KKU RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES (GRADUATE STUDIES)
Vol. 7 NO. 2: May-August 2019

97

การพัฒนารู ปแบบการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้ สมองเป็ นฐาน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Development of Teaching Music Model Based on Brain-based Learning
for Secondary Demonstration School Khon Kaen University
จิตติวทิ ย์ พิทกั ษ์ (Chittiwit Pitak)1* ดร.พงษ์พิทยา สัพโส (Dr.Pongpittaya Sabpaso) **
ดร.อิศรา ก้านจักร (Dr.Issara Khanjug)***
(Received: May 4, 2018; Revised: July 2, 2018; Accepted: July 7, 2018)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดนตรี โดยใช้สมองเป็ นฐาน ระดับมัธยมศึกษาปี
ที่1โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Brain-Based Learning : BBL)โดยการทดลองใช้กบั กลุ่มเป้ าหมาย คือนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์ ) จานวน 35 คนและขั้นการประเมินผล
และปรับปรุ งแก้ไข (Development) ดาเนิ นปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนดนตรี โดยใช้สมองเป็ นฐานโดย
และนารู ปแบบไปขยายผล กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาชั้นปี ที่ 1 /1 โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
จานวน 40 คน เครื่ องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน จานวน 6
แผน ใช้เวลา 10 คาบเรี ยน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ผลการวิจยั พบว่า
พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนดนตรี โดยใช้สมองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) พบว่าแผนการจัดการเรี ยน
การสอนทั้ง 6 อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 มีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. ขั้นกระตุน้
สมอง 2. ขั้นร่ วมกันกาหนดการเรี ยนรู ้ 3. ขั้นเสนอความรู ้ 4. ขั้นฝึ กทักษะ 5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ 6. ขั้นสรุ ปความรู ้

