเปลง่เสียงด้วย 

 

ภาพประกอบ 21 แบบฝึกหดัออกเสียง อี หรือลี 
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การออกเสียง สระโอ เด็กจะย่ืนยวงปากออกและออกเสียงสระโอ พร้อมยกแขน
ทัง้สองข้างขึน้ในลกัษณะของตวั O เพ่ือให้ได้ความรู้สกึท่ีชดัเจน โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 22 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการออกเสียงสระโอ 

แบบฝึกหัด 
ให้ฝึกออกเสียงโอ หรือโล ตามโน้ตแบบฝึกหัด และท าท่าทางประกอบ

พร้อมทัง้หายใจเข้าอยา่งถกูวิธีก่อนเปลง่เสียงด้วย 

 

ภาพประกอบ 23 แบบฝึกหดัออกเสียง โอ หรือโล 
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การออกเสียง สระอู เด็กจะย่ืนยวงปากออกคล้ายสระ โอ แต่จะมีขนาดเล็กกว่า
มาก พร้อมทัง้การย่ืนแขนไปข้างหน้าหันปลายนิว้เข้าหากันในลักษณะท่ีชิดกันท่ีสุด เพ่ือให้ได้
ความรู้สกึถึงขาดเล็กของริมฝีกปากท่ีก าลงัออกเสียง อู โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 24 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัการออกเสียงสระอู 

แบบฝึกหัด 
ให้ฝึกออกเสียงอู หรือลู ตามโน้ตแบบฝึกหัด และท าท่าทางประกอบ

พร้อมทัง้หายใจเข้าอยา่งถกูวิธีก่อนเปลง่เสียงด้วย 

 

ภาพประกอบ 25 แบบฝึกหดัออกเสียง อ ูหรือลู 
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4. การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ที่ เก่ียวกับระดับเสียง 
(Pitch)  

ระดบัเสียง (Pitch) หมายถึงความสูงต ่าของเสียง ออกจากแหล่งก าเนิดเสียงใน
ลกัษณะเป็นคล่ืนเสียง เสียงต ่าจะมีความถ่ีของคล่ืนต ่า เสียงสงูจะมีความถ่ีของคล่ืนสูงหน่วยท่ีใช้
บอกจ านวนความถ่ีของคล่ืนเรียกว่า เฮิร์ต (Hertz) 1 เฮิร์ต คือความถ่ีของคล่ืนเสียงท่ีเคล่ือนไป 1 
รอบ (Cycle) ใน 1 วินาทีระดับเสียงท่ีมนุษย์ได้ยินจะมีความถ่ีอยู่ระหว่าง 20-20,000 เฮิ ร์ต 
เสียงดนตรีอยู่ในระหว่างความถ่ีนี ้โดยระดบัเสียงมาตรฐานท่ีใช้เทียบในการแสดงดนตรีคือเสียง 
“ลา” ซึง่มีความถ่ี 440 เฮิร์ตเสียงลามาตรฐานนีจ้ะอยู่ในระดบัเสียงท่ีสงูกวา่ “โดกลาง” 6 ขัน้คูเ่สียง 
ซึง่โดกลาง คือระดบัเสียงท่ีอยู่ตรงกลางของลิ่มเปียโน ความถ่ีมาตรฐานของโดกลาง คือ 256 เฮิร์ต 
โดยระดบัเสียงท่ีใช้บนัทกึและใช้ปฏิบตัิดนตรีท่ีมีช่ือท่ีใช้เรียกเป็นหลกัอยู ่7 ตวัดงันี ้

 

ภาพประกอบ 26 ภาพระดบัเสียงทางดนตรี 

ผู้วิจัยได้พัฒนาส่ือการสอนร้องเพลง ท่ีเก่ียวกับระดบัเสียง (Pitch) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั โดยแบ่งออกเป็น 2 หวัข้อหลกั คือ เสียงสูง - ต ่า และการร้องสเกล (Scale) อุปกรณ์การ
สอนท่ีใช้ประกอบส่ือการสอนคือ เปียโน ลูกบอล เคร่ืองเล่นซีดีและจอโทรทัศน์โดยมีขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

4.1 เสียงสงู - ต ่า 
เป็นการฝึกโดยให้เด็กถือลูกบอล2มืออยู่ในระดับต ่า และโยนขึน้พร้อม

ออกเสียง ค าว่าอลูากยาวโดยระดบัเสียงจะสงูขึน้ตามลกูบอลท่ีโยนขึน้ไป และต ่าลงตามลกูบอลท่ี
ตกลงมา โดยครูจะเปิดคลิปวีดโิอท่ีได้จดัท าขึน้และ ให้นกัเรียนท าตาม 
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ภาพประกอบ 27 ภาพแสดงลกัษณะของลกูบอลท่ีถกูโยนขึน้และตกลงมา 

4.2 การร้องสเกล (Scale)  
การฝึกร้องสเกล (Scale) เบือ้งต้นจะเร่ิมจากฝึกอ่านโน้ตตวั โด (C) ไป

จนถึงตวั ซอล (G) โดยการอ่านโน้ตแบบ โซลเฟจ (Solfage) เร่ิมจากใช้บรรทดัเส้นเดียว จนไปถึง 5 
เส้น เป็นการฝึกอ่านจากง่ายไปยากตามล าดบั โดยแทนสญัลกัษณ์ตวัโน้ตแต่ละตวัเป็นลกัษณะ
การออกทา่ทางดงันี ้

ให้เด็กก้มแตะสองมือท่ีข้อเท้าในลกัษณะมือจะแตะข้างข้อเท้าทัง้สอง
ข้าง คือตวัโด (C) โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 28 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัระดบัเสียง C 
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ระดบัเสียงท่ีสูงขึน้มาคือตวัเร (D) ให้เด็กก้มแตะสองมือท่ีหัวเข่าใน
ลกัษณะมือจะแตะข้างหวัเขา่ทัง้สองข้าง โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 29 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัระดบัเสียง D 

ระดบัเสียงต่อมาคือตวัมี (E) ให้เด็กแตะสองมือท่ีเอวในลกัษณะมือ
จะแตะข้างล าตวัทัง้สองข้าง โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

 

ภาพประกอบ 30 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัระดบัเสียง E 

ระดบัเสียงตอ่มาคือตวัฟา (F) ให้เดก็แตะสองมือท่ีหวัไหล่ในลกัษณะ
มือจะแตะข้างหวัไหลท่ัง้สองข้าง โดยให้นกัเรียนท าตามครู 
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ภาพประกอบ 31 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัระดบัเสียง F 

