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--------------------------------บทคัดย่ อ

ในปั จจุบนั มีเยาวชนที่สนใจในด้านดนตรี เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่รู้วิธีการอ่านโน้ตไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของจังหวะ
เพียงสามารถเล่นได้จากการสังเกต การฟัง เท่านั้น งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความ
เข้าใจ ทฤษฎี ดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ตของวงโยในวงโยธวาทิตของโรงเรี ยน
รัฐบาลในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัว
โน้ตและจังหวะโดยการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย
โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน 11 คน มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 12-18 ปี เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดกิจกรรมการส่ งเสริ มความเข้าใจทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ตโดยใช้ การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ -การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK ทั้งหมด 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง 2)
แบบทดสอบก่ อน-หลังเรี ยน สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ Wilcoxon signed rank Test ผลการวิจัยในครั้งนี้
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ที่ดีข้ ึนหลังเรี ยนโดยมีคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนจากการประมวลผลค่า Asymp. Sig.
เท่ากับ .003 ซึ่งมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่นอ้ ยกว่า 0.05
คําสําคัญ: ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน, VARK, จังหวะและตัวโน้ต

ABSTRACT

At present, there are a number of students who are interested in learning music but not able to read notes or
do not understand rhythm. This leads to low musical ability and skills. Thus, this research aimed to study a learning
management using Visual - Auditory - Read – Kinesthetic (VARK) 1) to enhance students’ knowledge and
understanding in basic Western music theory and practice on rhythm and notation in a military band of a government
school in Bangkok, and 2) to study students’ achievement in learning basic Western music theory and practice on
rhythm and notation using Visual - Auditory - Read – Kinesthetic (VARK). The sample group consisted of 11 students
of a military band with an average age of 12-18 years old. The research instruments included 1) eight lesson plans (2
hours each) on VARK and 2) pre-test and post-test. Wilcoxon signed rank Test was applied for data analysis. . The
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result showed that the student had better learning achievement with Asymp. Sig at .003 which was statistically
significant at an alpha level of 0.05.
Keywords: Basic Western music theory, VARK, Rhythm, and Music Notation
1. บทนํา

ดนตรี เป็ นสิ่ งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั มนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งดนตรี ก็เป็ นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของศิลปะเช่นกัน
เสี ยงดนตรี น้ นั เป็ นเสมือนแรงกระตุน้ ผลักดันพลังทางด้านอารมณ์ของมนุษย์และยังเป็ นสื่ อที่ใช้สะท้อนอารมณ์ของ
มนุษย์ผา่ นทางบทเพลง โดยมีผสู ้ ่งสารทางอารมณ์ คือ นักดนตรี ที่ใช้เสี ยงร้อง เสี ยงเครื่ องดนตรี เสี ยงจากธรรมชาติสื่อ
อารมณ์แทนความรู ้สึกของบทเพลงนั้น ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะถูกหลงลืม มนุษย์จึงต้องคิดค้นวิธีการบันทึกเพื่อให้เกิดความ