ABSTRACT
The purposes of this research were to: develop the teaching method of music using the brain as a base,
Brain-Based Learning (BBL), conducted at Khon Kaen University Demonstration School. The target group consisted
of 3 5 students in Matthayom 1/ 2 at Demonstration School, Faculty of Education, Khon Kaen University. The
evaluation and development of the learning activities were based on the brain. And this was taken to expand the
results with 40 students in Matthayom 1/1 at Modindaeng Demonstration School of Khon Kaen University. The data
collection instruments consisted of 6 brainstorming lesson plans in 10 learning periods. The data was analyzed using
the average as well as the Standard Deviation (S.D.). The research unveiled that: The development of the Brain-Based
Learning (BBL) led to the assumption that the 6 instructional plans were very appropriate for the evaluation of the 3
experts’ appropriateness with the average at 4.49 and the activities as follows:
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บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมกับชีวติ ในศตวรรษที่ 21 เป็ นเรื่ องสาคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ เกิ ดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลต่อวิถีการดารงชี พของสังคมอย่างทัว่ ถึง ครู จึงต้องมีความ
ตื่นตัวและเตรี ยมพร้อมในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะสาหรับการออกไปดารงชีวติ ในโลก
ในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ที่ สาคัญที่ สุด คื อ ทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning Skill) ส่ งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะจาเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนการเตรี ยมความพร้อมด้านต่าง ๆ [1]
สาระการเรี ย นรู ้ ด นตรี มุ่ งให้ ผูเ้ รี ยนมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจองค์ป ระกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรี อ ย่าง
สร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู ้สึกทางดนตรี อย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชี วิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ร ะหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็ นคุ ณค่าดนตรี ที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี ในรู ปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับ เสี ยงดนตรี แสดงความรู ้ สึ ก ที่ มีต่ อดนตรี ในเชิ งสุ น ทรี ยะ เข้าใจความสัมพัน ธ์ระหว่างดนตรี กับ ประเพณี
วัฒนธรรม และเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ [2] แต่วิธีการที่จะนาดนตรี ไปสู่ เด็กเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถทาได้ง่ายนัก
ดังนั้นวิธีการสอนดนตรี จะบรรลุตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้น้ ันเป็ นกระบวนการที่ แตกต่างจากวิธีสอนศิ ลปะแขนงอื่ น ๆ
อย่างไรก็ตามวิชาดนตรี จะช่วยพัฒนาได้มากหรื อน้อยนั้น ขึ้นอยูก่ บั การสอนของครู เป็ นหลัก เพราะครู เป็ นผูจ้ ดั กิจกรรม
การเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน ถ้าครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนได้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทุก ๆ ด้านแล้ว วิชาดนตรี จะ
เป็ นวิชาที่ช่วยพัฒนาการเรี ยนการสอนในด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสนใจ (Interest) เป็ นสิ่ งสาคัญ สาหรับการเรี ยนรู ้ ซึ่งมนุษย์จะเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้ดีเมื่อมีความสนใจในสิ่ ง
นั้น ๆ การสร้าง ความน่าสนใจเป็ นสิ่ งที่ดี ซึ่งสามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ สอน การใช้
สื่ อการสอน การประยุกต์สิ่งต่าง ๆ เป็ นต้น ความสนใจมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สร้างให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจเพื่อเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ซึ่ งมี ทั้งการจูงใจที่ มาจากผูส้ อน หรื อการจูงใจที่ มาจากผูเ้ รี ยนเอง [3] และ การ
เรี ยนดนตรี มีประโยชน์ต่อวิชาอื่น ๆ เพราะการเรี ยนดนตรี จะส่งเสริ มทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เสริ มศักยภาพทางด้าน
อารมณ์ รวมถึงทางกายภาพ และช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนอยูก่ บั สภาวะแวดล้อมในโรงเรี ยนได้
ดี [4]
โรงเรี ย นสาธิ ต สั งกัด มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ซึ่ งประกอบไปด้ว ยโรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
(ศึ กษาศาสตร์ ) โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) รวมทั้งสิ้ น 2 แห่ ง ได้กาหนดการจัดการตามกรอบ
ของกระทรวงศึ กษาธิ การ หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 ก าหนดให้โ รงเรี ยนจัด ท า
มาตรฐานและตัวชี้วดั มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของโรงเรี ยน และเป็ นเป้ าหมายที่
โรงเรี ยนจะต้องพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กาหนด เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้สงั คมยอมรับในคุณภาพของโรงเรี ยน ตลอดจน
