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ดนตรีตอเด็ก
ดนตรี เปนศิลปะแหงเสียงที่มนุษยชาติไดบรรจงสรางสรรคขึ้นไว นับตั้งแตที่มนุษยไดยินเสียงจาก
ธรรมชาติและพยายามลอกเลียนเสียง จนกระทั่งสรางเสียงดนตรีขึ้นได เสียงดนตรีอยูคูกับมนุษยมา
โดยตลอดไมวาชนชาติใด ภาษาใด ความเชื่อทางศาสนาใด ดนตรีสา มารถเขาไปอยูในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมความเปนอยู อันแสดงถึงความเจริญทางจิตใจและอารยะธรรมของมนุษยชนชาติตาง ๆ
ไดเปนอยางดี
การศึกษาดนตรีในปจจุบันไดรับการยอมรับให เปนวิชาหนึ่งที่มีความจําเปนตอการพัฒนา
เด็ก จากการคนควาทางวิทยาศาสตรพบวา
ดนตรีมีผลตอการพัฒนาสมองเด็ก เนื่องจากใน
สมองมีสารเคมีบางตัวที่มีผลตอความรูสึก
ความจํา การเรียนรู ความคิดสรางสรรค ฯลฯ
แนวคิดของความจําเปนในการเรียน
ดนตรีของเด็กและเยาวชน ไดรับความสําคัญ
มากขึ้น ดวยทฤษฏีความหลากหลายของ
สติปญ
 ญา (Theory of Multiple Intelligences)
ซึ่ง โฮเวิรด การดเนอร ไดศึกษาและจําแจก
ความเกงของคนไว 7 ประการแรก ไดแก ดาน
ภาษา ดานดนตรี /จังหวะ ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานการเคลื่อนไหว ดานศิลปะ /มิติสัมพันธ
ดานความสัมพันธระหวางบุคคล/การศึกษา และดานความรูสึก/ความลึกซึ้งภายในจิตใจ
ความสําคัญของพฤติกรรมการซอมดนตรี
การซอมดนตรีเปนการพัฒนาทักษะทางดานการเลนและบรรเลงเพลงใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งเปน
การไดพัฒนาระบบความคิดของผูซอมดนตรีเพื่อที่จะไดพัฒนาสติและสมาธิในการบรรเลงเพลงนั้น
ใหถูกตองและสมบูรณอยางที่สุด
สิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการซอมดนตรีของเด็กและเยาวชน คือการที่ความสําคัญ
ของ พอ แม หรือผูปกครอง ซึ่งพอ แมควรเอาใจใสในเรื่องการซอมดนตรีที่บานของเด็กเปนอยาง
มาก หากวาขาดการเอาใจใสแลวการเรียนดนตรีอาจจะไมสรางความกาวหนาในการเรียนดนตรีของ
เด็ก
ลักษณะการซอมดนตรีที่บาน
จากการวิจัยพบวา ลักษณะการซอมดนตรีที่บานมี ความสําคัญและสงผลตอสัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนดนตรีของนักเรียนได กลาวคือ ถานักเรียนมีการซอมดนตรีที่สม่ําเสมอ มีระยะเวลาการ
ซอมแตละครั้งพอสมควร คือ ประมาณ 30–45 นาทีสําหรับเด็กโต และเด็กเล็กประมาณ 10–20
นาที มีความถี่ของการซอมประมาณ 3–4 ครั้งตอสัปดาห จะสงผลตอการเลนดนตรีที่ดีได นักเรียน

ที่มีระยะเวลาและจํานวนการซอมนอยกวานี้ ก็ทําใหผลการเรียนไมดีเทาที่ควร ดังนั้นผูปกครองจึงมี
