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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ดนตรีซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการเรียน วิธีการถ่ายทอด และการวัดผล
จากคณะแตรวงสู่นักดนตรีรุ่นเยาว์ กรณีศึกษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียน
โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีขอบเขตการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวงที่นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วม
บรรเลง จ�ำนวน 3 คณะในอ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม ผลการศึกษาพบว่า ขัน้ ตอนการเรียน
รู้ดนตรีแบ่งได้เป็น 7 กระบวนการ คือ 1) คัดเลือกนักดนตรีรุ่นเยาว์เข้าร่วมบรรเลง
กับคณะแตรวงโดยการทดสอบพื้นฐานความสามารถ 2) มอบหมายให้ศึกษาเพลงที่
จะเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยการฟัง 3) จัดท�ำตารางการฝึกซ้อมเพื่อท�ำการนัดหมาย
4) สร้างความคุ้นเคย 5) ศึกษาโน้ตดนตรีควบคู่กับการฟังเพลงซ�้ำ 6) ท่องจ�ำโน้ต
ดนตรีของคณะแตรวง และ 7) ฝึกซ้อมบรรเลงร่วมกันจนเกิดความช�ำนาญ ส�ำหรับ
วิธีการถ่ายทอด เน้นการสอนด้วยผู้ถ่ายทอดเพียงผู้เดียวและใช้แนวการสอนแบบ
เดียวกับการสอนดนตรีไทย การวัดผลจะเป็นแบบไม่เป็นทางการโดยครูผู้สอนจะใช้
การสังเกตและทดสอบตลอดทุกขั้นตอนของการฝึกซ้อม
ค�ำส�ำคัญ : แตรวง, คณะแตรวง, กระบวนการเรียนรู้ดนตรี, นักดนตรีรุ่นเยาว์,
การร่วมบรรเลง

Abstract

This research paper was a qualitative research which aimed to
study the traditional music learning process; including learning step,
knowledge transfer, and evaluation of folk brass band provided to
young musician students who join the folk brass band and studying in
Chongphranwitthaya school in Photharam district, Ratchaburi province.
The scope of study focused on 3 folk brass bands in Chongphranwitปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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thaya school, using interview and non-participant observation to collect
data. The findings of the study showed that the traditional music
learning process was separated into 7 steps: 1) selecting young
musicians to join the folk brass band by testing their basic ability in
music 2) assigning to studying through listening to the songs before
appointment 3) making rehearsal schedule for appointment 4) getting
acquainted 5) repeatedly studying music notations coupled with music
6) memorizing music notes of the folk brass band and 7) repeatedly
practicing with the folk brass band and the experts. The communicants
taught the young musicians themself and used the teaching techniques
as Thai traditional music style, also evaluated them by observed and
tested the young musicians in every step of learning process without
any formal evaluation tests.
Keywords: Folk Brass, Folk Brass Band, The Traditional Music Learning
Process, Young Musician, Join the Folk Brass

บทน�ำ

แตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีพนื้ บ้านทีไ่ ด้รบั อิทธิพลของการน�ำเครือ่ งดนตรี
ตะวันตกประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง ซึ่งคนไทยชอบเรียกเครื่องดนตรีประเภทนี้
ว่า “แตร” (สุกรี เจริญสุข, 2541) มาประสมวงและประยุกต์ใช้บรรเลงเพลงไทยใน
หลายรูปแบบเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมไทยเข้า
ด้วยกัน มีการใช้แตรในพระราชพิธีต่างๆ มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
กรุงรัตนโกสินทร์ แตรวงมีอิทธิพลและมีบทบาทที่ชาวบ้านให้ความส�ำคัญในการ
ประกอบในพิธกี รรมต่างๆ แทบทุกพิธกี รรม เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำรงชีวติ ของชาว
บ้าน บ่งบอกถึงค่านิยมของท้องถิ่น รักความสนุกสนานรื่นเริง สร้างให้เกิดความรัก
ความสามัคคี พิธตี า่ งๆ จะต้องมีการแห่ประโคมด้วยคณะแตรวง อาจเป็นเพราะคณะ
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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แตรวงมีความคล่องตัวในการบรรเลงไม่ว่าจะเป็นการนั่งบรรเลงหรือเดินบรรเลง
สามารถเคลื่อนย้ายวงดนตรีได้อย่างคล่องตัวและด้วยความรวดเร็ว มีจังหวะจะโคน
และท่วงท�ำนองทีฮ่ กึ เหิม เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วรูส้ กึ สนุกสนานเร้าใจ ทัง้ เพลงทีบ่ รรเลง
ก็สามารถบรรเลงได้ทั้งเพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง สามารถน�ำมา
บรรเลงให้เป็นเพลงร่วมสมัยได้อย่างน่าฟัง (สมบัติ เวชกามา, 2557)
อ�ำเภอโพธาราม มีคณะแตรวงหลายคณะ มีทงั้ คณะเก่าแก่อยูค่ กู่ บั โพธาราม
และคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งแต่ละคณะจะมีคิวการแสดงต่อเนื่องตลอดทั้งปี แสดงให้
เห็นถึงความต้องการใช้คณะแตรวงประกอบพิธกี รรมในการประโคมหรือแห่ประกอบ
พิธีต่างๆ ในอ�ำเภอโพธารามและอ�ำเภอใกล้เคียงที่มีมากพอที่จะท�ำให้ผู้ที่ประกอบ
อาชีพแตรวงสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอ แตรวงชาวบ้านเป็นดนตรีที่มี
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับวิถชี วี ติ สังคมและวัฒนธรรมของประชาชนทัง้ ในงานมงคล
และงานอวมงคล ซึง่ วิธกี ารบรรเลง บทบาทและหน้าทีข่ องแตรวงในอดีตเป็นไปอย่าง
มีแบบแผน แต่เนื่องจากสภาพการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้คณะแตรวง
ต้องปรับปรุงแนวทางวิธีการเรียนรู้ถ่ายทอดดนตรีในการบรรเลงให้เหมาะสมกับยุค
สมัย แตรวงมีการพัฒนาที่ยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนมากเป็นความสนใจจากภาค
เอกชนระดับชาวบ้าน ที่ยังคงให้ความส�ำคัญกับแตรวงในลักษณะของดนตรีที่ใช้
ประกอบตามวัฒนธรรมประเพณี ความเชือ่ และเห็นคุณค่าของแตรวง ส่งผลให้ดนตรี
ยังเป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีเกียรติ เป็นทีย่ อมรับของ
สังคมในปัจจุบัน อีกทั้งภาครัฐยังได้มีการรณรงค์ให้เยาวชนได้เห็นความส�ำคัญของ
การเล่นดนตรี เช่น โครงการดนตรีต้านยาเสพติด โครงการเยาวชนคนดนตรี ซึ่งใช้
ดนตรีเป็นกิจกรรมหลักในการสร้างสัมพันธภาพ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมา
ท�ำกิจกรรมด้านดนตรีและอนุรักษ์ดนตรีประเภทต่างๆ รวมทั้งแตรวงด้วย
บริเวณโรงเรียนช่องพรานวิทยา อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ก็เป็นอีก
พืน้ ทีห่ นึง่ ทีแ่ ตรวงชาวบ้านยังมีอทิ ธิพลและมีการให้การสนับสนุนใช้บริการกันอย่าง
แพร่หลาย ผู้ศึกษายังพบอีกว่ามีข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ นักเรียนที่อยู่
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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ในโรงเรียนช่องพรานวิทยาเองก็มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแตรวงมาโดยตลอด ประการ
หนึง่ ก็คอื นักเรียนเติบโตมาภายใต้วฒ
ั นธรรมการใช้แตรวงแทบทุกพิธกี รรม ประการ
ที่สองก็คือนักเรียนในโรงเรียนช่องพรานวิทยาหลายคน พบว่าอยู่ในครอบครัวที่
ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีในคณะแตรวง โดยทั้งนี้ผู้วิจัยพบข้อสังเกตส�ำคัญอีก
ประการหนึง่ นัน่ คือนักดนตรีเหล่านีน้ อกจากเล่นดนตรีทโี่ รงเรียนแล้ว ยังไปหาอาชีพ
เสริมไปฝึกฝนในเรื่องทักษะของการบรรเลงดนตรีร่วมกันกับคณะแตรวงในท้องถิ่น
อีกด้วย ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงให้ความสนใจว่าเมือ่ นักเรียนเหล่านีไ้ ด้มาเข้าร่วมบรรเลงกับ
คณะแตรวงแล้ว นักเรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการบรรเลงแตรวงร่วมกับ
คณะแตรวงท้องถิ่นนี้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนักเรียนเหล่านี้ที่ได้เข้าร่วมกับ
คณะแตรวงแล้ว ก็มีพฤติกรรมรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอย่างเห็นได้ชัด
อีกทัง้ ไม่ขาดการเข้าฝึกซ้อมกับคณะแตรวง ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้วในการรวมวงปฏิบตั ดิ นตรี
ในโรงเรียนทัว่ ไป มักประสบปัญหาการขาดเข้าฝึกซ้อมดนตรีของสมาชิก เช่นนัน้ แล้ว
กระบวนการเรียนรูด้ นตรีของนักดนตรีรนุ่ เยาว์เหล่านีอ้ าจช่วยขยายความกระจ่างใน
ประเด็นเหล่านั้นได้
จากความส�ำคัญและที่ของการศึกษาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะท�ำการ
ศึกษา “กระบวนการเรียนรูท้ างดนตรีจากคณะแตรวงสูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์ กรณีศกึ ษา
การร่วมบรรเลงแตรวง ของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาอ�ำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุร”ี โดยหวังว่าการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านการเรียนรูด้ า้ น
แตรวงให้แก่ผทู้ สี่ นใจดนตรีดา้ นแตรวง หรือเป็นข้อมูลประกอบการสอนในหลักสูตร
ดนตรีแตรวงในสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมไทยใน
เรื่องแตรวงให้อยู่คู่สังคมไทย อันเป็นประโยชน์ในการประยุกต์สืบสานการบรรเลง
ดนตรีแตรวงต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรี ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการเรียน
วิธีการถ่ายทอด และการวัดผล จากคณะแตรวงสู่นักดนตรีรุ่นเยาว์ กรณีศึกษาการ
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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ร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ในอ�ำเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี

ค�ำถามการวิจัย

กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ างดนตรีของคณะแตรวงสูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์
กรณีศึกษาการร่วมบรรเลง
แตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาอ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
มีขั้นตอน วิธีการถ่ายทอด และมีการวัดผลอย่างไร

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการถ่ายทอดความรู้
การถ่ายทอดหรือวิธีการสอน คือกระบวนการต่างๆ ที่ผู้สอนใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปตามองค์ประกอบและลักษณะวิธกี ารเฉพาะของวิชานัน้ ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2522)
ในขณะที่ สุพันธ์ ตันศรีวงษ์ (2538) กล่าวไว้ว่า การถ่ายทอดความรู้หมายถึงการจัด
กิจกรรมเพือ่ เปลีย่ นพฤติกรรมของผูเ้ รียน โดยมีเป้าหมายเพือ่ 1. ช่วยให้ผเู้ รียนบรรลุ
ผลการเรียน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ทางสติปัญญา 2. มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางด้าน
จิตใจ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และ 3. มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความช�ำนาญ
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การถ่ายทอดความรู้ คือกระบวนการทีผ่ สู้ อนใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียน เกิดการ
พัฒนาความรูค้ วามช�ำนาญในวิชานัน้ ๆ ตลอดจนพัฒนาสติปญ
ั ญาและจิตใจ มีความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีคุณธรรม ทั้งนี้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการ
ทางสังคม ซึง่ ด�ำเนินอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ มนุษย์จะซึมซับเอาวัฒนธรรมและลักษณะ
ต่างๆ ของสังคมเข้าไว้ในบุคลิกภาพของตน โดยการเรียนรู้และการซึมซับนี้เกิดจาก
อิทธิพลของประสบการณ์และผ่านการท�ำงานของตัวแทนทางสังคม หลังจากผ่าน
กระบวนการนี้บุคคลจะเริ่มยอมรับจนกระทั่งตัดสินใจท�ำตาม การถ่ายทอดความรู้
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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เป็นกระบวนการในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในสังคม ซึง่ เกิดจากการทีบ่ คุ คล
ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนทั้งทางตรงและทางอ้อม ท�ำให้เกิดการ
เรียนรูใ้ นการทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้ ความคิด และการแสดงพฤติกรรมของตน ตัวแทน
ทีท่ ำ� หน้าทีถ่ า่ ยทอดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือครอบครัว ซึง่ เป็นสถาบันแรกในการเข้าร่วมสังคม
การถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยบุคคลหนึ่งๆ จะได้รับการ
ถ่ายทอดจากกลุ่มเพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน และกลุ่มอ้างอิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความ
ส�ำคัญมาก เนื่องจากผู้รับการถ่ายทอดไม่ได้สังกัดเป็นสมาชิก แต่มีอิทธิพลท�ำให้คน
เกิดการเรียนรู้ ลอกเลียนแบบ เช่น พฤติกรรมของผูแ้ สดงโฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์
ซึ่งกลุ่มอ้างอิงนี้ช่วยให้บุคคลเรียนรู้และท�ำหน้าที่ถ่ายทอดวิถีการด�ำรงชีวิตในสังคม
และวัฒนธรรมไปสูบ่ คุ คลท�ำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลีย่ นแปลงได้ (กาญจนา
แก้วเทพ, 2543)
กระบวนการถ่ายทอดดนตรี
กระบวนการถ่ายทอดดนตรีมหี ลากหลายรูปแบบ อาทิ ระบบการสอนของ
ดาลโครซ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2540) ซึ่งเชื่อว่าการพัฒนาการฟังควบคู่กับการตอบ
สนองโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาดนตรีได้ ดังนั้น
เขาจึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจังหวะ
เรียกว่า ยูรธิ มึ มิกส์ (Eurhythmics) ซึง่ หมายถึง การเคลือ่ นไหวทีด่ ี (Good rhythmic
Movement) และกระบวนการทางการรับรู้ที่สัมพันธ์ระหว่างความคิดกับการ
เคลื่อนไหว หรือหากเป็นระบบการสอนดนตรีของซูซูกิ ก็จะเชื่อว่าความสามารถที่
เรียกว่า “เก่ง หรือ อัจฉริยะ” ไม่ได้มตี ดิ ตัวมาตัง้ แต่เกิด ทุกคนเกิดมามีทกุ สิง่ ทุกอย่าง
เท่ากันหมด ต้องอาศัยการเลี้ยงดู อบรม ฝึกสอนพัฒนาเพื่อให้เด็กเป็นอย่างที่
ผู้ปกครองต้องการ การเรียนรู้จากเด็กเหมือนการเรียนรู้ภาษาจากแม่ ดังนั้นเขาจึง
เห็นว่าการเรียนดนตรีที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการเรียนการสอนแบบแม่สอนลูก แม่สอน
ลูกอย่างไร ลูกก็จะได้อย่างนัน้ เกณฑ์กค็ อื “ครูเก่งเด็กเก่ง ครูไม่เก่งเด็กไม่เก่ง” ส่วน
ความลับในการฝึกซ้อมคือ การท�ำซ�้ำ ฝึกซ�้ำแล้วซ�้ำอีกจนดูเป็นเรื่องง่ายและเป็น
ธรรมชาติ (สุกรี เจริญสุข, 2541) 		
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นอกจากกระบวนการถ่ายทอดดนตรีตามทฤษฎีต่างประเทศแล้ว มนตรี
ตราโมท (2540) ได้กล่าวถึงระบบการสอนดนตรีของไทย ว่าครูผู้สอนจะเน้นการดู
อุปนิสยั ของศิษย์วา่ เป็นคนทีม่ นี สิ ยั ดนตรีอยูห่ รือไม่ มีเชาวน์ดี อุตสาหะพยายามด้วย
ความรักเรียนจริงๆ และมีธรรมชาติของสรีระเหมาะที่จะใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ
ส่วนการสอนครูจะสอนศิษย์ไปตามล�ำดับ ได้แก่ การนัง่ และการจับเครือ่ งดนตรีทถี่ กู
ต้องตามแนบแผนแห่งการใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้น การเริ่มกระท�ำให้เป็นเสียงโดยยัง
ไม่ต้องเป็นเพลง การต่อเพลงสั้นๆ และง่ายๆ ก่อน เช่น เพลงต้น เพลงฉิ่ง จระเข้
หางยาว เป็นต้น แล้วจึงค่อยๆเลื่อนการต่อเพลงให้ยากขึ้น การบอกให้รู้จังหวะ
การบอกให้ทราบว่าท�ำนองอย่างไรใช้แทนกันได้บ้าง เปรียบเทียบให้เห็นว่าเท่ากัน
เป็นอย่างไร ควรมีเม็ดพรายอย่างไร ตรงไหน ส่วนการสอนต่อๆไป ต้องแล้วแต่ฝีมือ
เชาวน์ปัญญา และความรู้ของศิษย์จะสมควรอย่างไร
การสืบทอดทางดนตรีในอดีต สิง่ ทีส่ ามารถท�ำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติตามแบบได้อย่างถูกต้องตามแบบอย่าง คือการได้อยู่ใกล้ชิด สังเกต
จดจ�ำ เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ วิชาดนตรีทั้งดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้าน
ต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความรัก ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นกับการเรียน การฝึกฝน
อย่างเต็มความสามารถของตนทีม่ อี ยู่ พร้อมกับนิสยั ทีต่ อ้ งเป็นคนรูจ้ กั มีสมั มาคารวะ
นอบน้อม ตรงต่อเวลา มานะอดทน ตัง้ ใจ มุง่ มัน่ มีระเบียบแบบแผนตามขัน้ ตอนอย่าง
เคร่งครัด (มนตรี ตราโมท, 2537)
ฉะนั้นการถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ควรใช้ตาม
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความรูแ้ ละเนือ้ หาทีต่ อ้ งการถ่ายทอดทัง้ ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ การถ่ายทอดหรือวิธีการสอนเป็นกระบวนการต่างๆ ที่ผู้สอนใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุจดุ ประสงค์ในการเรียนรูท้ ตี่ งั้ ไว้ ซึง่ จะ
แตกต่างกันไป ตามโอกาสและสถานที่ ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นวิชาความ
รู้ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้โดยไม่ต้องใช้ต�ำรา เพียงแต่เป็นการบอกต่อ
และท�ำตามซ�ำ้ ๆ อย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ดังนัน้ สรุปได้วา่ การศึกษากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้หรือการเรียนรู้ทางดนตรีของวงแตรวง สามารถน�ำหลักการแนวคิด
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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และทฤษฏีจากนักดนตรีศึกษา ที่มีความสอดคล้องในเรื่องการถ่ายทอดดนตรีมา
ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหลักในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ส�ำหรับกรอบแนวคิดการวิจยั
แสดงในภาพประกอบที่ 1
บริบทของแตรวง
ขั้นตอนในการถ่ายทอด
ความรู้ด้านแตรวง
วิธีการถ่ายทอดความรู้
ทางดนตรีของคณะแตรวง

กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ทางดนตรีของคณะแตรวงสู่
นักดนตรีรุ่นเยาว์

การวัดผลการเรียนรู้

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวงสู่นักดนตรีรุ่นเยาว์
กรณีศึกษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาอ�ำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณี
เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์การศึกษากระบวนการเรียนรูด้ นตรีจากคณะแตรวงสูน่ กั ดนตรี
รุ่นเยาว์ กรณีศึกษาการร่วมบรรเลงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา อ�ำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่มีนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมบรรเลง เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบวิธีการด�ำเนินการศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูลที่ศึกษา						
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาคสนามโดย
สัมภาษณ์และการสังเกต หัวหน้าคณะแตรวง ครูผู้สอนของคณะแตรวงที่นักเรียน
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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โรงเรียนช่องพรานวิทยา อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร่วมบรรเลงตลอดจน
นักเรียนที่เข้าร่วมบรรเลงในคณะแตรวงดังกล่าว เพื่อส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
เรื่องกระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวง			
พืน้ ทีก่ ารศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ พืน้ ทีอ่ ำ� เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึง่ เป็น
ที่นัดหมายฝึกซ้อม เตรียมตัวประชุมเพื่อท�ำกิจกรรมแตรวงร่วมกัน ซึ่งมีคณะแตรวง
ที่นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมบรรเลง ดังนี้				
1) คณะแตรวงต้องประสงค์ ซึง่ มีนายประสงค์ รอดอินทร์ เป็นหัวหน้าคณะ
2) คณะแตรวงพรประสิทธิ์ มีนายประสิทธิ์ ค�ำนุช เป็นหัวหน้าคณะ
3) คณะแตรวงขวัญใจคลองพลับ มีนายแอว สืบติภา เป็นหัวหน้าคณะ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็น ผู้ศึกษาจึงท�ำการศึกษาโดยใช้วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือหัวหน้าคณะแตรวง ผู้ให้ความรู้และผู้เรียนรู้
เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) โดยมุ่งเน้นที่ผู้ที่ท�ำหน้าที่สอนกระบวนการ
เรียนรูด้ นตรีจากคณะแตรวง อาจเป็นหัวหน้าคณะหรือผูท้ ถี่ กู มอบหมายให้เป็นผูส้ อน
วิชาดนตรีแตรวง อาจประกอบด้วยผู้บรรเลงในคณะแตรวงหรือเป็นผู้สอนคนเดียว
(ครู)หรือผู้ที่เป็นเพื่อนร่วมคณะแตรวงให้การยอมรับเป็นผู้ให้ความรู้ก็ได้ ผู้ศึกษาจะ
ท�ำการศึกษาด้วยวิธสี มั ภาษณ์ ผูใ้ ห้ความรูร้ วมถึงนักเรียนทีร่ ว่ มบรรเลงในคณะแตรวง
ในฐานะผู้เรียนรู้โดยตรง
ทั้งนี้การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับใบรับรองจริยธรรมในการวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนเริ่มด�ำเนินการวิจัย รหัส MU-SSIRB: 2016/248 (B1)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล			
			