เป็ นสากลเพื่อทําให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงสิ่ งที่มนุษย์ไม่เข้าใจ หรื อสิ่ งที่อยากจดจํา วรชาติ อําไพ, 2557 ได้
กล่าวไว้วา่ การจดบันทึกเป็ นการช่วยในเรื่ องความจํา โดยปกติแล้วการที่มนุษย์จะสามารถจดจําทุกอย่างได้เป็ นสิ่ งที่
ยาก การจดบันทึกจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้มนุษย์เราจดจําเรื่ องราวต่างๆและเรี ยบเรี ยงข้อมูลที่เราได้รับ
ในปั จจุบนั มีเยาวชนที่สนใจในด้านดนตรี เพื่อมากขึ้นแต่ไม่รู้วิธีการอ่านโน้ตไม่เข้าใจถึงแก่นแท้ของจังหวะ
สามารถเล่นได้จากการสังเกตและการฟังเท่านั้น แต่ไม่มีทกั ษะทางด้านการอ่านความเข้าใจทําให้ไม่สามารถเล่นดนตรี
ได้อย่างเต็มศักยภาพที่ตวั เยาวชนนั้นมี ทําให้เกิดการเบื่อ คิดว่าดนตรี น้ นั เป็ นสิ่ งที่เข้าใจยากและยังคิดว่าศิลปะดนตรี
นั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สาํ คัญ ซึ่งอาจเป็ นเพราะในอดีตประเทศเรานั้นปลูกฝังให้เด็กคิดว่าคนเรี ยนดนตรี ศิลปะ การละคร เป็ น
พวกเต้นกินรํากินจึงทําให้ผปู ้ กครองยึดถือในความเชื่อเหล่านั้น หากเราย้อนมองประเทศที่เขาเจริ ญแล้ว ดนตรี เป็ นสิ่ ง
ที่ ผูป้ กครองในต่างประเทศ เช่น จี น ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริ กนั ฯลฯ ได้ให้ความสําคัญส่ งเสริ มให้เยาวชนของประเขา
สามารถเล่นดนตรี ลัดดา ตั้งสุถาชัย, 2549 ได้กล่าวไว้วา่ หากพูดถึงอาชีพนักแสดงในมุมมองของคนไทยในความรู ้สึก
ของคนรุ่ นเก่ามักจะเป็ นอาชีพที่ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่ องจากเป็ นอาชีพที่ไม่แน่นอนแต่หากเปรี ยบเทียบกับชาติ
อื่นๆ ศิ ลปะการแสดงต่างๆนับว่าเป็ นศิลปะประจําชาติ เป็ นสิ่ งที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมหากเราลองนึ กถึงบท
พระราชนิ พนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 6) บทแปลจากต้นฉบับของ วิลเลี่ยม เช็คส
เปี ยร์ จะเห็นความสําคัญของดนตรี ได้อย่างดีทีเดียว บทความกล่าวไว้ดงั นี้
“ชนใดไม่มีดนตรี กาล
ในสันดานเป็ นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรี ไม่เห็นเพราะ
เข้านั้นเหมาะคิดกบฏอัปลักษณ์
ฤาอุบายเล่ห์ร้ายขมังนัก
มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
อีกดวงใจย่อมดําสกปรกราวนรก
เช่นกล่าวมานี่
ไม่ควรไว้ใจในโลกนี้
เจ้าจงฟังดนตรี เถิดชื่นใจ”
(บทพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6)
ดร.แพง ชิ นพงศ์, 2558 ได้กล่าวไว้ว่าดนตรี เป็ นเครื่ องมือที่ ช่วยในขัดเกล้าจิ ตใจ พัฒนาศักยภาพทางด้าน
บุคลิกภาพ ความเป็ นตัวตน ศักยภาพทางด้านอารมณ์ ศักยภาพด้านสติปัญญา ดังพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร (รัชกาล
ที่ 9) พระราชทานเนื่องในวันสังคีตมงคล ครั้งที่ 2 ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ 2512
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ความว่า ดนตรี มีความสําคัญต่อชีวิต เนื่ องจากให้ความบันเทิง ช่วยให้จิตใจสบาย นักเพลง นักดนตรี มีบทบาทสําคัญ
เพราะนอกจากจะช่วยให้คนฟัง ได้รับความบันเทิงครึ กครื้ นแล้ว ยังสามารถสร้างความรู ้สึกที่ดี เช่น ความอดทน ความ
ขยันขันแข็ง และความสามัคคี จึงทรงปรารถนาให้นกั ดนตรี นักเพลง นักร้อง แสดงออกในทางสร้างสรรค์ ชักนําให้
คนเป็ นคนดี
เรามักจะพบปั ญหาในการเรี ยนการสอนของหลายโรงเรี ยนในประเทศไทยเสมอเนื่ องจากเวลา จํานวน
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน จํานวนของผูเ้ รี ยนมากทําให้ไม่สามารถดูแลนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง ความรู ้ความเข้าใจ
ของผูเ้ รี ยนแต่ละคนไม่เท่ากัน ครู ที่สอนดนตรี บางคนอาจไม่ได้จบดนตรี มา อาจให้ความรู ้กบั นักเรี ยนได้ไม่เพียงพอ