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มัน่ ใจว่าโรงเรี ยนมีความเป็ นมาตรฐานสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตามที่ สังคมต้องการ ซึ่ งกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ศิลปะ (สาระดนตรี ) เป็ นส่ วนหนึ่ งในตัวชี้ วดั มาตรฐานคุณภาพการศึ กษา ประกอบกับโรงเรี ยนสาธิ ตเป็ นโรงเรี ยนที่
จัดตั้งขึ้นภายใต้การดู แลของคณะศึ กษาศาสตร์ หรื อคณะครุ ศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็ นสถานฝึ กปฏิ บัติการ
ทางการศึกษา เป็ นโรงเรี ยนเพื่อศึกษาวิจยั ค้นคว้า ทดลองและสาธิตวิทยาการทางการศึกษาเพื่อให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน และ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิการกาหนด การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมี
อิสระในการเรี ยนรู ้ สามารถควบคุมการเรี ยนรู ้และได้ลงมือกระทาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งในการเรี ยนรู ้น้ ี ผเู ้ รี ยนจะมี
ความสัมพันธ์ของร่ างกายทุกส่วน ทั้งกาย สมอง อารมณ์แล้วจะเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี จาได้ง่าย จาได้นานการลงมือปฏิบตั ิจะ
ทาให้ร่างกายใช้ทุกส่วนทั้งการคิด การทา การพูด และอารมณ์ รวมถึงการทางานของสมองทั้งสองซีกร่ วมกันตลอดเวลา
แสดงให้เห็นว่าสมองมีการสร้างความรู ้ตลอดเวลาในระหว่างที่มีการเรี ยนรู ้ ดังนั้นการลงมือปฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นสิ่ งที่สัมผัสได้
จริ ง [5]
หัวใจสาคัญของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 คือการปฏิรูปการศึกษา และผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญที่ สุดที่จะเป็ นพลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาคือ ครู หน้าที่โดยตรงของครู คือการจัดการการ
เรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ดังนั้น ครู จึงต้องใช้ความพยายามอยูต่ ลอดเวลาที่จะค้นหา
วิธีการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยวิธีการที่ เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละ
บุคคล เป็ นที่ยอมรับกันว่าการวิจยั เป็ นกระบวนการค้นหาความรู ้และแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบที่ เชื่อถือได้ ดังนั้นการ
วิจยั ในชั้นเรี ยนจึงเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ ครู ผสู ้ อนนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูเ้ รี ยนแต่ละระดับได้ [6] ผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ขั้นตอนการ
ทางานของสมอง สรุ ป ได้ว่า การเรี ยนรู ้โดยเข้าใจการทางานของสมอง ว่าอารมณ์ มีความสัมพันธ์กบั การเรี ยนรู ้ การ
จัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีอารมณ์เชิงบวก สนใจต้องการเรี ยนรู ้ จะได้รับประสบการณ์ท้ งั ที่เป็ นจริ งและวาด
ฝันซึ่ งแสดงออกเป็ นความคิด และการแสดงออกในเชิงศิลปะ ซึ่ งเป็ นการสรุ ปความรู ้เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนดนตรี ดว้ ยการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนดนตรี โ ดยใช้ส มองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) ระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธดี าเนินการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 /2 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์) จานวน 35 คนและขั้นการ ดาเนินปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนดนตรี โดยใช้สมองเป็ นฐาน
โดย และนารู ปแบบไปขยายผล กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 1 /1 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดิ น
แดง) จานวน 40 คน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ แผนการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน จานวน 6 แผน ใช้เวลา 10 คาบ
เรี ยน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาแผนการจัดการเรี ยนการสอนไปทดลองสอนกับกลุ่มเป้ าหมาย ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ผลการวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาดนตรี สากล มาจัดทาเป็ นหน่วยการเรี ยนรู ้ จานวน 6
หน่ วย จากนั้นสังเคราะห์ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐานของนักการศึกษาที่ ทาการวิจยั มาเป็ น
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน 6 ขั้นตอน นามาจัดทาแผนการจัดการเรี ยนการสอน (ตารางที่ 1) พบว่าแผนการจัดการ
เรี ยนการสอนทั้ง 6 แผน จากการประเมินความเหมาะสมแผนการจัดการเรี ยนการสอนของผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ซึ่ ง
อยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และมีแผนการจัดการเรี ยนการสอนจานวน 4 แผนที่อยูใ่ น
เกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
นาแผนการจัดการเรี ยนการสอน ไปจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนในขั้นทั้ง 6 ได้ปรับกิ จกรรมให้เน้นการ
ทางานของสมอง ดังนี้
1. ขั้นกระตุน้ สมอง เป็ นขั้นที่ครู ใช้กิจกรรมกระตุน้ การทางานของสมอง เช่น การแสดงท่าทางประกอบเพลง
การใช้นิ้วมือกาหนดเป็ นเสี ยงดนตรี การฟังเพลงที่ แสดงอารมณ์ที่แตกต่างกัน แล้วให้นักเรี ยนแสดงความคิดเห็ นว่ามี