การศึกษากระบวนการเรียนรูด้ นตรีจากคณะแตรวงสูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์ กรณี
ศึกษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยามีขั้นตอนและ
กระบวนการเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เตรียมการนัดหมาย บุคคล วัน เวลา สถานที่ในการนัดสัมภาษณ์
โดยการท�ำหนังสือนัดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงบุคคลที่
ต้องการสัมภาษณ์ แล้วนัดหมายทางโทรศัพท์หรือนัดหมายด้วยวาจา เป็นการติดต่อ
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และประสานงานผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ หัวหน้าคณะแตรวงทีน่ กั เรียนโรงเรียนช่องพราน
วิทยาร่วมบรรเลงทั้ง 3 คณะคือ				
		 1. หัวหน้าคณะแตรวงต้องประสงค์ (นายประสงค์ รอดอินทร์)
		 2. หัวหน้าคณะแตรวงพรประสิทธิ์ (นายประสิทธิ์ ค�ำนุช)
		 3. หัวหน้าคณะแตรวงขวัญใจคลองพลับ (นายแอว สืบติภา)
จากนั้นผู้ศึกษาติดต่อเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการด�ำเนินการเก็บ
ข้อมูลและขอค�ำยินยอมเข้าร่วมการศึกษา พร้อมทัง้ นัดวันเวลาในการด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์
2. เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบค�ำถามเพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์ โดยผู้ศึกษาจะก�ำหนดประเด็นและหัวข้อที่ต้องการศึกษาไว้ก่อน เมื่อถึง
ก�ำหนดเวลานัดหมายเพื่อเก็บข้อมูล ผู้ศึกษาจะเข้าไปด�ำเนินการเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ลงพื้นที่ภาคสนามตามวัน เวลาที่ก�ำหนดไว้		
3. เมื่อผู้ศึกษาถึงสถานที่นัดหมายก็จะขออนุญาตเจ้าของสถานที่ ผู้ให้
ข้อมูลในการทีจ่ ะจดบันทึกการสนทนาหรือการบันทึกเทปการสนทนา และขออนุญาต
ลงชือ่ เอกสารยินยอมเข้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักของการสัมภาษณ์ โดยผูศ้ กึ ษาท�ำการ
สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรวมเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจและเห็นภาพความ
สัมพันธ์เชือ่ มโยง ระหว่างการสัมภาษณ์โดยผูศ้ กึ ษาท�ำการสังเกตและจดบันทึก โดย
มีกรอบในการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูลไปใช้ประกอบการสนทนาสัมภาษณ์ ได้แก่
สังเกตบริบทของบ้านทีท่ ำ� การถ่ายทอดวิชา ทีต่ งั้ สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านรวมทัง้
พืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรม สังเกตกฎระเบียบวินยั แนวปฏิบตั ทิ ใี่ ช้รว่ มกันในการรับการเรียนรู้
ดนตรี สังเกตการณ์อยูฝ่ กึ ซ้อมร่วมกัน สังเกตกระบวนการเรียนรูด้ นตรีระหว่างเพือ่ น
เช่น การสอน การฝึกหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้การเข้าไป
สังเกตการณ์ดังกล่าว นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการศึกษาแล้ว ยังเป็นการ
สร้างบรรยากาศให้มคี วามเป็นกันเองของผูศ้ กึ ษากับผูใ้ ห้สมั ภาษณ์โดยผูศ้ กึ ษาจะขอ
อนุญาตบันทึกภาพด้วย		
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา						
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวผูศ้ กึ ษา เครือ่ งบันทึกเสียง แบบ
การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร สมุดบันทึก กรอบการสัมภาษณ์		
1. ตัวผู้ศึกษา ในการศึกษาเชิงคุณภาพ ตัวผู้ศึกษามีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในฐานะเป็นผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ กึ ษาเป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ ำ� เนินการสัมภาษณ์และจะ
ต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรือ่ งของเนือ้ หาและแนวคิดต่างๆ เกีย่ วกับแตรวงเพือ่
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์และบทสนทนาระหว่างสัมภาษณ์ ซึง่ ก็จะได้
ข้อมูลเนือ้ หาสาระทีค่ รอบคลุม ผูศ้ กึ ษาจะต้องเตรียมความรูด้ า้ นระเบียบวิจยั มีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาในประเด็นต่างๆ ตลอดจนการร่วม
ปรึกษา ตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีการฝึกทักษะในการสัมภาษณ์ การจด
บันทึกภาคสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลภาคสนาม		
2. เครื่องบันทึกเสียงเป็นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะท�ำการ
สัมภาษณ์ทุกครั้ง โดยผู้วิจัยจัดหาเองและมีความพร้อมในการใช้งาน มีการทดสอบ
บันทึกก่อนการบันทึกการสัมภาษณ์จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึก
ข้อมูล รวมทั้งขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนการบันทึกเสียงทุกครั้ง
3. แบบบันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์สว่ นบุคคล ใช้สำ� หรับบันทึกข้อมูลของ
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์หรือผูใ้ ห้ขอ้ มูล เกีย่ วกับ ชือ่ นาม – สกุล เพศ อายุ เวลาทีส่ มั ภาษณ์
ระยะเวลาการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ดนตรีในแต่ละครั้ง		
		 3.1 แบบบั น ทึ ก ภาคสนามเพื่ อ บั น ทึ ก รายละเอี ย ดผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
รายละเอียดเบื้องต้นของการสัมภาษณ์ ได้แก่ครั้งที่ วันเดือนปี เวลาการสัมภาษณ์
ผู้ถูกสัมภาษณ์และบริบทแวดล้อมขณะนั้น
		 3.2 การสัมภาษณ์ จัดท�ำเป็นกรอบแนวทางการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวง โดยผู้วิจัยใช้ค�ำถามที่หลากหลายเรียง
ล�ำดับให้เหมาะสมดังนี้		
			 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป ที่ตั้ง ประวัติโดยสังเขป สถานที่เรียนรู้
รูปแบบการเรียนรู้ เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเรียนรู้				
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ส่วนที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวง ครู
ผู้สอน ผู้เรียน วิธีสอน การวัดผลประเมินผล การติดตามผล			
การตรวจสอบข้อมูลการศึกษา					
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและบทสัมภาษณ์ทถี่ กู ต้องและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์
และค�ำถามการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้			
1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสารกับบุคคลที่ให้
ข้อมูลโดยการถอดเทปและให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ลงชือ่ รับรองข้อมูลนัน้ รวมทัง้ การใช้การ
ตรวจสอบแบบสามเส้า คือ การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล ของครูผู้สอน
นักเรียน และสถานการณ์การสอนจริงจากการสังเกตของผู้ศึกษา
2. จ�ำแนกและรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้าน				
3. สรุปเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์				
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการโดยการขอค�ำรับรองกระบวนการ
ศึกษาในคนก่อนการด�ำเนินการศึกษาและผลการศึกษานีจ้ ะวิเคราะห์ผลในภาพรวม
ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามเป็นข้อมูลหลัก ท�ำการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยเน้นการศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวงสู่นัก
ดนตรีรนุ่ เยาว์กรณีศกึ ษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยวิเคราะห์รูปแบบวิธี ล�ำดับขั้นตอนการเรียนรู้
และผลของการเรียนรูว้ า่ เป็นอย่างไร เป็นการวิเคราะห์หาปัจจัยทัง้ ทางบวกและทาง
ลบที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ดนตรี
การวิเคราะห์ข้อมูล			
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะแตรวง ซึ่งมีขั้นตอน
การวิเคราะห์ดังนี้		
1. ผู้ศึกษาน�ำเทปบันทึกการสัมภาษณ์ น�ำมาถอดข้อความเป็นค�ำต่อค�ำ
ออกมาเป็นบทสนทนาแบบตัวอักษรแล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้น
อีกครั้ง		
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2. ผูศ้ กึ ษาท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสังเคราะห์เนือ้ หา ด้วยการอ่าน
บทสัมภาษณ์ซำ�้ ๆ เพือ่ จะได้เกิดความคิดความเข้าใจรวบยอดเกีย่ วกับเรือ่ งทีต่ อ้ งการ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและพยายามจับประเด็นของการสัมภาษณ์ให้เป็น
หมวดหมู่ จับข้อความส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ดนตรีจากคณะ
แตรวง โดยการขีดเส้นหรือท�ำแถบสีกำ� กับไว้แล้วก�ำหนดความหมายในแต่ละข้อความ
สร้างประโยคเพื่อใช้ในการจัดหมวดหมู่ข้อความ สรุปประเด็นย่อยที่มีเนื้อหาอยู่ใน
กลุม่ เดียวกันไว้ดว้ ยกันเป็นประเด็นหลัก เขียนภาพหรือแผนภูมติ ามประเด็นหลักเพือ่
ที่จะบรรยายการวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นภาพและสื่อสารผลการศึกษาชัดเจนมากขึ้น
คัดเลือกและรวบรวมบทสนทนาที่คิดว่าให้รายละเอียดของวัตถุประสงค์การศึกษา
ได้ดีที่สุด โดยการตัดบทสัมภาษณ์ที่เป็นประเด็นย่อยรวมไว้ด้วยกันเป็นประเด็นหลัก
ผูศ้ กึ ษาท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกครัง้ หลังเสร็จสิน้ การสัมภาษณ์และท�ำการวิเคราะห์
รวบยอดทั้งหมดอีกครั้ง

