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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 2. น าเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนใน
เขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาดนตรี จ านวน 15 คน  

ผลการวิจัยพบว่า 1. จุดแข็งของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี คือ การบูรณาการดนตรีท้องถิ่นในการ
เรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนดนตรี ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนกิจกรรมดนตรี จุดอ่อน 
คือ โรงเรียนหลายแห่งขาดผู้สอนที่จบดนตรีโดยตรง ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและสื่อการสอน
ดนตรี โอกาส คือ นโยบายของภาครัฐส่งเสริมโอกาสทางการเรียน มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เรียนหลาย
เชื้อชาติ และชุมชนให้ความส าคัญกับดนตรี อุปสรรค คือ การวัดประเมินผลที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นวิชา
หลัก ท าให้การจัดการเรียนการสอนดนตรีมีความส าคัญรองลงมา และปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว 
ปัญหาครอบครัวส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 2) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับ
โรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผู้สอน มีการจัดอบรมผู้สอนดนตรี โดยเน้น
สาระดนตรี และวิธีการสอนดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรยีน การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้สอน  2) ด้านผู้เรียน ใช้การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดนตรีนอกเวลาเรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะการฟัง
ดนตรี 3) ด้านหลักสูตร จัดท าแผนการสอนที่มีสาระดนตรีครบถ้วน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีการจัดท าหลักสูตร
อบรมระยะสั้นส าหรับผู้สอน หรือ ผู้เรียน 4) ด้านการเรียนการสอน ใช้สื่อดนตรีประเภทสร้างสรรค์หรือจัดกิจกรรมดนตรี 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้ผู้เรียนได้อย่างครบถ้วนท้ังในด้านทฤษฎีดนตรี ทักษะดนตรี และทัศนคติที่ดีต่อดนตรีของ
ผู้เรียน  โดยข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรี ควรด าเนินการในลักษณะการสร้างความร่วมมือในลักษณะ
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
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Abstract 

This research aimed to 1) carry out a SWOT analysis of Music Instruction in Chanthaburi border 
area schools. and 2) present guidelines for the development of Music Instruction for Chanthaburi border 
area schools. A qualitative research methodology was implemented. Data were collected by using semi-
structured interviews. The participants were 15 school administrators and music teachers in the border 
area schools. 

The results of the research revealed that 1 ) The strengths of the border area schools in 
Chanthaburi were integrating local music in instruction, providing an environment for music learning, 
and supporting music activities of school administrators. The weaknesses were that many schools 
lacked music teachers who graduated in music programs, got insufficient budget to purchase musical 
instruments and media for music teaching. The opportunities were government policies promoting 
educational opportunities, cultural exchanges between multi-ethnic students and strong support for 
music by the local communities. The threats were mainly evaluation measure that was set by the 
Ministry of Education to focus on the core subjects resulting in music instruction made to appear less 
important as well as illegal matters, illegal immigrant workers and family problems that affected to 
teaching and learning management of the school. 2 ) Guidelines for the development of music 
instruction for the border area schools in Chanthaburi province were divided into four areas: 1 )  The 
Teacher Aspect: providing training courses for music teachers that focused on music content and music 
pedagogy, and creating learning networks for music teachers. 2 )  The Student Aspect: organizing extra 
music classes outside normal class time for learning music, finding opportunities for students to 
performing music and organizing activities that enhance listening skills of the students, 3 )  The 
Curriculum Aspect:  designing lesson plans that cover all significant topics and can be effectively 
implemented as well as organizing short training courses for teachers and students,  4 )  The Teaching 
and Learning Aspect: Using creative music media or music activities to develop full potential of students 
in music theories, music skills and good attitudes towards music of the students. Recommendations 
are that organizing music activities should aim at enhancing cooperation of schools, parents and 
communities through networking. 
 
Keywords: Guidelines for development; Music Instruction; Border area schools 
 
บทน า 

ดนตรี เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ดังนั้น การเรียนการสอนดนตรี
เป็นส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป ในฐานะของผู้ฟังรู้จักรักษา
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และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดนตรี ช่วยให้ผู้เรียนในฐานะของผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง สามารถพัฒนา
ความสามารถของตนต่อไปได้อย่างไม่มีขอบเขต (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ , 2561) ในแต่ละโรงเรียนได้น าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มาปรับใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ซึ่งวิชาดนตรีจัดอยู่ในสาระที่ 2 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้ศิลปะ ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน ได้แก่ ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ ชื ่นชม และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมาตรฐานที่ ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของ
ดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) มาตรฐาน
ดังกล่าวนี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนของทุกโรงเรียน 

การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบท 
โดยโรงเรียนในเขตชายแดน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่อเนื่องกับเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ เป็นบริเวณที่เป็นที่
สิ้นสุดของประเทศหนึ่งต่อกับแผ่นดินของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และปัญหาที่
ซับซ้อนกว่าโรงเรียนในเขตเมือง เช่น ปัญหาแรงงาน ปัญหายาเสพติด รวมถึงในบางพื้นที่ความเจริญยังเข้าถึงไม่มาก 
หลายแห่งยังขาดงบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอน  

ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี พบว่า มีการเรียนการสอนวิชา
ดนตรี แต่เป็นเพียงการสอนตามแบบเรียน ขาดการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีที่ครบถ้วน และขาดการพัฒนาทักษะ
ทางดนตรี เนื ่องจากโรงเรียนบางแห่งไม่มีครูผู ้สอนวิชาดนตรี บางแห่งมีครูผู้รับผิดชอบรายวิชาดนตรี แต่ไม่ได้จบ
การศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรง ครูผู้สอนจึงไม่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีและไม่สามารถเล่นดนตรีได้ นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ  ความพร้อมของสถานที่ ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องดนตรีที่จะใช้ในการ
เรียนการสอนส่วนใหญ่ช ารุด ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้การจัดการเรียนการ
สอนดนตรีไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจะเป็น (นิชา ศรีสุข, 2562) 

ดังนั้น เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี ทักษะปฏิบัติดนตรีได้อย่างเต็มศักยภาพ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อดนตรี ผู้วิจัยจึงใช้กรอบทฤษฎีทางการศึกษาของดร.สไตเนอร์ (Steiner, 1988 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 
2561) ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน เป็นกรอบในการพัฒนาแนวทางเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 
และพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในเขตชายแดน ซึ่งก่อนที่จะจัดท าแนวทางการ
พัฒนานั ้น จ าเป็นต้องมีการศึกษาสภาพการเรียนการสอนดนตรีในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เป็นบริบทพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรีให้ดียิ่งข้ึน 

จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะท าวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการสอนดนตรีให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนในเขตชายแดน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะที่ยั่งยืนสืบไป 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัด

จันทบุรี  
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. แนวทางการพัฒนา หมายถึง การก าหนดวิธีการปฏิบัติที่สามารถน าไปสู่การปรับใช้ ในลักษณะการแก้ไข
ปัญหา หรือส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

2. การเรียนการสอนดนตรี หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช้ันเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นอกชั้นเรียนที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี การปฏิบัติดนตรี และสร้างเจตคติที่ดีต่อดนตรี โดยมีองค์ประกอบ
ในการเรียนการสอนได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน รวมถึงบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี หมายถึง การก าหนด/การวางกรอบวิธีการปฏิบัติที่สามารถ
น าไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีในชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรีของผู้เรียนทั้งในด้านทฤษฎีดนตรี ทักษะดนตรี และเจตคติที่ดีต่อดนตรี 

4. โรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี หมายถึง โรงเรียนที่อยู่ในระยะของเส้นเขตชายแดน หรือ อยู่ใกล้
บริเวณพื้นที่ที่ติดเขตชายแดน ระยะไม่เกิน 20 กิโลเมตร ใน 2 อ าเภอของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อ าเภอโป่งน ้าร้อน 
ประกอบด้วย โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียน
บ้านป่าวิไล โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนวัดผัดกาด และอ าเภอสอยดาว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านสวนส้ม โรงเรียน
ซับตารี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและตัวอย่าง  
 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน อ าเภอสอยดาว และอ าเภอ
โป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 9 โรงเรียน จ าแนกเป็น โรงเรียนในเขตชายแดน อ าเภอสอยดาว จ านวน 2 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านสวนส้ม และโรงเรียนซับตารี และโรงเรียนในเขตชายแดน อ าเภอโป่งน ้าร้อน จ านวน 7 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี โรงเรียนบ้านแหลม โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนบ้านป่า
วิไล โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนวัดผักกาด 

โดยมีตัวอย่างในการวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเขตชายแดนจ านวน 9 คน และ 2) ครูผู้สอนดนตรีหรือครูผู้รับผิดชอบรายวิชาดนตรี 
จ านวน 9 คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
2. ขอบเขตของการวิจัย  
 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา  

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัด
จันทบุรีในภาพรวม (SWOT Analysis) จากสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 
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เพื่อน ามาสร้างแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี ในด้านผู้สอน 
ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน 

2.2 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท าวิจัย 
เดือนมกราคม 2562 - เดือนสิงหาคม 2562 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดขอบเขตและประเด็นที่จะศึกษา รวมถึง

ก าหนดโครงสร้างและข้อค าถามของเครื่องมือ โดยพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เรื่อง แนวทาง
พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี แบบวิเคราะห์เอกสารการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรีและแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 
จากนั้นน าเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลไปหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษา จ านวน 1 ท่าน ด้านดนตรีศึกษา จ านวน 1 ท่าน และด้านดนตรี จ านวน 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 3 ท่าน จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์โดยการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง พบว่า ข้อค าถามมีคา่ 
IOC  เท่ากับ 0.95 ข้อค าถามทั้งหมดอยู่ในระดับใช้ได้ ผู้วิจัยได้น าผลการตรวจสอบเครื่องมือและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
4.1 จัดท าเอกสารและท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลวิจัย โดยให้รายละเอียดในการสัมภาษณ์ ระบุวัน

สัมภาษณ์ และข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีเวลาเตรียมตัวตอบค าถามในหัวข้อและรายละเอยีด
ในการให้สัมภาษณ์ 

4.2 ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อขอเก็บข้อมูลในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์ 
และน าส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

4.3 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนในเขต
ชายแดน และครูผู้สอนดนตรีหรือครูผู้รับผิดชอบรายวิชาดนตรี ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัยในการจดบันทึกข้อมูลและบันทึกการสนทนา โดยใช้เครื่องอัดเสียง  