ความรู ้สึกอย่างไร เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เข้าใจในสิ่ งที่เรี ยนและสามารถเชื่ อมโยงไปสู่ เรื่ องที่ จะเรี ยนได้ (ภาพที่ 1)
(ภาพที่ 2)
2. ขั้นร่ วมกันกาหนดการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ครู และนักเรี ยนตกลงร่ วมกันว่านักเรี ยนจะต้องทากิ จกรรมใดบ้าง
จัดกระทาอย่างไร และจะมีวธิ ีวดั และประเมินผลอย่างไร (ภาพที่ 3)
3. ขั้นเสนอความรู ้ เป็ นขั้นที่ เชื่ อมโยงประสบการณ์เดิ มของนักเรี ยนมาสร้างองค์ความรู ้ใหม่ คือ การสอน
หรื อการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่นักเรี ยนจนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยน ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่สร้างเน้นการ
ทางานของสมอง ด้วยการใช้สื่อที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อกระตุน้ การทางานของสมอง (ภาพที่ 4) (ภาพที่ 5) (ภาพที่ 6)
4. ขั้น ฝึ กทักษะ เป็ นขั้น ที่ นัก เรี ยนเข้ากลุ่ม แล้วร่ วมมื อ กัน เรี ยนรู ้ แ ละสร้ างผลงาน ในขั้น นี้ การฝึ กทัก ษะ
หมายถึง การศึ กษาค้นคว้า การฝึ กปฏิ บตั ิการทดลอง การสังเกตจากสิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัด
ทักษะการปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ จากสื่ อในขั้นเสนอความรู ้ จนประสบผลสาเร็ จได้ผลงานออกมา (ภาพที่
7) (ภาพที่ 8)
5. ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ ตวั แทนแต่ละกลุ่มที่ ได้จากการอาสาสมัครหรื อจับสลากออกมานาเสนอ
ผลงานเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ (ภาพที่ 9)
6. ขั้นสรุ ปความรู ้ ขั้นที่ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ แล้วให้นกั เรี ยนทาใบงานเป็ นรายบุคคล ครู และ
นักเรี ยนร่ วมกันเฉลย ให้นกั เรี ยนแต่ละคนปรับปรุ งผลงานของตนเองให้ถูกต้อง ครู รับทราบและเก็บผลงานไว้ในแฟ้ม
สะสมผลงาน (ภาพที่ 10) (ภาพที่ 11)
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนดนตรี โ ดยใช้ส มองเป็ นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนสาธิ ตสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แนวคิดทฤษฎีการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสอนดนตรี ศึกษา และคุณลักษณะของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมอง
เป็ นฐาน (Brain-Based Learning : BBL) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้โดยอาศัยความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของสมอง
เป็ นเครื่ องมือในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐานจานวน 6 แผน
โดยการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ( X = 4.49 S.D.=1.39) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
สมองเป็ นฐาน 6 ขั้นคือ
1) ขั้นกระตุน้ สมอง เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั ใช้กิจกรรมกระตุน้ การทางานของสมอง เช่น การแสดงท่าทางประกอบ
เพลง การใช้นิ้วมือกาหนดเป็ นเสี ยงดนตรี การฟังเพลงที่แสดงอารมณ์ที่แตกต่างกัน การเคาะจังหวะ ปรบมือเป็ นจังหวะ
ต่าง ๆตามที่ตอ้ งการแสดงออก แล้วให้ผเู ้ รี ยนแสดงความคิดเห็นว่ามีความรู ้สึกอย่างไร เพื่อเตรี ยมความพร้อมให้เข้าใจ
ในสิ่ งที่ เรี ยนและสามารถเชื่ อมโยงไปสู่ เรื่ องที่ จะเรี ยนได้ กิ จกรรมเหล่านี้ เป็ นวิธีการผ่อนคลายเป็ นไปตามหลักการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้สมองเป็ นฐาน [7] เป็ นการนาหลักการการทางานของสมองมาประยุกต์ใช้ในขั้นนาเข้าสู่ บทเรี ยน
สอดคล้องกับ [8] กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้จะต้องผนวกควรรู ้กบั อารมณ์ควบคู่กนั ไปเสมอ ดังนั้นการ
จัดการเรี ยนรู ้จะต้องทาให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุกซึ่งจะทาให้มีการหลัง่ สารเคมีความสุขออกมา
2) ขั้นร่ วมกันกาหนดการเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ผวู ้ จิ ยั และผูเ้ รี ยนตกลงร่ วมกันว่าผูเ้ รี ยนจะต้องทากิจกรรมใดบ้าง มี
วิธีการอย่างไร และจะมีวธิ ีวดั และประเมินผลอย่างไร ใครบ้างที่เป็ นผูป้ ระเมินผล เป็ นการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน มีเจตคติใน
ทางบวกเกี่ยวกับการจัดการการเรี ยนการสอน [9] และสอดคล้องกับ [10] กล่าวว่า หลักการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้
สมองเป็ นฐานนั้น สมองจะเลือกที่ จะรับรู ้และเรี ยนรู ้ในสิ่ งที่มีความหมาย ซึ่ งควรใช้วิธีการที่ทา้ ทายให้ผเู ้ รี ยนได้คิดหา
แนวทางหรื อวิถีทางการวางแผนด้วยตนเองและมีความหมาย ได้แก่ การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ค้นคว้าหาคาตอบจาก
คาถามด้วยตนเอง
3) ขั้นเสนอความรู ้ใหม่ เป็ นขั้นที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนมาสร้างองค์ความรู ้ใหม่ คือ การสอน
หรื อการสร้างความคิดรวบยอดให้แก่ผูเ้ รี ยนจนเกิ ดความรู ้ความเข้าใจในสิ่ งที่ เรี ยน ใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่ เน้นการทางาน
ของสมอง ด้วยการใช้สื่อที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อกระตุน้ การทางานของสมอง เป็ นแบบฝึ กทักษะที่เน้นการทางานของสมอง