สรุปผลการศึกษา

จากค�ำถามการวิจยั ทีร่ ะบุวา่ “กระบวนการถ่ายทอดความรูท้ างดนตรีของ
คณะแตรวงสูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์กรณีศกึ ษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียน
ช่องพรานวิทยาอ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีขนั้ ตอน วิธกี ารถ่ายทอด และมีการ
วัดผลอย่างไร” นั้น พบผลการศึกษาจ�ำแนกตามประเด็นดังนี้
1. บริบททั่วไปในการฝึกซ้อมดนตรีของคณะแตรวงที่มีนักดนตรีรุ่นเยาว์
ร่วมบรรเลง
		 จากการศึกษาข้อมูลบริบทของทั้งสามคณะแตรวงที่นักเรียนโรงเรียน
ช่องพรานวิทยาร่วมบรรเลงนัน้ พบว่าทัง้ สามคณะจะใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณบ้านของหัวหน้า
คณะเป็นสถานที่ในการชุมนุมรวมสมาชิกแตรวงท�ำกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้
หัวหน้าคณะหรือผูก้ อ่ ตัง้ ทัง้ สามคณะก็จะมีความรูค้ วามสามารถด้านดนตรีทใี่ กล้เคียง
กันโดยทัง้ สามท่านได้รบั การถ่ายทอดวิชาดนตรีมาในลักษณะเหมือนๆ กัน นัน่ คือใช้
ประสบการณ์ของผู้ถ่ายทอดความรู้เองมากกว่าจะได้รับการศึกษาด้านดนตรีมา
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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โดยตรง การถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีจะใช้รูปแบบการถ่ายทอดดนตรีไทยซึ่งเน้น
การท่องจ�ำโน้ตเพลง หากแต่ใช้เครือ่ งดนตรีสากลทีเ่ ป็นเครือ่ งเป่าและเครือ่ งประกอบ
จังหวะในการบรรเลงและในการฝึกดนตรี ทั้งสามคณะก็ได้สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีระเบียบวินยั การตรงต่อเวลาเข้าไปด้วย ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับ
การเล่นดนตรี
2. ขั้นตอนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของคณะแตรวงสู่นักดนตรีรุ่น
เยาว์
		 จากการศึกษาคณะแตรวงที่นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วม
บรรเลง จ�ำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะแตรวงต้องประสงค์ คณะแตรวงพรประสิทธิ์
และคณะแตรวงขวัญใจคลองพลับสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ของนัก
ดนตรีรุ่นเยาว์จากคณะแตรวงได้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
		 1. การคัดเลือกนักดนตรีรุ่นเยาว์: โดยคณะแตรวงจะพิจารณาจาก
นักดนตรีรุ่นเยาว์ที่มีพฤติกรรมดี รับผิดชอบ รักษาเวลาก่อนเป็นอันดับแรก และ
ท�ำการคัดเลือกนักดนตรีรุ่นเยาว์ด้วยการทดสอบความสามารถพื้นฐานในการเล่น
เครื่องดนตรี ด้วยการฟังเสียงการเป่าของนักดนตรีคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรี
ใดๆก็ตาม ว่ามีความคมชัดและมีพลังหรือไม่ นักดนตรีที่จะรับเข้าร่วมคณะจะต้อง
สามารถบรรเลงดนตรีได้แล้วเท่านั้น ซึ่งส�ำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเขาช่องพราน
วิทยามีพื้นความรู้ในการเล่นเครื่องเป่าได้เป็นอย่างดี และมีพื้นฐานความรู้ด้านโน้ต
สากล ท�ำให้สามารถบรรเลงเพลงร่วมและฝึกหัดได้อย่างรวดเร็ว
		 2. มอบหมายให้ศึกษาเพลงที่จะเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยการฟัง: คณะ
แตรวงจะท�ำแจ้งให้นักดนตรีรุ่นเยาว์รวมถึงสมาชิกในวงทราบก่อนว่าเพลงที่จะใช้
บรรเลงและฝึกซ้อมคือเพลงใดบ้าง หลังจากนัน้ จะให้ไปศึกษาเพลงทีจ่ ะเรียนรูม้ าล่วง
หน้า โดยเพลงดังกล่าวจะเป็นการคัดเลือกบทเพลงร่วมกัน เป็นการให้นักดนตรีมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกบทเพลงมาเป็นเนื้อหาในการเรียนรู้		
		 3. จัดท�ำตารางการฝึกซ้อมเพื่อท�ำการนัดหมาย: คณะแตรวงจะมี
การก�ำหนดวันและเวลาในการฝึกซ้อมก่อนล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคืนวันศุกร์ วัน
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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เสาร์หรืออาทิตย์ ระหว่างเวลา 19.00 – 22.00 น. ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นช่วงเวลาทีน่ อก
เหนือจากการท�ำงานและการเรียนของสมาชิกในวง ระยะเวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อครั้ง
		 4. สร้างความคุ้นเคย: วงแตรวงแต่ละคณะจะสร้างความคุ้นเคยกัน
ในหมูส่ มาชิกของวง ไม่วา่ จะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ เพือ่ สร้างความพอใจใน
เนือ้ หาทีจ่ ะเรียนรู้ ส่งผลให้การเรียนการสอนเกิดความเป็นกันเองและกล้าแสดงออก
กล้าถาม กล้าตอบในข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายทอดดนตรีและโน้ตเพลงของผู้สอน
		 5. ให้ศึกษาโน้ตดนตรีควบคู่กับการฟังเพลงซ�้ำๆ: จากผลการศึกษา
พบว่าคณะแตรวงทั้ง 3 วง จะมีการให้ความรู้ในการอ่านโน้ตไทยใช้สัญลักษณ์ ด ร
ม ฟ ซ ล ท เป็นหลัก ซึ่งเกิดจากการสร้างตัวโน้ตที่เป็นข้อตกลงทางความเข้าใจให้
ตรงกัน ไม่ได้ใช้หลักทฤษฎีตัวโน้ตสากล ควบคู่กับการฟังเพลงซ�้ำๆ เพื่อให้เกิดการ
จดจ�ำได้ โดยทั่วไปจะมีการเปิดเพลงให้ฟังประมาณ 4-5 ครั้ง
		 6. ท่องจ�ำโน้ตดนตรีของคณะแตรวง: คณะแตรวงทุกคณะก�ำหนด