สวนชวยในการจัดตารางการซอมดนตรีของนักเรียน และตองชวยเปนที่ปรึกษาแกไขปญหาต าง ๆ
เชน การบานของนักเรียน กิจกรรมของนักเรียน ตองจัดการซอมดนตรีใหเปนกิจวัตรสวนหนึ่งซึ่ง
ตองทําอยางสม่ําเสมอ มีวินัยในการซอมอยางเครงครัด ครูผูสอนบางทานมีการทําตารางการซอม
ดนตรีใหเด็ก เชน เด็กควรจะซอมอะไรบาง กี่นาที แตผูที่คอยกํากับควบคุมการซ อมไดดีที่สุดก็คือ
ผูปกครองนั่นเอง ผูเขียนขอเสนอตารางการซอมที่ผูเขียนคิดขึ้นเอง ถาทานลองใชกับเด็กอาจจะเกิด
ผลดีขึ้นได
การเก็บบันทึกพฤติกรรมการซอมดนตรี
การเก็บบันทึกขอมูลนั้น ผูปกครองและครูผูสอนจะตองเก็บบันทึกขอมูลเปนแบบบันทึก
ความถี่ โดยจัดตา รางการซอมของเด็กใหสอดคลองกับเวลาวางหลังเลิกเรียน และการซอมนั้น
ผูปกครองจะตองสื่อสารกับครูผูสอนวาตองเก็บบันทึกอยางไร โดยทั่วไปแลวแบบการสังเกต
บันทึกพฤติกรรมการซอมดนตรีของเด็กจะเปนดังตอไปนี้
เรียนเมื่อวันที่ ………………………….
กิจกรรม วัน
ลงชื่อผูปกครอง ลงชื่อนักเรียน
เพลงที่เรียน ………………..
จากหนังสือ………….หนาที่…..
ความเร็วที่ใชซอม ………………
ทาทางที่ตองแกไข ………………
เวลาที่ใชซอมตอครั้ง …….. นาที
ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม
- เก็บขอมูลโดยการศึกษาจากผูปกครองของนักเรียน วากิจวัตรประจําวันแ ละการซอม ของ
นักเรียนเปนอยางไร
- ทําการปรับพฤติกรรมโดยอาศัยผูปกครอง เก็บขอมูลวานักเรียนซอมดนตรีหรือไม ซึ่ง
ชวงเวลาที่เปนการปรับพฤติกรรม คือ 4 ครั้งตอสัปดาห ครั้งละ 30 – 45 นาที
- ใหตัวเสริมแรง ตอผูปรับพฤติกรรม คือ
- ใหตัวเสริมแรงโดยการที่ผูสอน
เทคนิคที่ใชในการปรับพฤติกรรม
1. การชีแ้ นะ
ผูสอนจะตอง สอนเพลงอยางละเอียดในแตละทอนที่เปนการบานใหนักเรียนกลับไปซอม
โดยบอกถึง การซอมเปนการบานใหถูกตอง ครูผูสอนจะเปนผูกําหนด วาเพลงที่เรียนเปนเพลง

อะไร จากหนังสือ อะไรหนาที่เทาไหร ความเร็วในการซอมโดยการใชเครื่องตั้งจังหวะ เชน MM =
60-85 คืออยูในชวงความเร็วนี้ ฝกจากชาจนถึงความเร็วที่กําหนดเทคนิคตาง ๆ ที่ตองซอม โดยมาก
จะสอดแทรกอยูในบทเพลงที่เรียน เชน การเลนแบบตอเนื่อง (legato) การเลนแบบสั้น (Staccato)
ฯลฯ ทาทางในการเลน เชน การวางนิ้ว การใชขอมือ การวางรูปปาก เครื่องเปา การฝกซอมหนา
กระจกและอื่น ๆ และเวลาที่ใชซอมกี่นาทีตอครั้งเชน 10นาที ตอการซอมแตละวัน การซอมที่
สม่ําเสมอโดยใชเวลาไมมากจะใหผลดีกวาการซอมหนัก ๆ ในวันเดียว
2. การใชตัวเสริมแรง
ใหผูปกครองพาไปเที่ยว สวนสนุกหลังจากเรียนเสร็จเรียบรอยแลว และผูสอนใหอาหารที่