ครู มกั ใช้วิธีการแก้ไขปั ญหาโดยเปิ ดสื่ อต่างๆให้นกั เรี ยนดูหรื ออธิ บายตามในหนังสื อ โดยไม่ให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ทําให้นกั เรี ยนขาดความสนใจในการเรี ยน ขาดความเข้าใจและขาดประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ณรุ ทธ์ สุ ทธ
จิตต์, 2554 ได้กล่าวไว้วา่ โรงเรี ยนในประเทศไทยส่วนใหญ่มกั มีปัญหาในเรื่ องของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี
มักเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าภาคปฏิบตั ิซ่ ึงทําให้ขาดประสบการณ์ในการลงมือปฏิบตั ิจริ งและสิ่ งที่ส่งผลต่อสุนทรี ยภาพ
ของนักเรี ยน ขอจํากัดที่เกี่ ยวข้องสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1.งบประมาณ 2.อุปกรณ์การเรี ยน 3.สถานที่ เรี ยน 4.บุคลากร
และ 5.การดําเนิ นงานผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม่มีความชํานาญในการพัฒนาเด็กให้มี
ความคิดหรื อการสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กมากพอ ความสําคัญกับการเรี ยนดนตรี ของเด็กเท่าที่ควร
ทําให้เด็กไม่เห็นความสําคัญของดนตรี และไม่เกิดความซาบซึ้งในดนตรี
ดัง นั้น ผูว้ ิจัย จึ ง มี ความสนใจในการใช้รู ปแบบการเรี ย นรู ้ แ บบสร้ า งจิ นตภาพ-การได้ยิน-การอ่ า น-การ
เคลื่ อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) และนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัวโน้ตและจังหวะ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎี
และปฏิบตั ิมากยิง่ ขึ้น
ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบ VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) หรื อ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสร้าง
จินตภาพ-การได้ยนิ -การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย (Fleming, N.D and Mills C. 1992) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนรู ้ตามความ
สนใจหรื อความถนัดแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยตั้งชื่อการแบ่งกลุ่มแบบนี้ เรี ยกว่า VARK Model หรื อ VARK Learning
Styles
1) กลุ่ม V ย่อมาจาก Visual เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่สื่อด้วยภาพและสัญลักษณ์ ผูเ้ รี ยนที่ชอบการเรี ยนรู ้แบบ
Visual พวกเขาสามารถมองเห็นข้อมูลต่างๆ ในรู ปแบบของ แผนที่ แผนภาพ กราฟ แผนภูมิ และลูกศรสัญลักษณ์ต่างๆ
และสิ่ งเหล่านี้ ก็ดีกว่าการบอกเล่าเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษร
2) กลุ่ม A ย่อมาจาก Aural หรื อ Auditory เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อที่เป็ นเสี ยง เป็ นรู ปแบบการรับรู ้ขอ้ มูล
ผ่านโสตประสาท หรื อผ่านการได้ยินได้ฟัง ผูเ้ รี ยนที่ ชื่นชอบการเรี ยนรู ้แบบ Aural หรื อ Auditory จะชอบการฟั ง
บรรยาย ฟั งเทป การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันในกลุ่ม การพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์หรื อสื่ อออนไลน์
ต่างๆ แม้แต่การพูดคุยกับตนเอง หรื อการคิดออกมาดังๆ เพื่อเรี ยบเรี ยงข้อมูล ความคิด หาคําตอบที่ตนต้องการ ดังนั้น
จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่จะเห็นคนกลุ่ม Aural หรื อ Auditory พูดคุยกับตัวเอง เพราะเขากําลังใช้ความคิดผ่านการพูดให้
ตนเองได้ยนิ
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3) กลุ่ม R ย่อมาจาก Read และ Write เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวอักษร ผูเ้ รี ยนที่ ชื่นชอบการเรี ยนรู ้แบบ
Read และ Write มักจะชอบข้อมูลที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของนักวิชาการทั้งหลายเพราะเป็ นรู ปแบบ
การเรี ยนรู ้ที่เน้นการรับและส่งข้อมูลผ่านการอ่านและการเขียน
4) กลุ่ม K ย่อมาจาก Kinesthetic เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้ที่สื่อด้วยการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสัมผัสและการกระทํา
ผูเ้ รี ยนที่ชื่นชอบการเรี ยนรู ้แบบ Kinesthetic จะเป็ นผูท้ ี่ลงมือทําชอบการปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์จาํ ลองหรื อ
สถานการณ์จริ งเพราะการลงมือทําเป็ นรู ปแบบที่ทาํ ให้จดจําได้ง่ายเพราะเป็ นสิ่ งที่กาํ ลังทําเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงข้อมูลเข้า
สู่ผเู ้ รี ยนโดยตรง
ดังนั้นการเรี ยนรู ้โดยรู ปแบบ VARK จะช่วยส่งเสริ มการจัดกิจกรรมและเนื้อการเรี ยนรู ้ได้อย่างครอบคลุม
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน เนื่องจากผูเ้ รี ยนแต่ลงคนอาจมีพ้นื ฐานความรู ้ความเข้าใจและความถนัด
ในการเรี ยนแตกต่างกัน เช่น บางคนชอบการอ่านหนังสื อ บางคนชอบการนัง่ ฟัง บางคนชอบการลงมือปฏิบตั ิ บางคน
ชอบการเขียนจดบันทึกในสิ่ งที่ตนเรี ยนรู ้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย
VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน
และการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัวโน้ตและจังหวะโดย
การใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual Auditory - Read - Kinesthetic)
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน
- การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความเข้าใจ
ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต และ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนทฤษฎีดนตรี
สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัวโน้ตและจังหวะโดยการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ-การได้ยนิ การอ่าน-การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual-Auditory-Read-Kinesthetic) โดยมีวธิ ีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ประชากรและกรณีศึกษา
3.1.1 ประชากร
ประชากรของการวิจยั นี้ คือนักเรี ยนในวงโยธวาทิตในโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่ ง
หนึ่ งในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นสมาชิกวงโยธวาทิตของโรงเรี ยนปี การศึกษา 2559 โดยมีนกั เรี ยนทั้งหมด 75 คน
อายุเฉลี่ย 12-18 ปี
3.1.2 กลุ่มตัวกรณี ศึกษา
กลุ่มกรณี ศึกษาของการวิจยั นี้ คือนักเรี ยนในวงโยธวาทิตในโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดใหญ่
แห่ งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง จํานวน 11
คน โดยเป็ นเด็กผูช้ าย 7 คน เด็กผูห้ ญิง 4 คน
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3.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั และขั้นตอนการสร้ างเครื่ องมือวิจยั
3.2.1 เครื่ องมือในการวิจยั
3.2.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มความเข้าใจทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ
เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ตโดยใช้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ -การเคลื่อนไหวทาง
ร่ างกาย VARK (Visual Auditory Read Kinesthetic) ทั้งหมด 8 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง ซึ่งมีค่า (The
Index of Item Objective Congruence: IOC) เท่ากับ 1.0
3.2.1.2 แบบทดสอบความรู ้ก่อน-หลังเรี ยน มีค่า IOC เท่ากับ 1.0
3.2.2 ขั้นตอนสร้างเครื่ องมือวิจยั
3.2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.2.2.2 วิเคราะห์เนื้อหา เพือ่ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.2.2.3 สร้างแบบทดสอบความรู ้ก่อนและหลังเรี ยน แบบ อัตนัย 9 ข้อ 70 คะแนน
และ ปฏิบตั ิ 2 ข้อ 30 คะแนน
3.2.2.4 นําเนื้อหาและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านดนตรี
และศึกษาศาสตร์ จาํ นวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และนํากลับมาปรับปรุ ง