4.4 น าข้อมูลที่ได้มาจัดประเภทข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายละเอียดตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction) สร้างข้อสรุป และน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะพรรณนา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Descriptive Analysis) ให้สอดคล้องกับทฤษฎีทางการศึกษาของดร.สไตเนอร์ ได้แก่ ผู้สอน 
ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน 
 
ผลการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี เพื่อ
น ามาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี  และน าเสนอ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรีที่มีความสอดคล้องกับบริบท
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ของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทางสังคม โดยผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
1. สภาพการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 

1.1 ด้านครูผู้สอน 
 จ าแนกเป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนวิชาดนตรีที่จบทางดนตรีโดยตรง และไม่มีครูผู้สอนดนตรีที่ จบทางดนตรี
โดยตรง โรงเรียนที่มีครูผู ้สอนที่จบทางดนตรีโดยตรง ครูผู ้สอนมีความพร้อมในการสอนดนตรีในด้านคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ในส่วนของโรงเรียนที่ไม่มีครูผู้สอนดนตรีโดยตรงได้ใช้วิธีการโดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สอนดนตรี 

1.2 ด้านผู้เรียน  
 ผู้เรียนทุกโรงเรียนมีความสนใจที่จะเรียนดนตรี โรงเรียนที่มีครูผู้สอนวิชาดนตรีที่จบทางดนตรีโดยตรงนั้น 
ผู้เรียนได้เรียนดนตรีทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติดนตรี เนื่องจากโรงเรียนมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ทางด้านโรงเรียนที่
ไม่มีครูผู้สอนดนตรีโดยตรง ผู้เรียนได้เรียนดนตรีแต่ไม่ได้รับเนื้อหาดนตรีที่ถูกต้องครบถ้วน  
 1.3 ด้านหลักสูตร 

โรงเรียนทุกแห่งใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรี แต่เนื้อหาในแต่ละชั่วโมงเรียน มีการจัดเนื้อหาแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน รวมถึงมีการน าดนตรีและ
การแสดงท้องถิ่นมาเพิ่มเติมในเนื้อหาวิชาดนตรี 

1.4 ด้านสื่อการสอนดนตรี 
โรงเรียนที่มีครูผู้สอนวิชาดนตรีที่จบทางดนตรีโดยตรง ได้รับการสนับสนุนในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี

อุปกรณ์เครื่องดนตรี และสื่อการสอนดนตรีที่เพียงพอส าหรับการสอน ในขณะที่โรงเรียนที่ไม่มีครูผู้สอนดนตรีที่จบทาง
ดนตรีโดยตรง ไม่มีอุปกรณ์เครื่องดนตรี และมีสื่อการสอนทางด้านดนตรีที่ไม่เพียงพอ 

1.5 ด้านงบประมาณสนับสนุน 
 โรงเรียนที ่มีครูผู ้สอนวิชาดนตรีที ่จบทางดนตรีโดยตรง ผู ้บริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมดนตรีและมี
งบประมาณส าหรับการจัดซื้อเครือ่งดนตรีส าหรับการเรียนการสอนดนตร ีในขณะที่โรงเรียนที่ไม่มีครผูู้สอนดนตรีที่จบทาง
ดนตรีโดยตรง ไม่มีงบประมาณส าหรบัการจดัซื้ออุปกรณเ์ครื่องดนตรีและสื่อการสอนดนตรี เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ 

1.6 ด้านการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนของผู้เรียน 
ผู้บริหารทุกโรงเรียนให้การสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมที่ผู้เรยีนสนใจในช่วง

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยมีการจัดกิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ และน าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมด้วย 
1.7 ด้านการแสดงดนตรีในชุมชน 

 โรงเรียนที่มีครูผู้สอนวิชาดนตรีที่จบทางดนตรีโดยตรง มีการน าดนตรีไปร่วมแสดงไนโอกาสต่าง ๆ ของชุมชน 
เช่น บรรเลงดนตรีในงานกีฬาสีของอ าเภอ บรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ ภายในชุมชน 

1.8 ด้านปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนดนตรี เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัญหาโรงเรียนที่ติดชายแดน ได้แก่ ปัญหา

เกี่ยวกับการเมืองความขัดแย้งในระดับชาติที่ส่งผลต่อระดับท้องถิ่น เช่น ปัญหาเส้นเขตแดนอันน ามาสู่การปิดด่าน
ชายแดน การควบคุมพื้นที่ชายแดนโดยใช้ก าลังทหาร ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ ด้านสังคม ส่งผล
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กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาโรคระบาด ในระยะทางการเดินทาง จึงส่งผลให้ครูที่จะมาบรรจุมีจ านวนที่น้อย การ
บรรจุครูอัตราจ้างในเขตชายแดนท่ีมีอัตราน้อย ส่วนใหญ่จะบรรจุโรงเรียนในเมืองที่มีความพร้อมมากกว่าในเขตชายแดน 
และเนื่องจากการวัดประเมินผลที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทางโรงเรียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวิชาหลัก 5 
วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนทางดนตรี มีความส าคัญรองลงมา 
2. ภาพรวมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 

โรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีจุดแข็ง คือ โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ทุกโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนดนตรี โรงเรียนหลายแห่งผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมดนตรี พยายามจัดหากิจกรรมดนตรีให้ผู้เรียน เช่น 
กิจกรรมการประกวดร้องเพลง กิจกรรมการแสดงดนตรีในงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และหาวิทยากรภายนอกหรือปราชญ์
ชาวบ้านมาสอนดนตรีให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ทางด้านดนตรี มีสุนทรียในชีวิตและมีพัฒนาการทางด้าน
สมอง จิตใจ ระเบียบวินัย มีความคิดที่สร้างสรรค์ และผู้เรียนให้ความส าคัญกับดนตรี เพราะการเรียนดนตรีท าให้ผู้เรียน
นั้นมีการพัฒนาหลายด้านและท าให้ผู้เรียนมีวิชาความรู้ทางด้านดนตรีติดตัวไปใช้ในอนาคต  

จุดอ่อน คือ โรงเรียนหลายแห่งขาดผู้สอนดนตรีเนื่องจากโรงเรียนบางแห่งมีจ านวนนักเรียนน้อย  ไม่สามารถ
บรรจุอัตราครูได้ จึงให้ครูประจ าชั ้นหรือครูที่มีความสามารถทางดนตรีเบื้องต้นเป็นผู้สอน โรงเรียนหลายแห่งข าด
งบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและสื่อการสอนดนตรี  

โอกาส คือ มีนโยบายส่งเสริมโอกาสทางการเรียนโดยให้ผู้เรียนนั้นเลือกสิ่งที่นักเรียนชอบสิ่งที่นักเรียนถนัดใน
การเรียนรู้ช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีผู้เรียนจากหลายเชื้อชาติ ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมร่วมกัน
และชุมชนให้ความส าคัญกับดนตรีเพราะหลายโรงเรียนมีการบริการทางดนตรีแก่ชุมชน เช่น บรรเลงดนตรีในงานวันลอย
กระทง บรรเลงดนตรีในงานพิธีต่าง ๆ ของชุมชน ท าให้ชุมชนมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนดนตรี  

อุปสรรค คือ มีการวัดประเมินผลที่ก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้การจัดการเรียนการสอนดนตรีส าคัญ
รองลงมาและปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว ปัญหาครอบครัว ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม แต่ทางโรงเรียนตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นส าคัญ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมดนตรี เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์และมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี 

3.1 ครูผู้สอน 
จากสภาพการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี ที่ส่วนใหญ่ไม่มีครูที่ส าเร็จ

การศึกษาสาขาวิชาดนตรีโดยตรง ใช้การสอนโดยให้ครูประจ าชั้นเป็นผูส้อน ใช้วิธีการสอนตามหนังสือ วัดผลตามตัวช้ีวัดที่
หลักสูตรแกนกลางก าหนด และมีบางโรงเรียนที่มีความพร้อม มีครูสอนดนตรีโดยตรงและสามารถท าวงดนตรีได้ เพื่อ
น าไปสู่สภาพอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนจะต้องมีความรู้และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาดนตรีได้  ทั้งการจัดกิจกรรมดนตรแีละ
องค์ความรู้ที ่เกี ่ยวกับดนตรี เสริมสร้างให้ผู ้เรียนมีเจตคติที ่ดีต่อดนตรี ผู ้เรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  
หลักสูตร เนื้อหาสาระดนตรีต้องครบถ้วนตามที่หลักสูตรแกนกลางก าหนด มีสื่อการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนได้เห็นภาพได้
ชัดเจนขึ้น โดยใช้แนวคิด บทบาทและทักษะของครูกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น
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โค้ชเปลี่ยนจาก “ครูเป็นหลัก” เป็น “ผู้เรียนเป็นหลัก” (วิจารณ์ พานิช, 2555) เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน 
การเรียนการสอน ควรมีการด าเนินการดังนี้ 

1) การจัดอบรมครูผู้สอนดนตรี โดยเน้นสาระดนตรีที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) องค์ประกอบดนตรี ได้แก่ 
จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ลักษณะของเสียง สีสัน รูปพรรณ รูปแบบ 2) วรรณคดีดนตรี ได้แก่ ประวัติดนตรี และบท
เพลง  3) ด้านทักษะดนตรี ได้แก่ การฟัง การร้อง การเคลื่อนไหว การเล่น การสร้างสรรค์ และการอ่าน  เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ของผู้สอนเพื่อเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทแต่ละโรงเรียนต่อไป 

 
รูปที่ 1 แผนภูมิสาระดนตรี (ณรุทธ ์สุทธจิตต์, 2561) 

 
2) การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน โดยครูผู้สอนสามารถแนะน า หรือสร้างกิจกรรม

การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน โดยชุมชนเป็นแหล่งการศึกษา
ตลอดชีวิตที่ประชาชนสามารถหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา เช่น การผลิตเครื่องดนตรีโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่น 
การศึกษาวิธีการผลิตเครื่องดนตรี และมีส่วนร่วมในการผลิตเครื่องดนตรีภายในชุมชนท้องถิ่น การเรียนรู้ดนตรีท้องถิ่น
จากปราชญ์ชาวบ้าน และการสร้างนวัตกรรมทางด้านดนตรีโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) การใช้วิธีการสอนดนตรีให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม กับความ
แตกต่างของผู้เรียน ตามสถานการณ์ ตามช่วงเวลา และบริบทของโรงเรียน ผู้วิจัยได้น าเสนอหลักการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีของระบบเพสตารอสซี่ (Abeles, Hoffer, & Klotman, 1995) มาปรับใช้ในการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนใน
เขตชายแดน เช่น การสอนให้รู ้จ ักเสียงก่อนการใช้สัญลักษณ์ การให้ผู ้เรียนสังเกต ฟังเสียงและเลียนแบบเสียง  
สอนทีละสิ่งจากง่ายไปยาก สอนปฏิบัติก่อนสรุปด้วยหลักการทฤษฎี  
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4) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยครูผู้สอนสามารถสร้างเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ในโอกาส
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและชุมชนบริเวณโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี หรือ การจัดการแสดงดนตรีร่วมกัน 
รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างกันในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

3.2 ผู้เรียน  
ในด้านผู้เรียนควรมีการจัดการอบรมด้านทักษะดนตรี และทางด้านทฤษฎีดนตรี พร้อมทั้งมีการติดตามและ

ประเมินผล โดยเช่ือมโยงผลการเรียนรู้ระหว่างเนื้อหากับคณุธรรมของผู้เรียน มีการปรับแนวคิดทางด้านการเรยีนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อดนตรี โดยการจัดกิจกรรมดังนี ้
 
ตารางที่ 1 กิจกรรมทางดนตรีที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน 

กิจกรรม รายละเอียด 

1. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ดนตรีนอก
เวลาเรียน  

การจัดชุมนุมปฏิบัติอังกะลุง 15 สัปดาห์ โดยฝึกปฏิบัติ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสอนให้
รู้วิธีการปฏิบัติอังกะลุงเบื้องต้น และสอนเล่นเพลงเกร็ดส้ันๆ จนเกิดความช านาญ 

2. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงดนตรี การจัดพื้นที่การแสดงให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี โดยเริ่มจากภายใน
โรงเรียนหรือบริเวณชุมชน เช่น การแสดงดนตรีไทยงานวันแม่ของโรงเรียน การแสดง
ดนตรีงานลอยกระทงของชุมชนในเขตโรงเรียน 

3. การจัดกิจกรรมที่เสริมทักษะการฟังดนตรี 
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการฟังรู้จักดนตรีและได้
ซึมซับดนตรีมากขึ้น 

การจัดเสียงตามสายประจ าวัน การจัดการแสดงดนตรีในโรงเรียนทุก ๆ 1 เดือน และ
การน าบทเพลงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ และการจัดกิจกรรม
หน้าเสาธงในตอนเช้า 

 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการเรียนดนตรีของผู้เรียนตามความสนใจของผู้เรียนและการจัดกิจกรรมบูรณาการ

ระหว่างชุมชนกับดนตรี เช่น การแสดงดนตรีภายในชุมชนตามเทศกาลและโอกาสตา่ง ๆ การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็น
กิจกรรมที่เหมาะสมแก่การพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของผู้เรียนเช่นเดียวกัน 

3.3 หลักสูตร 
ในด้านหลักสูตร ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1) การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สอนในด้านสาระดนตร ีโดย

การสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น เช่น หลักสูตรการสอนอังกะลุงระยะสั้น และ 2) การปรับเนื้อหาดนตรีให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน เช่น การปรับเนื้อหาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจง่ายและถูกต้อง ประหยัดเวลาและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง และการ
ปรับเนื้อหาดนตรีให้บูรณาการกับท้องถิ่นได้ โดยค านึงถึงเนื้อหาสาระทางดนตรีที่ครบถ้วน ได้แก่ 1) องค์ประกอบดนตรี 
ประกอบด้วย จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ลักษณะของเสียง สีสัน รูปพรรณ รูปแบบ  2) วรรณคดีดนตรี ประกอบด้วย  
ประวัติดนตรี และบทเพลง  ด้านทักษะดนตรี ได้แก่ การฟัง การร้อง การเคลื่อนไหว การเล่น การสร้างสรรค์ และการ
อ่าน น าไปสู่การจัดท าแผนการสอนที่สามารถน าไปปฏบิัติได้จรงิ และการจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสัน้ส าหรับผูส้อน หรอื 
ผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1) การจัดท าแผนการสอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง โดยการปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน
หรือปรับเนื้อหาดนตรีบูรณาการกับท้องถิ่น เช่น แผนการสอนเรื่องการขับร้องเพลงพื้นบ้านจันทบุรี (ร าวงเขี่ยใต้ ตะปอน)   

2) การจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้นส าหรับผู้สอน หรือ ผู้เรียน ในการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูหรอืผูเ้รยีน 
ควรเป็นหลักสูตรที่พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับความแตกต่างของบุคคล และสามารถเข้าร่วมหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 



สรธัญ สิทธิกรณ์, จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล, & อาทิตยา โภคสุทธิ์. (2565). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี. 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 19-34. 