ระดบัเสียงต่อมาคือตวัซอล (G) ให้เด็กแตะสองมือท่ีหวัในลักษณะ
มือจะแตะข้างหวัทัง้สองข้าง โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัระดบัเสียง G 

แบบฝึกหัด 
ให้นักเรียนลองท าความเข้าใจตัวโน้ตในเพลง Jingle Bells และฝึกท า

ทา่ทางท่ีบอกถึงตวัโน้ตแตล่ะตวัตามเพลง และร้องออกมาเป็นช่ือตวัโน้ต 
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ภาพประกอบ 33 แบบฝึกหดัเพลง Jingle Bells 

5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ที่เก่ียวกับความ ดัง - เบา 
(Dynamics) 

เสียงดนตรีจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความดัง - เบาของเสียงเช่นกัน 
กล่าวคือบางครัง้เราจะได้ยินการบรรเลงเพลงท่ีมีเสียงดงั อึกทึกครึกโครม ตรงกนัข้ามบางครัง้ก็จะ
ได้ยินเสียงดนตรีท่ีนุ่มนวล หรือแผ่วเบา ลักษณะของการเกิดเสียงแบบนีเ้รียกว่า ความดงั – เบา
ของเสียง ความดงั - เบาของเสียง อาจจะเกิดขึน้ในลกัษณะเบาหรือดงัขึน้ทนัทีทนัใด หรืออาจจะ
เป็นลกัษณะคอ่ย ๆ เบาลงหรือคอ่ย ๆ ดงัขึน้ ในดนตรีตะวนัตกจะมีการบอกหรือแสดงเคร่ืองหมาย
ไว้อย่างชดัเจนว่าจะต้องบรรเลงอย่างไร โดยใช้อกัษรย่อจากค าเต็มในภาษาอิตาเลียน ได้แก่  f มา
จากค าเต็มว่า forte หมายถึง ดงั, mf มาจากค าเต็มว่า mezzo forte หมายถึง ปานกลางคอ่นข้าง
ดัง,mp มาจากค าเต็มว่า mezzo piano หมายถึง ปานกลางค่อนข้างเบา,.p มาจากค าเต็มว่า 
piano หมายถึง เบา และยังมีสัญลักษณ์ ท่ีแสดงถึงลักษณะเสียงท่ีค่อย  ๆ ดังขึน้  เรียกว่า 
Crescendo และคอ่ย ๆ เบาลง เรียกวา่ Decrescendo อีกด้วย 
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ผู้ วิจัยได้พัฒนาส่ือการสอนร้องเพลง ท่ีเก่ียวกับความดัง - เบา ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยอุปกรณ์การสอนท่ีใช้ประกอบส่ือการสอนคือ เปียโน  โดยมีขัน้ตอน และประกอบดัง
ภาพประกอบตอ่ไปนี ้

ท่างทางท่ีใช้บอกลกัษณะของเสียง p มาจากค าเต็มว่า piano หมายถึง เบา โดย
โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 34 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงเบา (p) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

เสียงเบา (p) ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 35 แบบฝึกหดัความดงัเบา (p) 
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ท่างทางท่ีใช้บอกลักษณะของเสียง  mp มาจากค าเต็มว่า mezzo piano 
หมายถึง ปานกลางคอ่นข้างเบา โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 36 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงปานกลางคอ่นข้างเบา (mp) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

เสียงปานกลางคอ่นข้างเบา (mp) ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 37 แบบฝึกหดัความดงัเบา (mp) 
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ท่างทางท่ีใช้บอกลกัษณะของเสียง mf มาจากค าเต็มว่า mezzo forte หมายถึง 
ปานกลางคอ่นข้างดงั โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 38 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงปานกลางคอ่นข้างดงั (mf) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

เสียงปานกลางคอ่นข้างดงั (mf) ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 39 แบบฝึกหดัความดงัเบา (mf) 
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ท่างทางท่ีใช้บอกลกัษณะของเสียง f มาจากค าเต็มว่า forte หมายถึง ดงั โดยให้
นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 40 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงดงั (f) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

เสียงดงั (f) ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 41 แบบฝึกหดัความดงัเบา (f) 
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ท่าทางประกอบส าหรับลักษณะเสียงท่ีค่อยๆดังขึน้ เรียกว่า Crescendo นัน้ 
สามารถเคล่ือนไหวแขนทัง้สองข้าง จากท่างทางท่ีใช้บอกลกัษณะของเสียง p ยกสูงขึน้ไปจนถึง 
ทา่งทางท่ีใช้บอกลกัษณะของเสียง f คือเสียงท่ีคอ่ยๆดงัขึน้ไป โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 42 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงเบาไปจนดงั (Crescendo) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

Cressendo ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 43 แบบฝึกหดั Cressendo 
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ท่าทางประกอบส าหรับลักษณะเสียงค่อยๆเบาลง เรียกว่า Decrescendo นัน้ 
สามารถเคล่ือนไหวแขนทัง้สองข้างท่ีใช้บอกลักษณะของเสียง f เคล่ือนลงมาจนถึงท่างทางท่ีใช้
บอกลกัษณะของเสียง p คือเสียงดงัและคอ่ยๆแผว่เบาลงมา โดยให้นกัเรียนท าตามครู 

 

ภาพประกอบ 44 ภาพการเคล่ือนไหวเก่ียวกบัเสียงดงัไปเบา (Decrescendo) 

แบบฝึกหัด 
ให้อ่านโน้ตและออกเสียง เป็นค าว่าอา หรือลา โดยให้ความดงัของเสียงเป็น

Cressendo ตามภาพตอ่ไปนี ้

 

ภาพประกอบ 45 แบบฝึกหดั (Decressendo) 
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ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจจากการใช้ “ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวัย”  

1. ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 

ตาราง 3 แสดงเพศของนกัเรียนในงานวิจยั 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 2 40 

หญิง 3 60 

รวม 5 100 

ตาราง 4 แสดงระดบัชัน้ของนกัเรียนท่ีใช้ในงานวิจยั 

ระดบัชัน้ จ านวน ร้อยละ 

อนบุาลชัน้ปีท่ี 3  5 100 

รวม 5 100 
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) 

ตาราง 5 ตารางแสดงความพงึพอใจในส่ือการสอนบทท่ี 1 

รายละเอียด X  S.D ผลการประเมิน 

บทท่ี 1 เร่ือง ”การสอนดนตรีตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze Method)” 

   