ให้สมาชิกในวงทุกคนจะต้องท่องจ�ำโน้ตดนตรีของคณะได้ หากสมาชิกรายใดไม่
สามารถท่องจ�ำโน้ตได้ ผูถ้ า่ ยทอดจะดูแลเป็นพิเศษ หลังจากนัน้ จึงจะให้ปฏิบตั ดิ นตรี
จริง
		 7. ฝึกซ้อมบรรเลงร่วมกันจนเกิดความช�ำนาญ: เมื่อสมาชิกในวงทุก
คนสามารถท่องจ�ำโน้ตของคณะแตรวงได้แล้ว ก็จะเข้าร่วมฝึกปฏิบัติดนตรีร่วมกัน
ทั้งนี้การบรรเลงไม่มีการแบ่งว่าผู้ใดจะต้องขึ้นท่อนไหน ทั้งนี้ผู้ที่ท�ำหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้จะเป็นผู้เป่าบรรเลงเพลงให้ทุกคนฟังก่อนเป็นตัวอย่าง ในจังหวะที่จะต้องมี
ส่วนโน้ตที่ย�้ำจังหวะหรือเน้นจังหวะตก จังหวะยก ก็จะต้องซ้อมให้พร้อมเพรียงกัน
เป็นการสอนเรือ่ งจังหวะให้กบั ทุกคน โดยผูถ้ า่ ยทอดจะเป็นผูท้ เี่ คาะจังหวะให้ทกุ คน
ฝึกเป่าตาม รวมทั้งเป่าเน้นย�้ำเป็นตัวอย่าง และให้ทุกคนเป่าตามจนกว่าทุกคนจะ
บรรเลงได้พร้อมเพรียงกัน
3. วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านการบรรเลงเพลงแตรวง
		 โดยสรุปแล้วพบว่าคณะแตรวงทั้งสามคณะ ได้แก่ คณะแตรวงต้อง
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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ประสงค์ คณะแตรวงพรประสิทธิ์ และคณะแตรวงขวัญใจทองพลับ มีวิธีการในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ นการบรรเลงเพลงให้กบั นักดนตรีรนุ่ เยาว์และสมาชิกในวงดนตรีทา่
นอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีวิธีการถ่ายทอดที่คล้ายคลึงกันดังนี้
		 3.1 ผู้ถ่ายทอดความรู้จะมีเพียงท่านเดียว ส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้า
คณะเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูเ้ อง มีเพียง 1 คณะทีม่ อบหมายให้มผี ถู้ า่ ยทอดความรูเ้ ป็น
ท่านอืน่ ซึง่ ก็เคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนช่องพรานวิทยา และมีพนื้ ความรูใ้ นการบรรเลง
เพลงเป็นอย่างดี
		 3.2 การถ่ายทอดจะใช้วธิ กี ารเน้นการจดจ�ำได้เป็นส�ำคัญ โดยเน้นการ
ฟังเพลงให้จดจ�ำได้กอ่ นเป็นหลัก เมือ่ ฟังเพลงและจดจ�ำได้แล้ว จะให้ทำ� การท่องโน้ต
เพลงที่หัวหน้าคณะเป็นผู้เขียนขึ้นเองจนกว่าจะจดจ�ำได้จึงจะเข้าสู่การปฏิบัติดนตรี
		 3.3 โน้ตเพลงที่หัวหน้าคณะเขียนขึ้นมานั้น จะเป็นการเขียนด้วยโน้ต
ดนตรีไทยเป็นหลัก
		 3.4 บทเพลงที่ใช้ในการฝึกซ้อมบรรเลง จะเป็นเพลงลูกทุ่งปัจจุบัน
หรือบทเพลงที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นๆ
		 3.5 การสอนไม่มีการล�ำดับความยากง่ายในการถ่ายทอดเนื้อหา
บทเพลง ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามล�ำดับของท่อนเพลง ผูบ้ รรเลงเครือ่ งดนตรีกจ็ ะ
ต้องเล่นบรรเลงตามเครื่องดนตรีที่ตนถนัด ไม่มีการก�ำหนดตัวผู้เล่นว่าใครต้องขึ้น
เพลงก่อนหลัง
		 3.6 สื่อการสอนในการถ่ายทอดความรู้แต่ละครั้ง ก็คือเครื่องดนตรี
ประจ�ำตัวของผูถ้ า่ ยทอด เช่น แซกโซโฟน ไม้เนือ้ แข็งหรือไม้กลองส�ำหรับเคาะจังหวะ
โทรศัพท์มือถือที่สามารถเปิดเพลงได้ และเครื่องขยายเสียง
		 สามารถสรุปได้ว่าคณะแตรวงทั้งสามคณะเน้นการฝึกฝนที่ซ�้ำๆ ไม่ว่า
จะเป็นการฟัง การอ่านโน้ต การท่องจ�ำโน้ต การฝึกซ้อมบรรเลง ก็จะเป็นการกระท�ำ
ที่ซ�้ำๆ ทั้งนี้ข้อสังเกตที่ส�ำคัญในประเด็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ในการบรรเลงดนตรี
ของคณะแตรวงบางคณะ คือการจัดสอนเพิม่ เติมพิเศษให้กบั นักดนตรีรนุ่ เยาว์ในกรณี
ที่ไม่สามารถบรรเลงหรือจดจ�ำโน้ตเพลงเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆในวง ในช่วงวันหยุด
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๒
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เสาร์-อาทิตย์ ในเวลากลางวัน ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางมาส่งและมารับของ
ผูป้ กครองทีใ่ ห้การสนับสนุน นอกจากนีใ้ นบางคณะซึง่ ผูถ้ า่ ยทอดมีประสบการณ์การ
เรียนรูใ้ นลักษณะดนตรีไทยเดิม จะนิยมใช้การสอนแบบตัวต่อตัวและมุขปาถะให้กบั
นักดนตรีแต่ละคน หากผู้ใดที่สามารถจดจ�ำและบรรเลงได้แล้ว ก็จะให้ไปถ่ายทอด
ต่อๆ กันในคณะ เพื่อให้ช�ำนาญและบรรเลงเพลงร่วมกันทั้งคณะในที่สุด
4. วิธีการวัดผล
		 จากการศึกษาคณะแตรวงทัง้ สามคณะ ให้ผลการศึกษาเกีย่ วกับวิธกี าร
วัดผลนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เข้าไปเป็นสมาชิกของคณะแตรวง ในลักษณะเดียวกันกับ
สมาชิกรายอื่นๆ โดยมีข้อสรุปได้ดังนี้
		 4.1 การทดสอบความสามารถในการร่วมบรรเลงของสมาชิกในคณะ
เป็นในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ
		 4.2 การทดสอบจะกระท�ำโดยผู้ถ่ายทอดความรู้ ในลักษณะทดสอบ
ในระหว่างการสอนในแต่ละขัน้ ตอน ด้วยการใช้ทกั ษะ และการสังเกตจากผูถ้ า่ ยทอด
ด้วยตนเอง โดยพิจารณาในสองช่วง ได้แก่ ช่วงของการอ่านโน้ต ว่านักดนตรีสามารถ
อ่านโน้ตได้หรือไม่ หากไม่สามารถอ่านได้กจ็ ะไม่ให้ปฏิบตั ดิ นตรีจริง กรณีปฏิบตั ดิ นตรี
ก็จะให้นกั ดนตรีแต่ละคนเป่าให้ฟงั ทีละท่อน หากบรรเลงไม่ได้กจ็ ะให้กลับไปปฏิบตั ิ
ในขั้นเดิมจนกว่าจะผ่านจึงจะได้ขึ้นท่อนเพลงใหม่