ทั้งการใช้สี สัญลักษณ์ทางดนตรี และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในสื่ อที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น you tube เพลงที่
เกี่ ยวข้อง, คลิ ปวีดีโอการแสดงดนตรี เอกสารประกอบการเรี ยน ที่ ช่วยกระตุน้ การทางานของสมอง สอดคล้องกับ
[11]กล่าวถึง กระบวนการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นร่ วมกันระหว่างความสนใจกับการรับรู ้จากสิ่ งที่อยูร่ อบตน ดังนั้นกิจกรรมผูส้ อน
ใช้ควรดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยนและเชื่อมโยงความรู ้เดิมกับความรู ้ใหม่เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึน ส่งผลให้ผเู ้ รี ยน
เกิดความใส่ใจในการเรี ยนรู ้ และลงมือกระทาอย่างต่อเนื่อง
4) ขั้นฝึ กทักษะ งานวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิดนตรี สากล เป็ นฐานการช่วยเหลือ เป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยน
เข้ากลุ่มแล้วร่ วมมื อกัน เรี ยนรู ้และสร้ างผลงาน ในขั้น นี้ การฝึ กทักษะ หมายถึ ง การศึ กษาค้นคว้า การฝึ กปฏิ บัติการ
ทดลอง การสังเกตจากสิ่ งแวดล้อม แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัดทักษะการปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
จากสื่ อในขั้นเสนอความรู ้ใหม่ จนประสบผลสาเร็ จได้ผลงานออกมา สอดคล้องกับ [12] กล่าวว่า ผูเ้ รี ยนซึ่งมีปัญญาจะ
ใช้ความคิดวิเคราะห์ในการเรี ยนรู ้ หรื อลอกเลียนแบบบางสิ่ งบางอย่างที่ตนรับรู ้ หรื อต้องการรับรู ้ ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
ที่ ส ลับ ซั บ ซ้ อ น เมื่ อ ผู ้เรี ย นรั บ รู ้ แ ล้ว ในเวลาต่ อ มาเมื่ อ ต้อ งการแสดงถึ ง การเรี ย นรู ้ น้ ั น ๆ จึ ง แสดงออกมา ใน
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กระบวนการเรี ยนรู ้เช่นนี้จึงเกี่ยวข้องกับการรับรู ้สิ่งเร้า การจดจาสิ่ งเร้าที่เรี ยนรู ้ และการแสดงพฤติกรรมดังที่ได้เรี ยนรู ้
มาในการปฏิ บตั ิ ทกั ษะทางดนตรี และ[13] กล่าวว่าการใช้สื่อหลากหลายนาเสนอไว้ในห้องเรี ยน เพื่อนาไปสู่ ความ
สนใจ และพร้อมที่จะให้ผเู ้ รี ยนโดยเฉพาะสื่ อที่ผเู ้ รี ยนชอบจะทาให้สมองของผูเ้ รี ยนทางานได้ดีข้ ึน
5) ขั้นแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นขั้นที่ตวั แทนแต่ละกลุ่มที่ได้จากการอาสาสมัครหรื อจับสลากออกมานาเสนอ
ผลงานที่แต่ละกลุ่มเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ [8] กล่าวว่า สมองจะพัฒนาได้ดีมีการโต้ตอบกัน
พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความรู ้กนั จากการทางานของสมองพบว่าผูเ้ รี ยนจะรู ้สึกมีคุณค่าและเป็ นที่ ยอมรับ จะทาให้เกิ ด
อารมณ์เชิงบวกหรื อมีความสุ ขและการทางานของสมองซีกซ้ายและขวาร่ วมกันในการคิดและให้เหตุผล ดังนั้นกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ จึ งทาให้มีพฒั นาการทางานของสมองอย่างมากทั้งในส่ วนการคิด ส่ วนการให้เหตุผล และ
ส่ วนที่ควบคุมอารมณ์ มักพบได้เสมอว่าถ้าไม่มีการควบคุมอารมณ์หรื อเกิดอารมณ์ไม่พึงพอใจในขณะที่ อภิปรายหรื อ
แลกเปลี่ยนความรู ้จะทาให้ไม่เกิดการเรี ยนรู ้ แต่ในทางกลับกันถ้าทุกคนยอมรับการแสดงความมีเหตุมีผลในระหว่างการ
โต้แย้งหรื ออภิปรายก็จะทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้ ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีเป้ าหมายร่ วมกันในการเรี ยนรู ้
จากสิ่ งที่มีความหมายผ่านปั ญหาที่อยูใ่ นบริ บทชีวติ จริ งจะทาให้ผเู ้ รี ยนร่ วมมือกันเรี ยนรู ้โต้ตอบกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยน
ความรู ้กนั ซึ่ งทาให้มีการพัฒนาสมองได้ดี ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ [4] กล่าวว่า การเรี ยนดนตรี มีประโยชน์ต่อวิชา
อื่น ๆ เพราะการเรี ยนดนตรี จะส่ งเสริ มทักษะในการคิดสร้างสรรค์ เสริ มศักยภาพทางด้านอารมณ์ รวมถึงทางกายภาพ
และช่วยให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนอยูก่ บั สภาวะแวดล้อมในโรงเรี ยนได้ดี
6) ขั้นสรุ ปความรู ้ ขั้นที่ผวู ้ จิ ยั และผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนทาแบบฝึ กเป็ นรายบุคคล ผูว้ จิ ยั และ
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันเฉลย ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนปรับปรุ งผลงานของตนเองให้ถูกต้อง ผูว้ ิจยั รับทราบและเก็บผลงานไว้ในแฟ้ ม
สะสมผลงาน สอดคล้องกับ [12] กล่าวถึงเมื่อผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บัติเพื่อประเมินผล ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดควรมีการแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป อย่างไรก็ตามผูส้ อนควรราลึกเสมอว่า การเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิด ดังนั้น ผูเ้ รี ยนอาจไม่
สามารถปฏิ บัติทัก ษะต่ าง ๆ ได้ แม้จะสังเกตเห็ น ก็ต าม เนื่ องจากทักษะหรื อ การปฏิ บัติ อ าจจะยากเกิ น การรั บ รู ้ ใน
กระบวนการทางความคิด หรื อผูเ้ รี ยนไม่สามารถจดจาสิ่ งต่าง ๆ ได้ท้ งั หมดและสอดคล้องกับ [14] ได้กล่าวว่า การเรี ยนรู ้
โดยใช้สมองเป็ นฐานเป็ นวิธีการที่ผูเ้ รี ยนจะได้รับประสบการณ์ท้ งั ที่ เป็ นจริ งและวาดฝั น และในการรับประสบการณ์
หมายถึงการสะท้อนความคิด การคิดวิจารณญาณ และการแสดงออกของผลงาน ซึ่ งเป็ นการสรุ ปความรู ้เกี่ ยวกับการ
เรี ยนรู ้

