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การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพ่ือเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี”   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหาเก่ียวกับ
การถายทอดทักษะสุนทรียะทางดนตรีของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี   
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีโดยจัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีและการจัดการ
เรียนการสอนดนตรี ข้ันพ้ืนฐาน  และศึกษาสภาพความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาจากการเขารวม กิจกรรมพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรี 

ผลจากการศึกษา พบวา การถายทอดทักษะสุนทรียะทางดนตรีมีปญหาดานการจัด        
การเรียนการสอนดนตรีโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง  หนังสือแบบเรียน  ปญหาเก่ียวกับการจัด      
การเรียนการสอนของครูดนตรี  แนวทางการพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีจัดสอนไดท้ังในเวลา
เรียนปกติและสอนนอกเวลาเรียน โดยครูผูสอนดนตรีตองสอนเนื้อหาและจัดกิจกรรมทางดนตร ี  
อยางถูกตองเหมาะสมทุมเทเอาใจใสตอการสอนอยางเต็มท่ีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอนให
นักเรียนไดรับความรูและทักษะการบรรเลงดนตรีอยางถูกตองท้ังวิธีการบรรเลง ทํานองเพลง จังหวะ 
อารมณ การถายทอดสุนทรียะทางดนตรี การฝกหัดฝกซอมนักเรียนตองปฏิบัติตามกฎกติกา          
ท่ีครูกําหนดไวตามความจําเปนของการควบคุมวง  ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทางดนตรี   

จากการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีโดยโรงเรียนบานจอมบึง และ
โรงเรียนวัดหุบกระทิง  ผลจากการสัมภาษณ สนทนากลุม และแบบประเมิน พบวา ทักษะสุนทรียะ
ทางดนตรีทําใหนักเรียนมีวินัยในตนเองท้ัง 9 ดานคือ  1) มีความรับผิดชอบ  2) มีความเชื่อม่ัน      
ในตนเอง  3) ความอดทน  4) มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมใหเปนไปตามกฎเกณฑของ
สังคม  5) มีความเปนผูนํา  6 ) ซ่ือสัตย  7) มีความตั้งใจจริง  8) มีเหตุผล  9) ตรงตอเวลา        

ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ หลักสูตรแกนกลางสาระดนตรี ควรกําหนด
เนื้อหาสาระท่ีเหมาะสมกับนักเรียน จัดเรียงลําดับจากงายไปหายาก  สงเสริมทักษะปฏิบัติ          
และกิจกรรมทางดนตรี ควรใหความสําคัญตอสุนทรียะทางดนตรี  หนังสือแบบเรียนควรมีเนื้อหา
ตามลําดับจากงายไปหายาก  ตรวจสอบความถูกตอง เนื้อหาไมซํ้าซอน กําหนดกิจกรรมดนตรี       
ใหเหมาะสม   ผูเก่ียวของควรพัฒนาความรูความสามารถของครูผูสอนดนตรี  โรงเรียนควรสงเสริม 



สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีใหมีความพรอมตอการพัฒนาทักษะความรูของนักเรียน    
จัดใหมีชั่วโมงสอนดนตรีอยางเหมาะสม ควรเสริมสรางความมีวินัยในตนเองใหแกนักเรียนทุก
ระดับชั้น 
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Abstract 
 
 The objective of “Developing the Skill of Music Aesthetic for 
Strengthening Self-Discipline of Primary Students in Ratchaburi” was for studying 
problem of teachers and primary students in Ratchaburiabout imparting the music 
aesthetic skill, studying the ways to develop music aesthetic by managingthe 
instrumental performance activity, teaching and learning the basic of music, and 
studying the state of self-discipline of the primary students in Ratchaburi from 
participating the developing of music aesthetic activityskill. 