อภิปรายผลการศึกษา

จากวัตถุประสงค์การวิจัยที่ระบุว่า “เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ดนตรี
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการเรียน วิธีการถ่ายทอด และการวัดผล จากคณะแตรวง
สูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์ กรณีศกึ ษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพราน
วิทยา ในอ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” นั้น พบผลการศึกษาที่น่าสนใจและ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ขั้นตอนการเรียนรู้ดนตรีอันประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) คัดเลือกนัก
ดนตรีรุ่นเยาว์เข้าร่วมบรรเลงกับคณะแตรวงโดยการทดสอบพื้นฐานความสามารถ
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2) มอบหมายให้ศึกษาเพลงที่จะเรียนรู้ล่วงหน้าด้วยการฟัง 3) จัดท�ำตารางการฝึก
ซ้อมเพื่อท�ำการนัดหมาย 4) สร้างความคุ้นเคย 5) ศึกษาโน้ตดนตรีควบคู่กับการฟัง
เพลงซ�ำ้ 6) ท่องจ�ำโน้ตดนตรีของคณะแตรวง และ 7) ฝึกซ้อมบรรเลงร่วมกันจนเกิด
ความช�ำนาญเห็นได้ว่าขั้นตอนดังกล่าวสอดคล้องการสืบทอดดนตรีไทย แม้ว่าวง
แตรวงจะใช้เครือ่ งดนตรีสากล แต่กระบวนการเรียนรูย้ งั ไม่เปลีย่ นไปจากความรูด้ า้ น
ดนตรีไทย ดังที่ มนตรี ตราโมทย์ (2540) ได้ระบุไว้ว่า การสืบทอดดนตรีในอดีต คือ
การได้อยู่ใกล้ชิด สังเกต จดจ�ำ เรียนรู้และฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ พร้อมกับนิสัย
ที่ต้องเป็นคนรู้จักสัมมาคารวะ นอบน้อม ตรงต่อเวลา มานะอดทน ตั้งใจมุ่งมั่นมี
ระเบียบแบบแผนตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่องการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักเรียน
เกิดทักษะชีวิตและอาชีพที่สามารถช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวและเป็นทุนในการ
ศึกษาต่อของตนเอง รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม มีทักษะสังคมและสามารถอยู่
ร่วมในสังคมข้ามวัฒนธรรม เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) การร่วม
บรรเลงของนักดนตรีรนุ่ เยาว์กบั คณะแตรวงเป็นสร้างความสัมพันธ์แบบเครือข่ายกัน
ในสังคม นักดนตรีรุ่นเยาว์มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักดนตรีผู้ใหญ่ในชุมชน มีโอกาสได้
เข้าวัดเนื่องด้วยการบรรเลงแตรวงส่วนใหญ่จะใช้ในงานพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางใหม่ประเทศไทย ทิศทางใหม่ของการศึกษาชุมชนและท้องถิ่น
ซึ่งประเวศ วะสี (2552) กล่าวว่า คนทุกคนในชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะคนทุก
คนมีความรู้อยู่ในตัวที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตและการท�ำงาน และเป็นการปลูกฝัง
ให้นักดนตรีรุ่นเยาว์ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางสังคม เนื่องด้วยสังคมไทยใน
ปัจจุบันมีสภาพความเป็นพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายในชาติพันธุ์ ศาสนาและ
วัฒนธรรม การเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นของการอยู่ร่วมกัน
2. วิธกี ารถ่ายทอด ซึง่ ประกอบด้วยการมีผถู้ า่ ยทอดความรูจ้ ะมีเพียงท่าน
เดียว ด้วยการใช้วิธีการเน้นการจดจ�ำได้เป็นส�ำคัญ มีการใช้โน้ตดนตรีไทยเป็นหลัก
ใช้บทเพลงในยุคปัจจุบันที่ก�ำลังเป็นที่นิยมเป็นเนื้อหาในการฝึกซ้อม มีการสอนโดย
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ไม่มีการล�ำดับความยากง่ายในการถ่ายทอดเนื้อหาบทเพลง แต่จะด�ำเนินตามท่อน
เพลงเป็นส�ำคัญ และใช้สื่อการสอนส�ำคัญคือเครื่องดนตรีประจ�ำตัวของผู้ถ่ายทอด
ไม้กลองส�ำหรับเคาะจังหวัด การประยุกต์ใช้โทรศัพท์มือถือในการซ้อมเพลงผ่าน
เครือ่ งขยายเสียง ซึง่ สะท้อนให้เห็นแนวคิดของการใช้การจดจ�ำได้และมีลกั ษณะการ
เลียนแบบท่าทางการเล่นดนตรีของครูผสู้ อน เช่นเดียวกับแนวคิดกระบวนการเรียน
รูข้ อง สุกรี เจริญสุข (2541) ทีก่ ล่าวว่าในกระบวนการเรียนรูท้ างด้านดนตรีและศิลปะ
นั้นสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้น ด้วยกันดังนี้ คือ การเลียนแบบ ท�ำซ�้ำ
แหกคอก พบทางเทวดา และพบความเป็นฉัน ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ค้นพบจากชีวิต
ประสบการณ์และความเป็นจริง ด้วยผลการศึกษานีม้ คี วามสอดคล้องในกระบวนการ
เรียนรูท้ ชี่ ดั เจนอยู่ 2 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ เลียนแบบและท�ำซ�ำ้ โดยเฉพาะการท�ำซ�ำ้ ท�ำให้
ผู้เรียนเกิดทักษะความช�ำนาญเป็นอย่างมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ นวรัตน์
รัตนศรีวอ (2550) ที่ท�ำการศึกษากระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาเพลง
พืน้ บ้านหมอล�ำ: กรณีศกึ ษา ฉวีวรรณ ด�ำเนิน ทีม่ ลี ำ� ดับขัน้ ตอนในการเรียนรู้ 3 หลัก
โดยเริ่มจากหลักความเหมือน หลักความแตกต่าง และหลักความเป็นฉัน
3. วิธีการวัดผล
		 ส�ำหรับการวัดและประเมินผลของคณะแตรวงนั้น ถือเป็นการวัดผล
การเรียนรูโ้ ดยใช้การวัดผลและประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการทัง้ สิน้ จากการค้นพบ
ทั้งสามคณะจะมีการประเมินผลการฝึกซ้อมทุกระยะของการถ่ายทอดและการซ้อม
โดยเฉพาะเริม่ ต้นของการเข้าสูก่ ระบวนการถ่ายทอดดนตรี เช่นการให้อา่ นโน้ตเพลง
ให้ผู้ถ่ายทอดฟัง ถ้าผู้ถ่ายทอดดนตรีฟังและประเมินว่าอ่านโน้ตผิด ผู้ถ่ายทอดความ
รู้ก็จะให้ผู้เรียนอ่านโน้ตใหม่จนกว่าจะอ่านโน้ตได้ถูกต้อง การท่องจ�ำโน้ตเพลงก็เช่น
กัน ผูเ้ รียนก็จะต้องท่องจ�ำโน้ตเพลงให้ได้และจดจ�ำโน้ตเพลงเป็นอย่างดีโดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ดูโน้ตเพลง ถ้าท่องโน้ตเพลงผิดผูถ้ า่ ยทอดความรูก้ จ็ ะให้ทอ่ งโน้ตเพลงใหม่จนกว่าจะ