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
ครู และนักวิจยั สามารถปรับกิจกรรมประกอบท่าทางให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยให้ผเู ้ รี ยนอธิบายท่าทางที่
แสดงออกว่าสื่ อสารด้านใดตามความคิดของผูเ้ รี ยน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการศึ กษากิ จกรรมที่ ส่งเสริ มการเรี ยนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการเรี ยนรู ้ (Learning Skill) มีความคิด
สร้างสรรค์ ใช้การเรี ยนรู ้โดยสมองเป็ นฐานสาหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในสาระการเรี ยนรู ้ท้ งั 8 กลุ่มสาระ
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีเพราะได้รับคาปรึ กษา แนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญคณะศึกษาศาสตร์ และคณะ
ศิ ลปกรรมศาสตร์ ห ลายท่ าน ที่ ได้ให้ค าปรึ ก ษาแนะน า ตรวจสอบงานวิจัย และตรวจสอบความถู กต้อ งให้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่านที่ ได้ให้ความ
ร่ วมมือ สนับสนุน ให้คาแนะนา
ผูว้ จิ ยั จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้สมองเป็ นฐาน
แผนการจัดการเรี ยนการสอน
แผนที่ 1 ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับดนตรี สากล
แผนที่ 2 เครื่ องดนตรี
แผนที่ 3 การใช้และบารุ งรักษาเครื่ องดนตรี
แผนที่ 4 ลักษณะของ วงดนตรี สากล
แผนที่ 5 การปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี สากล
แผนที่ 6 การนาเสนอบทเพลงที่นิยม
คะแนนเฉลี่ย

ภาพที่ 1 การแสดงท่าทางประกอบเพลง

X

4.00
4.66
4.33
4.66
4.66
4.66
4.49

S.D.
1.41
1.39
1.40
1.39
1.39
1.39
1.39

แปลความหมาย
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก

ภาพที่ 2 การใช้นิ้วมือกาหนดเป็ นเสี ยงดนตรี

ภาพที่ 3 ครู และนักเรี ยนตกลงร่ วมกันว่านักเรี ยนจะต้องทากิจกรรมใดบ้าง
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ภาพที่ 4 บรรทัด 5 เส้น

ภาพที่ 7 นักเรี ยนศึกษาค้นคว้าจากสื่ อ

ภาพที่ 5 กุญแจซอล

ภาพที่ 6 กุญแจฟา

ภาพที่ 8 นักเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิการทดลอง

ภาพที่ 9 นักเรี ยนนาเสนอผลงานเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
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ภาพที่ 10 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลย

ภาพที่ 11 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้