1.1 เนือ้หาความรู้ 4.28 0.48 มาก 

1.2 ภาพประกอบ 4.42 0.53 มาก 

1.3 กิจกรรมในชัน้เรียน 4.14 0.37 มาก 

1.4 แบบฝึกหดั 4.14 0.69 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.25 0.52 มาก 

 
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน ในบทท่ี 1  

เร่ือง ”การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)” ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมี

ความพึงพอใจในหวัข้อ ภาพประกอบมากท่ีสุด(X = 4.42, S.D = 0.53) ความพึงพอใจรองลงมา 

คือ เนือ้หาความรู้ (X = 4.28, S.D = 0.48)  และกิจกรรมท่ีได้รับความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ 

กิจกรรมในชัน้เรียน (X = 4.14, S.D = 0.37)  และแบบฝึกหดั (X = 4.14, S.D = 0.69)  
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ตาราง 6 ตารางแสดงความพงึพอใจในส่ือการสอนบทท่ี 2 

รายละเอียด X  S.D ผลการประเมิน 

บทท่ี 2 เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ 
(Rhythm)” 

   

1.1 เนือ้หาความรู้ 4.28 0.75 มาก 

1.2 ภาพประกอบ 4.14 0.37 มาก 

1.3 กิจกรรมในชัน้เรียน 4.14 0.37 มาก 

1.4 แบบฝึกหดั 4.14 0.37 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.17 0.47 มาก 

 
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน ในบทท่ี 2 

เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับจังหวะ (Rhythm)” 
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับ ม าก  โดย มี ค วามพึ งพ อ ใจ ในหั ว ข้ อ  เนื ้อห าความ รู้ม าก ท่ี สุ ด  

(X = 4.28, S.D = 0.75) และหวัข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ ภาพประกอบ (X = 4.14, S.D 

= 0.37) กิจกรรมในชัน้เรียน  (X = 4.14, S.D = 0.37) และแบบฝึกหดั (X = 4.14, S.D = 0.37) 
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ตาราง 7 ตารางแสดงความพงึพอใจในส่ือการสอนบทท่ี 3 

รายละเอียด X  S.D ผลการประเมิน 

บทท่ี 3 เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
ออกเสียง” 

   

1.1 เนือ้หาความรู้ 4.42 0.78 มาก 

1.2 ภาพประกอบ 4.28 0.75 มาก 

1.3 กิจกรรมในชัน้เรียน 4.14 0.37 มาก 

1.4 แบบฝึกหดั 4.14 0.69 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.25 0.65 มาก 

 
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน ในบทท่ี 3 

เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับวิธีการออกเสียง”
ภ าพ รวม อยู่ ใน ระดับ ม าก  โดย มี ค วามพึ งพ อ ใจ ในหั ว ข้ อ  เนื ้อห าความ รู้ม าก ท่ี สุ ด  

(X = 4.42, S.D = 0.78) รองลงมาคือภาพประกอบ (X = 4.28, S.D = 0.75) และหวัข้อท่ีมีความ

พึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมในชัน้เรียน (X = 4.14, S.D = 0.37) และแบบฝึกหัด (X = 4.14, 
S.D = 0.69) 
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ตาราง 8 ตารางแสดงความพงึพอใจในส่ือการสอนบทท่ี 4 

รายละเอียด X  S.D ผลการประเมิน 

บทท่ี 4 เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัระดบั
เสียง (Pitch)” 

   

1.1 เนือ้หาความรู้ 4.14 0.69 มาก 

1.2 ภาพประกอบ 4.28 0.75 มาก 

1.3 กิจกรรมในชัน้เรียน 4.28 0.48 มาก 

1.4 แบบฝึกหดั 4.14 0.69 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 0.65 มาก 

 
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน ในบทท่ี 4 

เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับระดับเสียง (Pitch)” 

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อ ภาพประกอบ (X = 4.28, S.D = 0.75) 

และกิจกรรมในชัน้เรียน(X = 4.28, S.D = 0.48) มากท่ีสุด และหวัข้อท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด

คือ เนือ้หาความรู้ (X = 4.14, S.D = 0.69) และแบบฝึกหดั (X = 4.14, S.D = 0.69) 
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ตาราง 9 ตารางแสดงความพงึพอใจในส่ือการสอนบทท่ี 5 

รายละเอียด X  S.D ผลการประเมิน 

บทท่ี 5 เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัความ  
ดงั - เบา (Dynamics)” 

   

1.1 เนือ้หาความรู้ 4.14 0.69 มาก 

1.2 ภาพประกอบ 4.28 0.75 มาก 

1.3 กิจกรรมในชัน้เรียน 4.28 0.48 มาก 

1.4 แบบฝึกหดั 4.14 0.37 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 0.57 มาก 

 
จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่านกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอน ในบทท่ี 5 

เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ี เก่ียวกับความ ดัง - เบา 

(Dynamics)” ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อ ภาพประกอบ(X = 4.28, 

S.D = 0.75) และกิจกรรมในชัน้เรียน (X = 4.28, S.D = 0.48) มาก และหวัข้อท่ีมีความพึงพอใจ

น้อยท่ีสดุคือ เนือ้หาความรู้ (X = 4.14, S.D = 0.69) และแบบฝึกหดั (X = 4.14, S.D = 0.37) 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในงานวิจยัพฒันาส่ือการสอนร้องเพลง ตามแนวคิดดาลโครซ ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยั

ได้สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดงันี ้
1 ความมุง่หมายของการวิจยั 
2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
5 สรุปผลการทดลอง 
6 อภิปรายผล 
7 ข้อเสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด ดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับ

เดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด  ดาลโครซ 

(Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ส่ือการสอนร้องเพลงท่ีผู้วิจยัได้พฒันาตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) 
2. แบบประเมินความพึงพอใจหลงัจากท่ีนกัเรียนได้รับการเรียนการสอนจากส่ือการสอน

ท่ีผู้วิจยัได้พฒันาขึน้ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลเอกสารเพ่ือพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 

(Dalcroze Method) 
2. น าส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือหาความพงึพอใจ 



  65 

3. น าข้อมลูท่ีได้จากพฒันาส่ือการสอนมาเก็บรวบรวมเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมลูและหา
คา่ทาสถิต ิ

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรงของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ 
(Dalcroze Method) โดยการน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญท าการประเมิน โดยหาดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC)  

2. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนจากการพฒันาส่ือการ
สอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) โดยใช้สถิติค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ในการพัฒนาส่ือการสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 
เพ่ือพฒันาทกัษาะการร้องเพลงส าหรับเดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัได้น าแนวคิดของการสอนดนตรีแบบดาล
โครซ ซึง่เป็นหลกัการสอนดนตรีท่ีเน้นถึงการเคล่ือนไหวและการร้องเพลง อนัเป็นวิธีการส าคญัของ
การเรียนดนตรีในระดบัปฐมวยัของประเทศในยุโรปและอเมริกาการร้องเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี
น่าสนใจ ซึ่งเด็กปฐมวยันัน้มีการเรียนรู้หลายปัจจยั เช่น ด้านการพูด การอ่าน การส่ือความหมาย
และการเข้าใจในกล้ามเนือ้ตา่ง ๆ ภายในร่างกายให้เหมาะสมและถูกวิธีเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
เส้นเสียงของเดก็ในวยันี ้เพราะเดก็ในชว่งปฐมวยัจะมีพฒันาการทางเส้นเสียงท่ียงัไม่พร้อมตอ่การ
ร้องเพลงท่ีต้องใช้เทคนิคขัน้ผู้ ใหญ่ จึงเป็นเหตุผลส าคญัท่ีผู้ วิจัยได้พัฒนาส่ือการสอนร้องเพลง 
เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึน้  จึงน าหลักการสอนตามแนวคิดของดาลโครซ 
(Dalcroze) มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาส่ือการสอนองค์ประกอบทางดนตรี อาทิ ระดับเสียง 
(Pitch) ท านองเพลง (Melody) จังหวะ (Rhythm) ความดัง – เบา (Dinamic) ฯลฯ โดยน าเสนอ
สาระการสอนในส่ือท่ีส าคญั คือ การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ การเคล่ือนไหวตามแนวคิด
ดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกับจงัหวะ (Rhythm) เก่ียวกับวิธีการออกเสียง เก่ียวกับระดบัเสียง 
(Pitch) และเก่ียวกบัความ ดงั - เบา (Dynamics) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

กิจกรรมหลักของการสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ(Dalcroze) ประกอบด้วย 3 
กิจกรรมหลกั ได้แก่ กิจกรรมยริูธึมมิก (Eurhythmics) เป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหวเพ่ือตอบสนอง
ตอ่องค์ประกอบดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ  กิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง (Solfage) เป็นระบบการอ่าน
โน้ตเพ่ือให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการในเร่ืองของระดับเสียงท่ีแน่นอน (perfect pitch) และกิจกรรม
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สร้างสรรค์ทางดนตรี (Improvisation) เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กตอบสนองต่อเสียงเพลงอย่างมีอิสระ
เด็กสามารถสร้างสรรค์เสียงเพลงได้เองผ่าน การพูด การร้อง การเล่นเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ ซึ่ง
การบูรณาการกิจกรรมดงักล่าวนี ้ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้สาระทางดนตรีขององค์ประกอบ
ทางดนตรี และโน้ตดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านท่าทาง การร้องเพลง และการเคล่ือนไหว  
อีกทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกทางดนตรีได้อย่างอิสระด้วย 
ซึง่ก่อให้เกิดทศันคตท่ีิดีในการเรียนดนตรี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในระดบัปฐมวยั 

2. ในการศกึษาความพึงพอใจจากการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด ดาลโครซ 
(Dalcroze Method) ส าห รับเด็กปฐมวัย  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ส่ือการสอน  
ในบทท่ี 1 เร่ือง ”การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)” ภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อ ภาพประกอบมากท่ีสุด ความพึงพอใจรองลงมา คือ เนือ้หา 
และกิจกรรมท่ีได้รับความพงึพอใจน้อยท่ีสดุคือ กิจกรรมในชัน้เรียน และแบบฝึกหดั ในบทท่ี 2 เร่ือง 
”การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ (Rhythm)” ภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในหวัข้อ เนือ้หาความรู้มากท่ีสดุและหวัข้อท่ีมีความพึงพอใจ
น้อยท่ีสุดคือ ภาพประกอบกิจกรรมในชัน้เรียน และแบบฝึกหัด ในบทท่ี 3 เร่ือง ”การเคล่ือนไหว
ตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับวิธีการออกเสียง”ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจในหัวข้อ เนือ้หาความรู้มากท่ีสุดรองลงมาคือภาพประกอบ และหัวข้อท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ กิจกรรมในชัน้เรียน  และแบบฝึกหดั ในบทท่ี 4 เร่ือง ”การเคล่ือนไหว
ตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับระดับเสียง (Pitch)” ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีความพึงพอใจในหวัข้อ ภาพประกอบ และกิจกรรมในชัน้เรียนมากท่ีสดุ และหวัข้อท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เนือ้หาความรู้และแบบฝึกหัด ในบทท่ี 5 เร่ือง ”การเคล่ือนไหวตาม
แนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกับความ ดัง - เบา (Dynamics)” ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีความพึงพอใจในหวัข้อ ภาพประกอบและกิจกรรมในชัน้เรียนมาก และหวัข้อท่ีมี
ความพงึพอใจน้อยท่ีสดุคือ เนือ้หาความรู้ และแบบฝึกหดั 

 
อภปิรายผล 

1. การพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) เพ่ือ
พฒันาทกัษาะการร้องเพลงส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้  มีความสอดคล้องกบัการพฒันา
ของเด็กในระดบัปฐมวยั  เพราะเป็นช่วงวยัท่ีเด็กสามารถเรียนรู้ดนตรีด้วยสญัลกัษณ์ได้ แต่ก็ยงัมี
ข้อจ ากดัของการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถวิเคราะห์โน้ตดนตรีท่ีเป็นสญัลกัษณ์ท่ีซบัซ้อนเท่ากับเด็กท่ีอยู่
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ในวยัโตกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2545) ได้กล่าวไว้ว่า สติปัญญาของบุคคล มีการ
พัฒนาเป็นล าดบัขัน้ตามวัยดงันี ้อายุ 0 - 2 ปี เป็นขัน้การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส จะมีความคิด
ตามการรับรู้และการกระท า อาย ุ2 - 7 ปี เร่ิมเรียนรู้สญัลกัษณ์และการใช้เหตผุล อาย ุ7 - 11ปี เด็ก
สามารถสร้างภาพในใจ คิดย้อนกลบัและเข้าใจความสมัพนัธ์ของตวัเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึน้ 
อายุ 5 - 11ปี สามารถคิดสิ่งท่ี เป็นนามธรรมและคิดตัง้สมมติฐานได้  พัฒนาการเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีแนน่อนเป็นระยะเวลานาน และสามรถอธิบายเหตผุลของการเปล่ียนแปลงได้ ดงันัน้
การพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) จึงช่วยให้ผู้ เรียน
ระดบัปฐมวยัเข้าใจสญัลกัษณ์ทางดนตรีได้ด้วยการใช้ทกัษะทางด้านร่างกาย การฟัง การร้อง การ
เคล่ือนไหว ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนซึมซบัการเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติสอดคล้องกบัช่วงวยัของเขา
ได้อย่างดี อีกทัง้ยังช่วยในการพัฒนาการของเด็กจะสามารถเกิดขึน้ได้เม่ือเด็กมีความพร้อมใน
กระบวนการพืน้ฐานทัง้สองอยา่งนัน่คือ วฒุิภาวะและการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการทัง้สองอยา่งนีต้้อง
มีการด าเนินการท่ีสอดประสานกันจึงจะส่งผลต่อพฒันาการของเด็ก (วรรณรัตน์ เป๊ียนเป่ียมสิน, 
2553) 