จ�ำโน้ตเพลงได้ การบรรเลงเพลงถ้าหากผูเ้ รียนเป่าบรรเลงผิดไม่วา่ จะเป็นการเป่าผิด
โน้ต บรรเลงผิดท่อนเพลง ผูถ้ า่ ยทอดก็จะให้เป่าบรรเลงเพลงใหม่ทนั ที ภายหลังการ
ฝึกซ้อมและประเมินผลจะมีการนัดหมายว่านักดนตรีคนใดควรไปฝึกซ้อมเพิม่ เติมให้
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มากขึ้นแล้วมาเป่าบรรเลงให้ผู้สอนฟังใหม่ เมื่อฟังแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นการ
บรรเลงทีผ่ ดิ โดยผูส้ อนใช้วธิ กี ารประเมินด้วยการสังเกตอีกครัง้ จากประสบการณ์การ
สอน ของผู้ถ่ายทอดความรู้ ก็จะตักเตือนและชี้แนะแล้วแก้ไขทันที ซึ่งถือว่าเป็นการ
วัดและประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ ไม่มแี บบทดสอบหรือเป็นเอกสารใดๆ หาก
พบว่าผู้เล่นเล่นได้ไม่ดีหรือควรแก้ไขทั้งนี้ผู้เรียนแก้ไขปรับปรุงทันท่วงทีหลังการ
ประเมินโดยการให้ค�ำแนะน�ำประกอบการแก้ไข
		 ทั้งนี้ กิ่งกาญจน์ สิรสุคนธ์ (2545) ระบุว่าการประเมินผลวิชาดนตรี
นัน้ แม้ผลลัพธ์สดุ ท้ายทีเ่ ราคาดหวังคือการแสดงออกถึงประสิทธิภาพทีเ่ กิดขึน้ ในภาพ
รวมทั้งหมด อาจเป็นการแสดงดนตรีเพื่อสอบ หรือการสอบเนื้อหาวิชาดนตรีในช่วง
ปลายภาคเรียน แต่สงิ่ เหล่านีไ้ ม่ได้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาการเรียนในระหว่างการ
ศึกษาของผูเ้ รียน ผลการประเมินในลักษณะนีไ้ ม่สามารถน�ำมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนได้ทันที แต่สามารถน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป เช่นเดียวกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2540) ที่ระบุว่าเมื่อใดที่การสอนไม่
ประสบผลส�ำเร็จ เนือ่ งจากผูเ้ รียนไม่เข้าใจ ผูส้ อนก็จะต้องพยายามคิดหาเทคนิคการ
สอนการอธิบายหรือสาธิตให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นในทันทีหรือในการเรียนชั่วโมง
ถัดไป
		 งานวิจัยฉบับนี้ยังพบผลการศึกษาที่มีลักษณะบางประการคล้ายคลึง
กับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ ทรัพย์เจริญ (2553) ซึ่งท�ำการศึกษาวิจัยกระบวนการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติกลองยาวของนายสิงห์โต เอี่ยมเคลือบ โดยพบว่าการถ่ายทอด
การปฏิบัติกลองยาวของนายสิงโต เอี่ยมเคลือบนั้น เน้นวิธีการสอนแบบการสาธิต
และมักจะให้ศิษย์ สังเกต จ�ำเลียนแบบและปฏิบัติด้วยตนเองร่วมกับการเรียน รวม
ถึงการประเมินผลด้วยวิธีการสังเกตดังนั้นอาจจะกล่าวได้ว่ากระบวนการถ่ายทอด
การปฏิบัติดนตรีในท้องถิ่นมีลักษณะกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ละเอียดอ่อน
ผสมผสานระหว่างความเป็นดนตรีไทยเดิมและดนตรีตะวันตก ใช้วิธีการท่องจ�ำ ท�ำ
ตามฝึกซ้อมซ�้ำๆ โดยใช้เครื่องดนตรีตะวันตกถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงดนตรีสากล
ส�ำเนียงไทย การประเมินผลในกระบวนการจึงน่าจะเป็นสิง่ ส�ำคัญในการเรียนทักษะ
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ดนตรี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนซึ่งผู้สอน
สามารถประเมินและปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้เรียนได้ทันท่วงที เช่นเดียวกับงาน
วิจัย นิพนธ์ กล�่ำกล่อมจิตร (2557) ที่ใช้วิธีการประเมินผลตลอดเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละคาบโดยใช้วิธีการสังเกต แนะน�ำแก้ไขให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติซ�้ำๆ
จนเกิดความช�ำนาญ ซึ่งก็จะใช้วิธีการก็ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้ว่าวง
ดนตรีคณะแตรวงจะดูเป็นเหมือนวงดนตรีสากล เนื่องจากใช้เครื่องดนตรีสากลมา
บรรเลง แต่กระบวนการถ่ายทอดการวัดและการประเมินผลก็ยังคงเป็นแบบดนตรี
ไทยนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรือ่ งกระบวนเรียนรูด้ นตรีจากคณะแตรวงสูน่ กั ดนตรีรนุ่ เยาว์
กรณีศึกษาการร่วมบรรเลงแตรวงของนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ในอ�ำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำไปใช้ 				
		 1.1 ผูใ้ ห้ความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบ ฝึกฝนตนเองให้ได้กอ่ นทีจ่ ะไป
ท�ำการสอนและฝึกฝนให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งการอยู่ได้ของคณะแตรวงขึ้นอยู่กับความ
เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกันในคณะมากกว่าสิง่ อืน่ ใด การใช้จติ วิทยาในการควบคุมวง
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
		 1.2 ผู้ให้ความรู้ต้องมีวิธีการสอน และมีล�ำดับขั้นตอนการสอนที่ผ่าน
การวางแผนไว้แล้ว
		 1.3 ผูท้ ตี่ อ้ งการจะตัง้ คณะแตรวง สามารถน�ำขัน้ ตอนในกระบวนการ
เรียนรู้และถ่ายทอดมาใช้ เช่น การคัดเลือกนักดนตรี ทั้งนี้ผู้ศึกษาเสนอแนะวิธีการ
คัดเลือกด้วยวิธกี ารคัดเลือกจากลักษณะนิสยั ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การค�ำนึง
ถึงส่วนรวม และความเสียสละ มีการฝึกซ้อม มีการประเมินผล
		 1.4 การเสริมสร้างแรงบัลดาลใจ ได้แก่ การเสริมสร้างทางด้านเทคนิค
การเล่น การสร้างความเป็นกันเองระหว่างครูกบั ศิษย์ การสอนแบบตัวต่อตัว ซึง่ เป็น
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เทคนิคการสอนทั้งดนตรีสากลและดนตรีไทย ท�ำให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครั้งต่อไป 				
		 2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของ
นักดนตรีรุ่นเยาว์หรือนักเรียนในการร่วมบรรเลงแตรวงพื้นบ้าน
		 2.2 ควรมีการศึกษาถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเข้าร่วมบรรเลงวงดนตรีแตรเป็นรูปธรรมต่อไป
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