เด็กชื่นชอบรับประทาน แตหากผูปกครองจะใหตัวเสริมแรงแบบทุกครั้งก็ได โดยอาจจะซื้อขนมที่
เด็กชอบใหทานทุกครั้งที่ซอมเสร็จตามระยะเวลากําหนดหรือตามที่ไดกําหนดเปาหมายไวนั่นเอง
3. การจัดสภาพแวดลอม
นับ วามีอิทธิพลที่สงผลตอสัมฤทธิ์ผลของ
นักเรียนในการเรียนดนตรีไดอยางสูง เพราะเด็กสามารถ
เรียนรูไ ดดจี ากสภาพแวดลอมการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียน ดนตรีที่ยอมสงผลตอความสําเร็จทางการ
เรียนดวยทั้งสภาพแวดลอมทั้งทางดาน อุปกรณ สถานที่
ลักษณะ การซอมดนตรี การวางแผนการซอมดนตรี และ
สภาพแวดลอมทางการใชจิตวิทยาการสรางแรงจูงใจลวน
แตมีความสําคัญทั้งสิ้น
4. การศึกษาจากตัวแบบ
การศึกษาจากตัวแบบนั้น ครูผูสอนจะตองนับตัวแบบที่คิดวาจะมีอิทธิตอดานความคิดที่
สงผลตอพฤติกรรมการซอมดนตรีของเด็ กเขามาเปนแบบยางใหเด็กเห็น อาจจะเปนตัวแบบที่มี
ชื่อเสียงเชน 3 พี่นอง Vietrio ที่เลนเครื่องสาย หรือจะเปนนักกีตาร Lisa Ono หรือนักดนตรีในเลน
เครื่องดนตรีตาง ๆ ที่ครูผูสอนนั้นสอนอยู ซึ่งจะตองอธิบายถึงความพยายามในการซอมกวาจะไดมา
เปนนักดนตรีที่มีชื่อเสียง เพื่อใหเด็กไดเห็นถึงความสําคัญในการซอมมากขึ้น

ดัง นั้น จึงขอสรุปแนวทางสองประการใหญ ดังที่กลาวมาขางตน คือ การสราง
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเรียนดนตรีและการสรางแรงจูงใจในการ เรียนดนตรีสองสิ่งนี้เปน
หนาที่ของผูปกครองโดยตรงในการจัดใหพึงมีตอเด็ก และแนวทางที่กลาวมานี้ก็อาจไปประยุกตใช
กับการเรียนวิชาการอื่น ๆ ของเด็กไดดวย เพราะความสําเร็จที่ไดรับนั้นคือคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะติด
ตัวไปกับเด็กตราบชั่วชีวิตของเขา ผูปกครองจะสนับสนุนเด็กเรียนดนตรีอยางไร ผูปกครองมีสวน
อยางมากในการชวยเหลือเด็กในการเรียนดนตรี หรือการเรียนวิชาอยางอื่นดวยเนื่องจากสภาพการ
เรียนดนตรีในบานเรามีอยู หลายลักษณะ เชน การเรียนสวนตัวกับครูผูสอน ไมวาจะเปนที่บานครู
หรือบานเด็กก็ตามที การเรียนดนตรีที่โรงเรียนดนตรี สถาบันสอนดนตรีตาง ๆลักษณะที่กลาวมานี้
เด็กจะไดเรียนดนตรีประมาณ 1 ชั่วโมงตอสัปดาหกับครูผูสอนหรือเดือนละ 4 ครั้งเทานั้น เวลาที่
เหลือเด็กตองฝกซอมเองที่บาน ซึ่งอาจจะเปนไปไดยากถาใหเด็กเองซอมดนตรีตามลําพัง เพราะเด็ก
ที่มีความรับผิดชอบสูงเทานั้นจึงจะฝกซอมดนตรีทุกวัน สวนเด็กทั่วไปก็จ ะชอบกิจกรรมอื่น ๆ ที่มี
ความเพลิดเพลินมากกวา ดังนั้น ผูปกครองจึงจําตองมีบทบาทอยางมากในชวยเหลือเด็กในการซอม
ดนตรี