2. ผู้ เรียนในระดบัปฐมวยัมีความพึงพอใจต่อการเรียนดนตรีด้วยส่ือการสอนร้องเพลง
ตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) เน่ืองจากในช่วงวยันีจ้ะมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน
ประสาทสัมผสั คือ การมอง การฟัง การสัมผสั การชิมและการดม ท าให้เกิดความรู้สึกและการ
เรียนรู้ ดงันัน้ การเรียนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้
ดนตรีโดยใช้ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหวจึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กอย่างยิ่ง ดงัท่ี 
(โทมสั อาร์ เมอเร, 2535) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของเด็กท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ าวนั โดย
แบ่งออกเป็นการแสดงพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว (gross motor 
behavior) พัฒนาการด้านนี เ้ป็นความสามารถของร่างกายในด้านการเคล่ือนไหวเป็น
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ พฤติกรรมด้านภาษา (language behavior) พฤติกรรม
กลุ่มนีค้รอบคลุมด้านการส่ือสาร เช่น การแสดงออกทางใบหน้า การใช้อวยัวะต่าง ๆ พฤติกรรม
ด้านสังคม และนิสัยส่วนตัว (personal social behavior) พฤติกรรมกลุ่มนีค้รอบคลุมการ
ตอบสนองต่อการฝึกหัดในสังคมต่าง ๆ และพฤติกรรมด้านการปรับตัว (adaptive behavior) 
พฤติกรรมกลุ่มนีค้รอบคลมุทางด้านความเช่ือมโยงของการใช้มือ สายตา จึงกล่าวได้ว่า การเรียน
ดนตรีและการจัดกิจกรรมทางดนตรีตามแนวทางของดาลโครซ (Dalcroze Method) จึงมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาดนตรีในระดับปฐมวัย และสามารถวางแนว
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ทางการสอน การสร้างส่ือการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัผลและการประเมินผลการ
เรียนดนตรีของเดก็ได้เป็นอยา่งดียิ่ง 

3. การสอนร้องเพลงเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) สามารถน าไปใช้
เป็นกิจกรรมหลักของการร้องเพลงในระดบัปฐมวยัได้อย่างดี เพราะเด็กในวยันีมี้ช่วงเสียง และ
ลกัษณะการร้องท่ีไม่เหมือนในเด็กโต หรือ ผู้ ใหญ่ กล่าวคือ มีช่วงเสียงท่ีจ ากดั และร่างกายยงัอยู่
ในช่วงของการพัฒนาการเจริญเติบโตทางร่างกาย การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กยังมีขดัจ ากัดอยู่มาก 
รวมถึงเส้นเสียงท่ีใช้ในการเปล่งเสียง ดงันัน้กิจกรรมการร้องเพลงของเด็กจึงไม่ควรให้เด็กใช้เสียง
อย่างหนักหรือแผ่วเกินไป ดังท่ี (ดวงใจ ทิวทอง, 2560) กล่าวว่า ทัง้สองรูปแบบล้วนเป็นการ
ท าลายเสียง ไม่ควรให้สายเสียงของเด็กถูกใช้อย่างหนักหน่วงดงัเช่นเสียงผู้ ใหญ่ ไม่ควรให้เด็ก
เลียนเสียงผู้ใหญ่ เพราะนัน่คือการโหมใช้สายเสียงอยา่งผิดวิธี และท าให้เกิดการยืดกล้ามเนือ้ส่วน
ตา่ง ๆ ในกล่องเสียงอย่างหนกัจนเสียงเสีย รวมทัง้ท าให้การท างานของขากรรไกร ลิน้และช่องคอ
หอยเกิดอาการเกร็ง ผลลพัธ์ท่ีได้คือ เสียงจะเสียไปอย่างถาวรณ์โดยเฉพาะหากถกูกระท าเช่นนัน้
ในวยัแรก กล่าวคือลกัษณะกิจกรรมของการเปล่งเสียงของเด็กควรไปเป็นอย่างธรรมชาติ ไม่ฝืน
ธรรมชาติให้เด็กเลียนเสียงแบบผู้ ใหญ่ เข้าใจในการเจริญเติบโตของเด็กปล่อยให้การออกเสียง
พฒันาไปตามล าดบัของการเจริญเตบิโต 

นอกจากเง่ือนไขทางด้านสรีระร่างกายของเด็กปฐมวยัแล้ว ประเดน็ในเร่ืองความรู้สกึและ
อารมณ์ก็เป็นส่วนส าคญัท่ีผู้สอนควรค านึงถึงอย่างยิ่ง การร้องเพลงส าหรับเด็กมีอิทธิพลต่อการ
เรียนอยู่เป็นอย่างมาก เด็กจะได้รับความเพลิดเพลิน ในการเรียนการสอน ถือว่าเป็นการได้รับ
ความรู้พร้อมกบัความสนกุสนานไปด้วย เสริมสร้างการพดูการออกเสียงทราบความหมายของค า
และประโยค ฝึกให้เด็กมีความกล้าแสดงออกกล้าท่ีจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ สร้างสมัพนัธ์ปรับตวั
กับให้สามารถท างานร่วมกันกับผู้คนรอบข้างท าให้มีจิตใจท่ีอ่อนโยน และมีร่างกายแข็งแรงจาก
การสร้างกล้ามเนือ้เม่ือออกท่าทางประกอบไปกบับทเพลงอีกด้วย ประโยชน์ของการร้องเพลงไว้ว่า 
การร้องเพลงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการพฒันาบุคคลให้เป็นผู้ ท่ี มีความเจริญงอกงาม ทัง้ด้าน
ร่า งก าย  จิ ต ใจ  อ า รม ณ์  สั ง ค ม  แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ า มี สุ ข ภ าพ พ ล าน ามั น ท่ี ส ม บู ร ณ์  
(ณรุทธ์ สทุธจิตต์, 2538)  