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2.2.5 นําแบบทดสอบไปใช้กบั ผูเ้ รี ยนกลุ่มตัวอย่าง
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง มีวธิ ีการดังนี้
1. ค้นหาปั ญหาของการเรี ยนวิชาทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน และ การปฏิบตั ิ
2. ค้นหาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมที่จะนํามาปรับใช้
3. ออกแบบเครื่ องมือในการวิจยั และส่งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางศึกษาศาสตร์และด้านดนตรี 3 ท่าน แล้วนํา
กลับมาปรับปรุ งแก้ไขหากมีขอ้ ผิดพลาด
4. กําหนดระยะเวลาในการทําวิจยั ทั้งหมด 4 สัปดาห์ โดยมีคาบการสอนทั้งหมดรวม 8 ครั้ง ครั้งละ 2
ชัว่ โมงโดยผูว้ จิ ยั จะทําการ Pretest ก่อนเรี ยนเพื่อวัดความรู ้เข้าใจของนักเรี ยนแต่ละคนว่ามีความเข้าใจ
ในวิชามากน้อยเพียงใด กําหนดให้ฝึกการอ่านโน้ต การเขียน ทฤษฎีดนตรี สากลขั้นพื้นฐาน และ การ
ปฏิบตั ิตามแบบฝึ กหัดที่กาํ หนดให้ในแต่ละครั้งผูส้ อนจะทําการบันทึกพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคน
5. ทําการทดสอบอีกครั้งหลังการสอบ 8 คาบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิเพื่อวัดพัฒนาของผลสัมฤทธิ์
ของผูเ้ รี ยน
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เสร็ จสิ้นผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบจากการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะวิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ที่ดีข้ นึ โดยใช้ค่า Wilcoxon Signed Rank Test อ.งามพล สุนทรวรสิ ริ, 2556 ได้กล่าวไว้วา่ Wilcoxon signed rank Test
ต้องมีค่านัยสําคัญตํ่ากว่า 0.5
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4. ผลการวิจยั
การวิจัยในครั้ งนี้ เพื่อศึ กษาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ สร้ างจิ นตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การ
เคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎี
ดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทฤษฎี ดนตรี
สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัวโน้ตและจังหวะโดยการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ
- การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังการทําวิจยั โดยใช้สูตรคํานวณ Wilcoxon signed rank Test สามารถสรุ ปผลได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่า ตารางเปรี ยบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยนหลังเรี ยน
ตัวแปร
N
คะแนนเต็ม
Pretest
11
100
Posttest
11
100

Mean
40.02
81.25

Sig.
.003

5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 อภิปรายผล
5.1.1 จากการศึกษาเรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจิ นตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทาง
ร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎีดนตรี สากลขั้น
พื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนที่ดีข้ ึนมากกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ที่ .003 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ค่าเฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 40.02และค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 81.25
5.1.2 จากการวิจัยพบว่าก่อนเรี ยนผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มีความรู ้ทางด้านทฤษฎี แค่เพียงเล็กน้อยไม่มากพอและ
ทัศนคติที่ในแง่ลบเรื่ องการทําความเข้าใจบทเรี ยนที่ตนไม่เข้าใจจึ งทําให้ไม่สามารถเล่นดนตรี ได้ออกมาอย่างเต็ม
ศักยภาพ แต่หลังจากเรี ยนด้วยจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย
VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ทํ า ให้ ผู ้ เ รี ยนเริ่ มทั ศ นคติ ที่ ดี ข้ ึ นเนื่ องจากผู ้ เ รี ยนแต่ ล ะคนมี