  The result of the studying was foundation teaching and learning by 
standing on core curriculum, textbooks,and teaching and learning problem from 
music teacherare the causes ofthe problem of imparting music aesthetic skill. The 
way to developing the skill of music aesthetic can teach in class and overtime by 
music teachers teaching the content and doing the music activities appropriately, 
dedicating and attending to both of theoreticaland practical teaching fully, giving the 
knowledge and the instrumental performance skill in the method of performing, 
melody, rhythm, emotion and the imparting music aesthetic correctly.The student 
practice has to follow the rules of the music band control which the teacher has 
determined and get student develop their music ability. 
 The result of interviewing, group discussing and doing the questionnaire 
from the project of developing the skill of music aesthetic by Ban-Chombueng 
school and Wathubkrating school were found that music aesthetic skill lead the 
students have 9 self-disciplines which is 1) responsibility 2) self-confidence              
3) patience  4) ability of controlling the behavior to follow the society rules            
5) leadership  6) faithfulness  7) intention  8) rationality  9) punctuality 



 The researcher recommend the way of solving problems as follow the 
music core curriculum should specify the appropriate content with the students,  set 
the content from easy to hard, develop the practical skill and music activities, 
emphasize the music aesthetic. Textbook should set the content from easy to hard, 
check the accuracy, not complication, appropriate activities. The accomplice should 
develop the knowledge and abilities of music teachers. The school should 
encourage and support music education to be ready for developing the students’ 
knowledge, set the music period appropriately and encourage the self-discipline for 
all level students.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพ่ือเสริมสรางความมีวินัยในตนเอง
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี” ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากครูผูสอนดนตรี
ระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี  ในการใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรี 
แนวทางการพัฒนาทักษะสุนทรียะเพ่ือเสริมสรางความมีวินัยในตนเองของนักเรียนและประเด็นตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

การใหความรวมมือเพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพ่ือเสริมสราง
ความมีวินัยของนักเรียน   ผูวิจัยรวมดําเนินโครงการกับนายประจักษ   ศรีนวลจันทร   นางนิอร    
ศรีนวลจันทร  นายจิรศักดิ์  จันทรัตทัต  ครูผูสอนดนตรีโรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชา
ศึกษา)  ตําบลจอมบึง  อําเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 35 คน  และ
นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา  ครูผูสอนดนตรีโรงเรียนวัดหุบกระทิง  ตําบลเบิกไพร  อําเภอบานโปง 
จังหวัดราชบุรี  มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม 15 คน   

ผูวิจัยมีความประทับใจในความรวมมือความมีน้ําใจ ความเสียสละเวลาในการใหขอมูล 
การทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนดนตรีอยางเต็มความสามารถ   รวมกัน       
หาแนวทางการแกไขปญหา ความพยายามท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีใหมีคุณภาพ  และ    
เกิดประโยชนตอการเสริมสรางความมีวินัยในตนเองใหแกนักเรียน 

ขอขอบคุณคณะผูดําเนินงานวิจัยทุกทาน  ครูผูสอนดนตรีโรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอม
ประชาศึกษา) โรงเรียนวัดหุบกระทิง  โรงเรียนเทศบาลตําบลกรับใหญ  โรงเรียนเทศบาลดําเนินสะดวก  
โรงเรียนวัดอุบลวรรณา  และนักเรียนทุกคนท่ีมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมทางดนตรีเพ่ือเสริมสราง
ความมีวินัยในตนเอง  ผูรวมงานทุกทานท่ีใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนตาง ๆ 
ดวยความเขมแข็ง ทุมเทแรงกายแรงใจ และเอาใจใสตอการรวมงานนับตั้งแตข้ันตอนแรกจนสําเร็จ
เปนรายงานการวิจยั   

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดรับ    
การพัฒนาความรู และทักษะทางดนตรีและเสริมสรางความมีว ิน ัยในตนเองใหนัก เร ียน      
ทุกระดับชั้นพัฒนาเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตอไป  
    
 
                 พีระชัย    ล้ีสมบูรณผล 
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