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผู้ วิจยัพบว่าการเรียนการสอนตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) จ าเป็น
จะต้องใช้พืน้ท่ีในการเรียนการสอนท่ีกว้างพอท่ีจะใช้ส่ือการสอนมาท าการเรียนการสอนในชัน้เรียน
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ได้อย่างพอเหมาะ หากมีข้อจ ากดัในสถานท่ีผู้สอนจะต้องปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมกบัสถานท่ี
และครอบคลมุกบัเนือ้หาบทเรียน 

2. เน่ืองจากการเรียนการสอนของผู้วิจยัเป็นคอร์สการสอนดนตรีเด่ียวหลงัเลิกเรียน 
มีบางครัง้ท่ีผู้ปกครองมารับเด็กนกัเรียนกลบัก่อน หรือบางครัง้เกิดโรคระบาดในเด็ก คือโรคมือเท้า 
ปาก ท าให้ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องงดการเรียนการสอน ท าให้การสอนไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ ผู้วิจยัจงึต้องคยุกบัผู้ปกครองให้ละเอียดเร่ืองการนดัสอนชดเชยเพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามหนว่ยการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

3. ในการเก็บข้อมลูหาความพึงพอใจในเด็กปฐมวยัอาจจะต้อง ท าการวิจยัในเดก็ท่ีมี
อาย ุ5-6 ปีขึน้ไป หรือเดก็ท่ีมีการส่ือสารได้ชดัเจน หากเด็กยงัไมส่ามารถส่ือสารได้อาจจะท าให้การ
วิจยัคลาดเคล่ือนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ในการวิจัยขัน้ต่อไป ควรเพิ่มความน่าสนใจ กระชับ เข้าใจง่าย ในบทเรียนท่ี

เก่ียวกบัเนือ้หา มากขึน้ 
2. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรเพิ่มจ านวนนกัเรียนในคลาสเรียน หรือจดัการเรียนการ

สอนแบบกลุ่มให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ กับเพ่ือนร่วมชัน้ เพราะการเรียนการสอนตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ในหลายกิจกรรมจะสมบูรณ์มากขึน้เม่ือผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้กับ
เพ่ือนร่วมชัน้ 
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ภาคผนวก ก 

- บนัชีรายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

- แบบประเมินความสอดคล้อง IOC  
- คา่ดชันีความสอดคล้อง IOC  
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แบบประเมินความสอดคล้อง IOC ของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด (Dalcroze Method) 

ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 
บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ (Dalcroze Method) 
เร่ือง -1 0 +1 ความเหน็ 

 
เนือ้หาความรู้ 

    

 
ภาพประกอบ 

    

 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

    

 
แบบฝึกหดั 

    

 
บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ (Rhythm) 
เร่ือง -1 0 +1 ความเหน็ 

 
เนือ้หาความรู้ 

    

 
ภาพประกอบ 

    

 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

    

 
แบบฝึกหดั 
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บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการออกเสียง 
เร่ือง -1 0 +1 ความเหน็ 

 
เนือ้หาความรู้ 

    

 
ภาพประกอบ 

    

 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

    

 
แบบฝึกหดั 

    

 
บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัระดบัเสียง (Pitch) 
เร่ือง -1 0 +1 ความเหน็ 

 
เนือ้หาความรู้ 

    

 
ภาพประกอบ 

    

 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

    

 
แบบฝึกหดั 
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บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze) ท่ีเก่ียวกบัความดงั - เบา (Dynamic) 
เร่ือง -1 0 +1 ความเหน็ 

 
เนือ้หาความรู้ 

    

 
ภาพประกอบ 

    

 
กิจกรรมในชัน้เรียน 

    

 
แบบฝึกหดั 

    

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด (Dalcroze Method) 

ส าหรับเดก็ปฐมวัย  

 
บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวดาลโครซ (Dalcroze Method) 

หัวข้อ/ผู้เช่ียวชาญ ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

เนือ้หาความรู้ 1 1 1 

ภาพประกอบ 1 1 1 

กิจกรรมในชัน้เรียน 1 1 1 

แบบฝึกหดั 1 1 1 
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บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ (Rhythm) 

หัวข้อ/ผู้เช่ียวชาญ ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

เนือ้หาความรู้ 1 1 1 

ภาพประกอบ 1 1 1 

กิจกรรมในชัน้เรียน 1 1 1 

แบบฝึกหดั 1 1 1 

 
บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการออกเสียง 

หัวข้อ/ผู้เช่ียวชาญ ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

เนือ้หาความรู้ 1 1 1 

ภาพประกอบ 1 1 1 

กิจกรรมในชัน้เรียน 1 1 1 

แบบฝึกหดั 1 1 1 
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บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัระดบัเสียง (Pitch) 

หัวข้อ/ผู้เช่ียวชาญ ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

เนือ้หาความรู้ 1 1 1 

ภาพประกอบ 1 1 1 

กิจกรรมในชัน้เรียน 1 1 1 

แบบฝึกหดั 1 1 1 

 
บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ี เก่ียวกับความดัง เบา 
(Dynamic) 

หัวข้อ/ผู้เช่ียวชาญ ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

เนือ้หาความรู้ 1 1 1 

ภาพประกอบ 1 1 1 

กิจกรรมในชัน้เรียน 1 1 1 

แบบฝึกหดั 1 1 1 
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ภาคผนวก ค 

- ส่ือการสอน 
- ตารางการใช้ส่ือการสอน 
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ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 ภูมิหลัง 

ในยคุปัจจบุนัการเรียนการสอนดนตรีเป็นท่ีนิยมแก่ผู้ปกครองท่ีจะสง่เดก็ท่ีมีอายอุยูใ่นชว่ง

ปฐมวยัเข้ารับการฝึกฝนทกัษะทางดนตรีในเคร่ืองมือตา่ง ๆ ท่ีเป็นท่ีนิยม จากครูผู้ เช่ียวชาญในด้าน

อปุกรณ์นัน้ ๆ  โดยเฉพาะการเรียนร้องเพลง เน่ืองจากมีการประกวดหรือรายการโทรทศัน์ ท่ี

น าเสนอการร้องเพลงในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีนา่สนใจ ท าให้การเรียนการสอนร้องเพลงได้รับการสนใจ

อยา่งมากจากผู้ปกครอง ซึง่ในเดก็ปฐมวยันัน้มีหลายปัจจยัเชน่ ด้านการพดู การอ่าน การส่ือ