ความสามารถในการรับรู ้ที่แตกต่างกัน
5.1.3 ระหว่างการวิจยั ผูว้ จิ ยั พบว่าผูเ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ที่ได้เรี ยนมาต่อยอดเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับตนเอง พร้อม
ทั้งยังสนุกไปกับเรี ยน ต้องการความรู ้ในเรื่ องๆอื่นๆเพิ่มเติม เนื่ องจากมีโอกาสได้เรี ยนรู ้แบบเสรี โดยไม่จาํ กัดวิธีการ
ทําวิจยั ในบทเรี ยน
5.1.4 จากการวิจยั พบว่าในผูเ้ รี ยนที่ มีอายุ 12 ปี ยังเรี ยนรู ้ชา้ กว่าผูเ้ รี ยนที่ มีอายุ 14-15 ปี ซึ่ งตรงกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และทฤษฎี พฒั นาการทางสติปัญญาของบรู เนอร์ ซ่ ึ งมีความคล้ายกัน กล่าวคื อ
มนุษย์เราเรี ยนรู ้จากประสบการณ์แต่ข้ ึนอยูก่ บั ช่วงอายุของแต่ละวัยซึ่งวิธีการเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน
5.1.5 จากการวิจยั พบว่ากระบวนการสอนดนตรี ของผูเ้ รี ยนที่มีอายุยงั น้อย ผูส้ อนควรเริ่ มจากการที่ผสู ้ อน
แสดงตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนดูเพื่อให้ผเู ้ รี ยนฟังหรื อทําตามผูเ้ รี ยนจะได้เห็นภาพหรื อได้ยนิ เสี ยงที่ถูกต้องเหมือนกับเด็กแรก
เกิดที่อาศัยการเรี ยนรู ้จากการเลียนแบบซึ่งตรงกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบันดูรา
5.1.6 จากการวิจยั พบว่าประสบการณ์การและความรู ้ของผูส้ อนส่งกระทบต่อความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
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5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการนํางานวิจยั ไปใช้
5.2.1.1 สําหรับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ - การอ่าน – การ
เคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ควรใช้
บทเพลงที่ง่ายสําหรับเด็ก เช่น ยามเย็น จาก ภาพยนตร์เรื่ องพรจากฟ้า เพลงมาร์ช
เพลงจังหวะ Waltz เพลง Pop เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจจังหวะที่ง่ายก่อน
5.2.1.2 ผูส้ อนควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกบทเพลงสําหรับเรี ยนเพื่อปรับให้เข้า
กับยุคสมัยแต่ผสู ้ อนต้องคอยควบคุมดูแลความเหมาะสม และผูส้ อนควรทําการ
แสดงหรื ออธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจในรู ปแบบ VARK ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยน เพื่อยํ้าให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
5.2.1.3 ผูส้ อนควรเตรี ยมเอกสารก่อนสอนและสื่ อการสอนให้พร้อมในแต่ละกิจกรรม
5.2.1.4 ผูส้ อนสามารถสร้างสรรค์วธิ ีการรู ปแบบ VARK ด้วยตนเองตามความเหมาะสม
ตามสภาพแวดล้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น นักเรี ยนชอบฟังเพลง ลูกทุ่ง ผูส้ อนก็นาํ เพลง
ลูกทุ่ง มาสอนเพื่อทําให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
5.2.2 ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
5.2.2.1 ผูส้ อนควรใช้ระยะเวลาในการสอนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
ถึงแก่นแท้ของทฤษฎีดนตรี สากลเพื่อที่จะนํามาปรับใช้กบั การเล่นดนตรี ของผูเ้ รี ยน
5.2.2.2 ผูส้ อนควรใช้กลุ่มตัวอย่างประชากรมากกว่านี้
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั แบบกรณี ศึกษา เรื่ อง การส่ งเสริ มความเข้าใจทฤษฎี ดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิ บตั ิ เรื่ อง
จังหวะและตัวโน้ต โดย การจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจิ นตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย
VARK มี วตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึ กษาแนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ แบบ สร้ างจิ นตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน - การ
เคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ในการส่งเสริ มด้านความรู ้ความเข้าใจ ทฤษฎี
ดนตรี สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิ บตั ิ เรื่ อง จังหวะและตัวโน้ต 2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทฤษฎี ดนตรี
สากลขั้นพื้นฐานและการปฏิบตั ิ เรื่ อง ตัวโน้ตและจังหวะโดยการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยนิ
- การอ่าน - การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK (Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) หลังจากที่ได้กลุ่มประชากร
ของการวิจยั นี้คือนักเรี ยนในวงโยธวาทิตในโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ นสมาชิก
วงโยธวาทิตของโรงเรี ยนปี การศึกษา 2559 โดยมีนกั เรี ยนทั้งหมด 75 คนอายุเฉลี่ย 12-18ปี และกลุ่มตัวอย่างคือนักเรี ยน
ในวงโยธวาทิตในโรงเรี ยนรัฐบาลขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 โดย
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย จํานวน 11 คน โดยเป็ นเด็กผูช้ าย 7 คน เด็กผูห้ ญิง 4 คน จึงเริ่ มต้นวิจยั โดยใช้เครื่ องมือ
คือ 1 ) แผนการจัดกิจกรรมการส่ งเสริ มความโดยระหว่างการวิจยั พบผูเ้ รี ยนได้นาํ ความรู ้ที่ได้เรี ยนมาต่อยอดเพื่อปรับ
ใช้ให้เข้ากับตนเองพร้อมทั้งยังสนุกไปกับเรี ยนต้องการความรู ้ในเรื่ องๆอื่นๆเพิ่มเติมผูเ้ รี ยนเริ่ มเนื่ องจากมีโอกาสได้
เรี ยนรู ้แบบเสรี โดยไม่จาํ กัดวิธีการทําวิจยั ในบทเรี ยนและจากการวิจยั พบว่าในผูเ้ รี ยนที่มีอายุ 12 ปี ได้คะแนนน้อยกว่า
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ผูเ้ รี ยนที่มีอายุ 14-15 ปี ซึ่งตรงกับทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของบ
รู เนอร์ ซ่ ึ งมีความคล้ายกัน คือ มนุ ษย์เราเรี ยนรู ้จากประสบการแต่ข้ ึนอยู่กบั ช่วงอายุของแต่ละวัยซึ่ งวิธีการเรี ยนรู ้ ที่
แตกต่ า งกัน แต่ ห ากมองในเรื่ อ งของพัฒนาการผูเ้ รี ยนอายุ 12 นั้น มี พ ฒ
ั นาการที่ ดี ก ว่า ผูเ้ รี ย นที่ มีอ ายุ 14 – 15 ปี
นอกจากนั้นพบว่ากระบวนการสอนทางดนตรี ของผูเ้ รี ยนที่มีอายุยงั น้อยผูส้ อนควรเริ่ มจากการที่ผสู ้ อนแสดง
ตัวอย่างให้ผูเ้ รี ยนดูเพื่อฟั งหรื อทําตามเพื่อที่ ผูเ้ รี ยนจะได้เห็นภาพหรื อได้ยินเสี ยงที่ ถูกต้องเหมือนกับเด็กแรกเกิดที่
อาศัยการเรี ยนรู ้จากการเลียนแบบซึ่งตรงกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของบันดูรา โดยผูว้ จิ ยั เสนอแนะในแง่ของการนํางานวิจยั
ชิ้นนี้ ไปใช้ คือ 1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ สร้างจินตภาพ - การได้ยิน - การอ่าน – การเคลื่อนไหวทางร่ างกาย VARK
(Visual - Auditory - Read - Kinesthetic) ควรใช้บทเพลงที่ง่ายสําหรับเด็ก เช่น ยามเย็น จาก ภาพยนตร์ เรื่ องพรจากฟ้า
เพลงมาร์ ชเพลงจังหวะ Waltz เพลง Pop เพื่อทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจจังหวะที่ง่าย 2) ผูส้ อนควรให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การเลือกบทเพลงสําหรับเรี ยนเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยแต่ผสู ้ อนต้องค่อยควบคุมดูแลความเหมาะสมและผูส้ อนควร
ทําการแสดงหรื ออธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจในรู ปแบบ VARK ทั้งก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อยํ้าให้ผเู ้ รี ยน
นั้น เข้า ใจ 3) ผูส้ อนควรเตรี ย มเอกสารก่ อ นสอนและสื่ อ การสอนให้พ ร้ อ มในแต่ ล ะกิ จกรรม 4) ผูส้ อนสามารถ
สร้างสรรค์วิธีการรู ปแบบ VARK ด้วยตนเองตามความเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น นักเรี ยนชอบ
ฟังเพลง ลูกทุ่ง ผูส้ อนก็นาํ เพลงลูกทุ่ง มาสอนเพื่อทําให้นกั เรี ยนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
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