28 

เช่น หลักสูตรอังกะลุงส าหรับผู้เรียน (ระยะสั้น) จ านวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสอนให้รู้วิธีการจับ
อังกะลุง สอนวิธีการเขย่าอังกะลุง สอนเล่นเพลงเกร็ดสั้น ๆ จนเกิดความช านาญ 

3.4 การเรียนการสอน 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นหากผู้สอนมีการปรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน โดยค านึงถึงการเรียนรู้

ของผู้เรียนเป็นส าคัญ จะท าให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเนื่องจากหลายโรงเรียนมีกา รขาด
งบประมาณสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนดนตรี ผู้สอนสามารถน าหลักการต่าง ๆ ทั้งการจัดกิจกรรมดนตรี หรือ
การน าสื่อต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนดนตรีเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ในงบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

1) การจัดท าสื่อประเภทสร้างสรรค์ ได้แก่ เกมเศรษฐีดนตรีไทย เกมบิงโกดนตรีไทย และการใช้แอปพลิเคชัน
ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนดนตรี เช่น Music Learning Lab, Kahoot, Prezi  

ตัวอย่างสื่อดนตรีประเภทสร้างสรรค์ เช่น เกมเศรษฐีดนตรีไทย เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดนตรีไทย
และองค์ประกอบดนตรีไทยผ่านกิจกรรมเกมเศรษฐีดนตรไีทย ซึ่งมีการถามค าถามเกี่ยวกับดนตรีไทยสอดแทรกในการเลน่
เกมเศรษฐีดนตรีไทย ท าให้ผู้เรียนได้ความรู้ ความสนุกสนานและผ่อนคลายจากการเรียน เกมเศรษฐีดนตรีไทยออกแบบ
โดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีชั้นปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

 
รูปที่ 2 เกมเศรษฐีดนตรีไทย 

 
2) กิจกรรมดนตรี เป็นการเลือกกิจกรรมและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะสามารถสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู ้เร ียนได้ดีข ึ ้น โดยครูผู ้สอนสามารถน าหลักการสอนดนตรีของออร์ฟ (Orff Schuwerk) โคดาย (Kodaly 
Approach) ดาลโครซ (Emile jaques Dalcroze) และซูซูกิ  (Suzuki  Method)  มาปรับใช้ได้ 

สรุปได้ว่า แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี ที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้นมีการเชื่อมโยงกันด้านผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และการเรียนการสอน ใน 2 ลักษณะดังนี้ 
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ลักษณะท่ี 1 เป็นการตั้งต้นจากตัวเนื้อหาในหลักสูตร โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดการเรียนการสอนด้วยการคัดเลือก
เนื้อหาสาระที่เหมาะสม และจัดการเรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กล่าวไปข้างต้น ประกอบกับการเลือกใช้สื่อการ
สอน เครื ่องดนตรี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภ าพ สามารถพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรีของตนเองได้ทั้งในด้านทฤษฎีดนตรี ทักษะดนตรี และทัศนคติที่ดีต่อดนตรี 

ลักษณะที่ 2 ตัวครูผู้สอนเป็นหลักส าคัญในการจัดการเรียนการสอนดนตรี โดยคัดเลือกเนื้อหาสาระจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งเน้นที่มาตรฐานการเรียนรู้เป็นส าคัญ น ามาพัฒนาแผนการสอน 
และปรับการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้ครบถ้วนทั้งในด้านทฤษฎีดนตรี ทักษะดนตรี และ
ทัศนคติที่ดีต่อดนตรีของผู้เรียนมากกว่าทฤษฎีดนตรีเพียงอย่างเดียว 

ในการน าเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีที่เหมาะสมกับโรง เรียนในเขตชายแดน จังหวัด 
จันทบุรี สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3 แผนภูมแิสดงแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุร ี
 

การเรียนการสอน 
- ใช้สื่อสร้างสรรค์ในการสอน เช่น สื่อประเภทเกม ตัวอยา่ง เกมเศรษฐีดนตรไีทย 
- ใช้กิจกรรมดนตรี เช่น กิจกรรม Body percussion กิจกรรมด้านการอ่านและเขียนภาษาดนตร ี
 

 

 

หลักสูตร 
- การสร้างแผนการสอน 
- การสร้างหลักสตูร เช่น หลักสูตร    
  อังกะลุงส าหรับผู้เรยีน (ระยะสั้น) 

 

- จัดอบรมครูผู ้สอนดนตรี โดยค านึงจาก
สาระดนตรี 
- ค้นคว้าจากแหล่งเร ียนรู ้ในชุมชนและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
- มีกลยุทธ์ในการสอนดนตรี 
- การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้สอน 

ครูผู้สอน 

 

 
- จัดกิจกรรมให้ผู ้เร ียนเรียนดนตรีนอกเวลา
เรียน เช่น การจัดชุมนุมอังกะลุง 
- ให้ผู้เรียนแสดงดนตรี เช่น กิจกรรมแสดงดนตรี
งานวันแม่ของโรงเรียน 
- กิจกรรมที ่ เสร ิมท ักษะการฟังดนตรี  เ ช่น 
กิจกรรมเสียงตามสาย การเข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรีในชุมชน 

ผู้เรียน 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
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 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี ควรเริ่มต้นจากครูผู้สอนเพื่อเพ่ิมพูนศักยภาพในด้านการสอนและ
องค์ความรู้ทางดนตรี ผู้สอนจะสามารถน าความรู้ไปใช้ในการสร้างแผนการสอนดนตรี หรื อสร้างหลักสูตร เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อการสอนทางดนตรี กิจกรรมทางดนตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้ผู้เรียน
ได้อย่างครบถ้วนท้ังในด้านทฤษฎีดนตรี ทักษะดนตรี และทัศนคติที่ดีต่อดนตรีของผู้เรียน  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ในการอภิปรายผลการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย เป็น 5 ประเด็น 
ดังนี ้

1. ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขต
ชายแดน จังหวัดจันทบุรี  

ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน 
จังหวัดจันทบุรี ท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานซึ่งเป็นบริบทส าคัญในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน ซึ่งจากจุดอ่อนของการ
เรียนการสอนดนตรีที่ไม่มีครูผู้สอนที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดนตรีโดยตรง บางครั้งครูประจ าชั้นเป็นผู้สอนวิชาดนตรี 
ดังนั้นในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี จ าเป็นต้องมีการจัด
อบรมครูผู้สอนดนตรี โดยเน้นสาระดนตรี และมีกลวิธีการสอนดนตรีที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเพิ่มเติมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการ
ถ่ายทอดสาระดนตรีให้แก่ผู้เรียน สอดคล้องกับมนรัตน์ แก้วเกิด (2562) ทีศ่ึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล พบว่า มีจุดแข็ง คือ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ด้านโอกาส คือ สภาพสังคมและเทคโนโลยี ส่วนภาวะคุกคามคือการเมืองและนโยบายของรัฐและสภาพเศรษฐกิจ โดย
น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลในการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล  

2. สาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัด
จันทบุรี 

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรีเป็นแนวปฏิบัติที่มี
ความเฉพาะเจาะจงตามบริบทของโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
แตกต่างจากการเรียนการสอนดนตรีโดยทั่วไป มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้สอนตระหนักถึงความส าคัญของดนตรีและเข้าใจ
แนวคิดของสาระดนตรี รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี เมื่อผู้สอนมีความ
ตระหนักและมีความเข้าใจแนวคิดหลัก ผู้สอนจะสามารถน าแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ส าหรับการสร้างและพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีและส่งผลทางด้านความรู้และทักษะดนตรีแก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดยสอดคล้องกับ
บทบาทของดนตรีศึกษากับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ในด้านผู้สอน (Teacher) มีคุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นจิตอาสา มีองค์ความรู้ทางด้านดนตรีในท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้อย่างเป็นระบบ และรวบรวมองค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผู้เรียน (Student) มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสาธารณะ ด้านหลักสูตร (Curriculum) มีการจัดท าหลักสูตรหรือเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในท้องถิ่น 
รวมทั้งการบูรณาการดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ และการเรียนการสอน (Context) มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ผลิตเครื่องดนตรีจากวัสดุที่หาได้ในชุมชน ใช้สถานท่ีในชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม และใช้พื้นที่ในชุมชน 



สรธัญ สิทธิกรณ์, จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล, & อาทิตยา โภคสุทธิ์. (2565). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี. 
วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(2), 19-34. 

31 

เป็นแหล่งการเรียนรู้ โดยค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการในแต่ละชุมชนท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป 
(จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล, 2563) 
 3. เนื้อหาดนตรีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี ไม่เพียงแต่สอนในด้านทฤษฎีเท่านั้น ต้องตระหนักถึงทักษะดนตรีอื่น ๆ 
และการบูรณาการเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับสาระดนตรี ของณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2561) ซึ่งได้กล่าวถึง สาระดนตรีว่า  
เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของวิชาการดนตรี ผู้ศึกษาดนตรีควรได้เรียนรู้สาระดนตรีอย่างครบถ้วนตามความยากง่ายหรือ
ความลึกซึ้งแตกต่างกันออกไปตามระดับการศึกษา ระดับการเรียนรู้หรือระดับความสามารถ แล้วแต่กรณี  สาระส าคัญ
ของสาระดนตรีประกอบไปด้วย เนื้อหาดนตรีและทักษะดนตรี  ด้านเนื้อหาดนตรี ประกอบด้วย เรื่ององค์ประกอบดนตรี
และเรื ่องวรรณคดีดนตรี องค์ประกอบดนตรี ประกอบด้วย จังหวะ ท านอง เสียงประสาน  ลักษณะของเสียง สีสัน 
รูปพรรณ และรูปแบบ เรื่องวรรณคดีดนตรี ประกอบด้วย ประวัติดนตรี และบทเพลง  ด้านทักษะดนตรี ประกอบด้วย
เรื่องการฟัง การร้อง การเคลื่อนไหว การเล่น การสร้างสรรค์ และการอ่าน ดังนั้นเรื่องของสาระดนตรีเป็นส่วนส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอนดนตรี เมื่อครูจัดการเรียนการสอนดนตรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะเกิดกระบวนการ
เรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

4. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ดนตรี 
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนดนตรีมีผู้เรียนเป็นหลักส าคัญ ดังนั้น การที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีให้ผู้เรียน จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเรียนรู้ของ  
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) ซึ่งได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีนดนตรีดา้นต่าง ๆ  ได้แก่ 1) ด้านความพร้อม (Readiness) 
ผู้เรียนที่อยู่ในชั้นเดียวกันอาจมีความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ไม่เท่ากัน ความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์เดิมทั้งมวลที่
ผู้เรียนแต่ละคนมีอยู่ในตัว ผู้เรียนมีประสบการณ์เดิมที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนจึงสามารถตอบสนอง หรือประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีกว่า 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรีควรเป็นในรูปแบบของประสบการณ์ที่จัดไว้
ให้ผู ้เรียนได้มีส่วนปฏิบัติด้วยตนเอง (Active Participation) ให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  ผู ้เรียนจะมีโอกาส
ตอบสนองต่อดนตรีโดยตรง โดยมีผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือแนะน า มิไช่เป็นผู้ก าหนดสิ่งต่าง ๆ เพียงผู้เดียว เป็น
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู ้สอนจัดขึ้นน าไปสู่การเรียนรู ้ที ่มุ ่งหวังไว้  3) ด้านการจูงใจความสนใจและเจตคติ (Motivation 
interest and Attitude) จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนดนตรีสม ่าเสมอ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาดนตรี 4) ด้านความจ า (Memory) กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนรู้มาแล้วดังนั้น
ผู้เรียนย่อมต้องจดจ าได้ว่า สิ่งที่เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างเพื่อน ามาสัมพันธ์กับสิ่งที่จะเรียนรู้ต่อไป ฉะนั้น ความจ าจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญมากอีกปัจจัยหนึ ่งที ่ช่วยให้ผู ้เร ียนเรียนรู ้ส ิ ่งต ่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) ด้านการเสริมแรง 
(Reinforcement) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมที่คาดหวังเกิดขึ้น หรือแสดงออกมา คือการเสริมแรง การเสริมแรง 
คือ สิ่งเร้า ที่ช่วยให้ความถี่พฤติกรรมเพิ่มขึ้น 6) ด้านเชาว์ปัญญา (Intelligence) เชาว์ปัญญา คือความสามารถท่ีจะเรยีนรู ้
ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ และความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา จะเห็นได้ว่า  เชาวน์ปัญญาเกี่ยวข้องกับ
ความคิด การกระท าหรือปฏิกิริยาที่ผู้หนึ่งต้องตอบสนองต่อสภาวะการณ์ใหม่ ๆ หรือสิ่งท่ีผู้นั้นเพิ่งประสบเป็นครั้งแรก ถ้า
การตอบสนองซึ่งปกติมักเป็นการแก้ปัญหา มีความถูกต้องเหมาะสม หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เหมาะสม จัดได้ว่าผู้
นั้นมีเชาว์ปัญญาดี ด้านความถนัด คือ ความสามารถในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสภาพแวดล้อม มี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างปัจจัยต่าง ๆ ถ้ามีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม การพัฒนาด้านต่าง ๆ จะเป็นไปอย่างดีที่สุด 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ทางด้านดนตรี เป็นเรื่องของการเรียนท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ในการที่ผู้สอนจะเรียนรู้
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หรือปรับปรุงวิธีสอนของตนให้มีประสิทธิภาพจึงค านึงถึงปัจจัยเหล่านี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการสอนของตนและปรับปรงุการ
สอนให้ดียิ่งข้ึนไป 

5. กิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนดนตรี 
แนวทางการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี มีความสอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียนชายแดน จังหวัดจันทบุรี คือ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีครูดนตรีและไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านดนตรี ผู้สอน
สามารถน าแนวทางไปปรับประยุกต์ใช้ส าหรับการสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีได้และไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะเนื้อหาดนตรีท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้านทฤษฎีดนตรี 
กิจกรรมดนตรีมีความเหมาะสมกับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านทักษะดนตรี และแนวทางการเรียนการสอนยังมี
การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนด้วย นอกจากน้ี การจัดการเรียนการสอนดนตรีควรค านึงถึงทักษะในศตวรรษที่ 21 
และมุ่งเน้นเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อดนตรี โดยสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิมพ์ชนก ค ้าชู (2555) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางออร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะในรายวิชาดนตรี
นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติทางดนตรีนาฏศิลป์หลังเรียนของ
นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทางคาร์ล ออร์ฟ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคของการเรียนการสอนดนตรีโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัด
จันทบุรี ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลภาพรวมการเรียนการสอนดนตรีของโรงเรียนเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี น ามาสู่การ
ส่งเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อนภายในโรงเรียน โดยน าข้อมูลในด้านโอกาสและอุปสรรคจากภายนอก มาเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการน าเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวนี้ สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน และการของบประมาณสนับสนุนทางด้าน
การเรียนการสอนดนตรี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาความมีดนตรีการของ
ผู้เรียน 

2. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรี เป็นแนวทางใน
ภาพรวม มีลักษณะกว้าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับจุดเน้นของทางโรงเรียน และบริบทของสังคม 

3. ในการจัดกิจกรรมการสอนดนตรี การฝึกอบรมทางด้านดนตรี การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดการ
แสดงดนตรี หรือ การจัดโครงการทางดนตรีต่าง ๆ ควรมีการสร้างความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 2. ควรมีการท าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะ เหมาะสม
กับบริบทในแต่ละโรงเรียน 
 3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในบริบทยุคเปลี่ยนผ่าน สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ ( New 
Normal) มีการน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน 
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 4. ควรมีการท าวิจัยในประเด็นการทดลองใช้ การประเมิน และติดตามผลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีส าหรับโรงเรียนในเขตชายแดน จังหวัดจันทบุรีในเชิงลึก 
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