ความหมายและการเข้าใจในกล้ามเนือ้ตา่ง ๆ ภายในร่างกายนัน้ยงัเป็นอปุสรรคในการเรียนการ

สอน ดงันัน้ครูผู้สอนร้องเพลงจงึต้องให้ความส าคญัในรูปแบบของการสอนให้เหมาะสมและถกูวิธี

เพ่ือไมใ่ห้มีผลกระทบตอ่เส้นเสียงของเดก็ในวยันี ้เพราะเดก็ในชว่งปฐมวยัจะมีพฒันาการทางเส้น

เสียงท่ียงัไมพ่ร้อมตอ่การร้องเพลงท่ีต้องใช้เทคนิคขัน้ผู้ใหญ่ จงึเป็นเหตผุลส าคญัท่ีผู้วิจยัได้พฒันา

ส่ือการสอนร้องเพลง เพ่ือให้การเรียนการสอนมีคณุภาพมากขึน้ เดก็เข้าใจในแก่นแท้ของดนตรี

มากขึน้ จงึน าหลกัการสอนตามแนวคิดของดาลโครซ (Dalcroze) มาใช้เป็นหลกัในการพฒันาส่ือ

การสอนเพ่ือให้เด็กได้เข้าใจมากขึน้ เพราะเป็นแนวคดิท่ีเน้นให้ผู้ เรียนดนตรีเข้าใจถึงแก่นแท้ของ

ดนตรีซึง่ก็คือความรู้สกึจากภายในของแตล่ะบคุคล ถ่ายทอดออกมาเป็นการเคล่ือนไหวท าให้

เข้าใจเร่ืองจงัหวะ การได้ยินเสียงจากภายในจะท าให้สามารถถ่ายทอดออกมาโดยเสียงร้องหรือ

เคร่ืองดนตรีนัน้ ๆ ของผู้ เลน่ได้อย่างดีและสมบรูณ์ ผู้วิจยัเห็นวา่การเคล่ือนไหวเป็นสิ่งท่ีเดก็ในวยั

ปฐมวยัเข้าถึงได้ง่ายจงึน าการสอนแนวคิดของดาลโครซ มาประยกุย์ใช้โดยการน าท่าทางมา

ประกอบการสอนให้เดก็เข้าใจถึงแก่นแท้ของดนตรี ในด้านพืน้ฐาน เชน่ความดงั – เบา, จงัหวะ, 

ระดบัเสียง และวิธีการออกเสียง เดก็จะได้ทัง้ความรู้และรู้สกึสนกุสนานไปพร้อมกนั 

 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือพฒันาส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด ดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั 

2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจจากการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ 

(Dalcroze Method) ส าหรับเด็กปฐมวยั 
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 เนือ้หา 

ส่ือการสอนนีเ้ป็นการน าการสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) มา

ประยกุต์ใช้กบัการสอนร้องเพลงขัน้พืน้ฐาน โดยใช้การเคล่ือนไหว (Movement) เป็นหลกัส าคญั ท่ี

น ามาพฒันาทกัษะทางดนตรี ในการร้องเพลง ของเด็กปฐมวยั โดยแบง่ออกเป็น 5 บทเรียน คือ  

(1) การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) (2) การเคล่ือนไหวตามแนวคดิดาล

โครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ (Rhythm) (3) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ 

(Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการออกเสียง (4) การเคล่ือนไหวตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze 

Method) ท่ีเก่ียวกบัระดบัเสียง (Pitch) (5) การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method)  

ท่ีเก่ียวกบัความ ดงั - เบา (Dynamics) 

 หลักการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับ
เดก็ปฐมวัย 

1. การสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยัใช้

ระยะเวลา 3 เดือน ด าเนินการสปัดาห์ละ 1 วนั  

2. แนวทางในการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็

ปฐมวยั ครัง้นีด้ าเนินการตามจดุประสงค์ ด้านเนือ้หาความรู้ กิจกรรมในชัน้เรียน และการประเมิน

ความพงึพอใจ โดยด าเนินการดงันี ้

2.1 ขัน้น า เป็นการน าเข้าสูบ่ทเรียน ซึง่จะเป็นการบรรยายเก่ียวกบัการสอนตาม

แนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) และเนือ้หาความรู้ของแตล่ะบท  

2.2 ขัน้สอน เป็นการฝึกในรูปแบบของการปฏิบตัิ โดยจะเน้นไปทางการ

เคล่ือนไหว ตามรูปแบบของส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคดิดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับ

เดก็ปฐมวยั โดยในแตล่ะบทเรียนจะมีอปุกรณ์การสอนและรูปแบบการเคล่ือนไหวท่ีแตกตา่งกนัไป 

2.3 ขัน้ทบทวน เป็นการร่วมกนัทบทวนโดย ท าแบบฝึกหดั ตามส่ือการสอนร้อง

เพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเด็กปฐมวยั  
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  2.4 ประเมินผล ให้เดก็ท าแบบประเมินความพงึพอใจ จากส่ือการสอนร้องเพลง

ตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ในแตล่ะบทเรียน ซึง่ 1 บทเรียนจะใช้

เวลาในการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง การประเมินจะประเมินใน

สปัดาห์ท่ี 2 ของการเรียนแตล่ะบท เพ่ือให้การประเมินความพงึพอใจเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ 

 3. บทบาทของเดก็ปฐมวยั  

  3.1 ปฏิบตัติามส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

ส าหรับเดก็ปฐมวยั  

  3.2 ท าแบบประเมินความพงึพอใจ หลงัจากจบบทเรียนทกุครัง้ 

 4. บทบาทของครู 

  4.1 ท าความเข้าใจส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

ส าหรับเดก็ปฐมวยั ก่อนการเรียนการสอน 

  4.2 ด าเนินการสอนตามส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze 

Method) ส าหรับเดก็ปฐมวยั อธิบายเนือ้หาความรู้ ใช้ภาพประกอบ หรือส่ือวีดิโอ ถ้าในบทเรียนนัน้

ต้องใช้เพ่ือเป็นการอธิบายให้เข้าใจยิ่งขึน้ ให้นกัเรียนท ากิจกรรม และท าแบบฝึกหดัตามส่ือการ

สอน 

  4.3 กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจในการเรียนรู้ คอยดแูลการเคล่ือนไหวของเดก็ให้

อยูใ่นรูปแบบท่ีถกูวิธี ตามส่ือการสอน 

  4.4 ร่วมกนัสรุปการเรียนการสอน และให้เดก็ท าแบบประเมินความพงึพอใจ 

หลงัจากจบบทเรียนทกุครัง้ 
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ตารางการใช้ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ส าหรับเดก็
ปฐมวัย 

ระยะเวลาท่ีใช้ ประมาณ 3 เดือน บทเรียนละ 2 ชัว่โมง แบง่ออกเป็น ครัง้ละ 1 ชัว่โมงตอ่ 1 สปัดาห์ 

เดือนท่ี ครัง้ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนเร่ือง 

1 1 1. เนือ้หาความรู้ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 
บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) 

1. กิจกรรมยริูธึมมิก (Eurhythmics)  

2. กิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง (Solfage)  

 2 1. กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. แบบฝึกหดั 

3. แบบประเมินความพงึพอใจ 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ทางดนตรี 
(Improvisation) 

 3 1. เนือ้หาความรู้ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 

บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ 
(Rhythm) 

1.คา่ของตวัโน้ต 

     1.1 โน้ตตวัด า (Quarter note) 

     1.2 โน้ตตวัขาว (Half note) 

 4 1. กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. แบบฝึกหดั 

3. แบบประเมินความพงึพอใจ 

      1.3 โน้ตตวักลม (Hole note) 
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เดือนท่ี ครัง้ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนเร่ือง 

2 5 1. เนือ้หาความรู้ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 
บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
ออกเสียง 

1. การหายใจ  
    1.1 การหายใจเข้า 

    1.2 การหายใจออก 
 6 1. กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. แบบฝึกหดั 

3. แบบประเมินความพงึพอใจ 

2. การออกเสียงสระ 

    2.1 สระอา 

    2.2 สระอี 

    2.3 สระโอ 

    2.4 สระอ ู
 7 1. เนือ้หาความรู้ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 

บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัระดบั
เสียง (Pitch) 

1. ระดบัเสียง  
    1.1 เสียงต ่า 

    1.2 เสียงสงู 
 8 1. กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. แบบฝึกหดั 

3. แบบประเมินความพงึพอใจ 

2. สเกล (Scale) 

    2.1 โน้ตตวัโด (C) 
    2.2 โน้ตตวัเร (D) 
    2.3 โน้ตตวัมี (E) 
    2.4 โน้ตตวัฟา (F) 
     2.5 โน้ตตวัซอล (G) 

 

 



  88 

เดือนท่ี ครัง้ท่ี กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอนเร่ือง 

3 9 1. เนือ้หาความรู้ 

2. กิจกรรมในชัน้เรียน 
บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัความ 
ดงั - เบา (Dynamics) 

1. สญัลกัษณ์ความดงัเสียง  
    1.1 เสียงเบา (p) 
    1.2 เสียงคอ่นข้างเบา (mp) 

     1.3 เสียงคอ่นข้างดงั (mf) 

     1.4 เสียงดงั (f) 
 10 1. กิจกรรมในชัน้เรียน 

2. แบบฝึกหดั 

3. แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

     1.5 เสียงเบาไปดงั (Crescendo) 

     1.6 เสียงดงัไปเบา (Decrescendo) 
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ภาคผนวก ง 

 - แบบประเมินความพงึพอใจ ของเดก็ปฐมวยัท่ีมีตอ่ส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิด 
ดาลโครซ (Dalcroze Method) 
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แบบประเมินความพงึพอใจ ของเดก็ปฐมวัยท่ีมีต่อส่ือการสอนร้องเพลงตามแนวคิดดาล
โครซ (Dalcroze Method)  

 การประเมินมีการแบง่ระดบัความพงึพอใจเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 

5 ระดบัคือ (บญุชม ศรีสะอาด, 2556) 

  ระดบั 5 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 

  ระดบั 4 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัมาก 

  ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 

  ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัน้อย 

  ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

 การวิเคราะห์ข้อมลูแปลความหมายคา่เฉล่ียความพงึพอใจ โดยใช้เกณฑ์ ดงันี  ้

  คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 แปลความหมายได้ว่า มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 

  คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพงึพอใจระดบัมาก 

  คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 

  คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพงึพอใจระดบัน้อย 

  คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 แปลความหมายได้ว่า มีความพงึพอใจระดบัน้อยท่ีสดุ 

 แบบประเมินความพงึพอใจส าหรับเดก็นกัเรียน เป็นรูปแบบของมาตราสว่นประมาณคา่ 

(Rating Scale) 5 แบง่ออกเป็นบทเรียน 5 บท บทเรียนละ 4 หวัข้อ รูปแบบ แบบประเมินความพงึ

พอใจดงันี ้
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บทท่ี 1 การสอนดนตรีตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) 

หวัข้อ / คะแนน 1 2 3 4 5 

เนือ้หาความรู้      

ภาพประกอบ      

กิจกรรมในชัน้เรียน      

แบบฝึกหดั      

 

บทท่ี 2 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ(Rhythm) 

หวัข้อ / คะแนน 1 2 3 4 5 

เนือ้หาความรู้      

ภาพประกอบ      

กิจกรรมในชัน้เรียน      

แบบฝึกหดั      

 

บทท่ี 3 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัวิธีการออกเสียง 

หวัข้อ / คะแนน 1 2 3 4 5 

เนือ้หาความรู้      

ภาพประกอบ      

กิจกรรมในชัน้เรียน      

แบบฝึกหดั      
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บทท่ี 4 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัระดบัเสียง (Pitch) 

หวัข้อ / คะแนน 1 2 3 4 5 

เนือ้หาความรู้      

ภาพประกอบ      

กิจกรรมในชัน้เรียน      

แบบฝึกหดั      

 

บทท่ี 5 การเคล่ือนไหวตามแนวคิดดาลโครซ (Dalcroze Method) ท่ีเก่ียวกบัความดงั เบา (Dynamic) 

หวัข้อ / คะแนน 1 2 3 4 5 

เนือ้หาความรู้      

ภาพประกอบ      

กิจกรรมในชัน้เรียน      

แบบฝึกหดั      

 

 แบบประเมินความพงึพอใจนี ้ครูจะเป็นผู้อา่นค าถามและให้เดก็ตอบ โดยใช้สตกิเกอร์

ทานตะวนั  ท่ีครูเตรียมไว้ให้ น าไปติดตรงชอ่งคะแนน 1 – 5 เพ่ือให้คะแนนความพงึพอใจ 
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ภาคผนวก จ 

- ใบประกาศการฝึกอบรมโครงการจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ 
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ใบประกาศการฝึกอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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จาก โรงเรียนนารีรัตน์จงัหวดัแพร่  
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