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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลง

โน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรม 2) เปรียบเทยีบผลสัมฤทยิ์

ทางการเรียนดนตรี เร่ือง ทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ัน

มัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ระหรว่างก่อนและหรลังเรียน 3) กึกษาความพกง

พอใจอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เอตบางซ่ือ กรุงเทพมหรานคร จ านวน 20 คน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 

ปีการ กึกษา 2559 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  

ได้แก่ ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทยิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพกงพอใจ สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์รได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test เกบ็รวมรวบอ้อมูลประมวลผล 

และวิเคราะห์ร สรุปผล อภิปรายโดยใช้ตารางและการพรรณนา     

ผลการวิจัยพบว่า 

 1) นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด มีคะแนนผ่านเกณฑ์

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15  

 2) นักเรียนมีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เร่ืองการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับ

คีย์บอร์ด หรลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
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 3) นักเรียนมีความพกงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดอองโคดาย 

และคาร์ล ออร์ฟ ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (  = 4.28) 

 

ค าส าคญั : การพัฒนาทกัษะ, การอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด , ชุดกจิกรรม 

 

Abstract 

 This research was an experimental study with the aims: (1) to develop Mathayomsuksa-1 

students’ reading skills and the ability to perform international music notes for keyboard songs though 

the use of the activity package, (2) to compare the students’ music learning achievement of the lesson 

on The Skills for Reading and Performing of International Music Notes for Keyboard Songs, and (3) 

to investigate the students’ attitudes towards the activity package. Twenty Mathayomsuksa-1 students 

(Grade 7 students) from Watchantikaram School in Bang Sue, Bangkok participated in the study 

during the second semester of the academic year 2016. The purposive sampling technique was 

employed. The research instruments included the activity package, the achievement test, and the 

questionnaire measuring the students’ satisfaction. Data were analyzed using basic descriptive statistics: 

mean, percentage, standard deviation, and paired t-test. The analyzed data were discussed and 

summarized, and presented through the use of tables and description.  

The results were the following: 

1) The students showed their improvement in their note reading skills and ability to perform 

international notes for keyboard songs. Seventeen students (85%) scored above the 70 percent criteria; 

only three of them (15%) did not reach the set standard.   

2). Based on the results of the achievement test on the topic Reading and Performing of 

International Music Notes for Keyboard Songs, it was found that their post-activity scores were 

significantly higher than their pre-activity scores at 0.05. 

3) The students were satisfied with their learning in the international music class with the use 

of the activity package based on the Kodály and Carl Orff methods. Their satisfaction was at the high 

level (  = 4.28). 

 

Keywords: Skill development, Reading and performing international music notes for keyboard songs, 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

เป้าหรมายหรลักอองการพัฒนาการ กึกษาอองประเทึไทย คือ การพัฒนาผู้เรียนให้รเป็นบุคคลที่มี

คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามอองบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝก ก 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนยรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหรน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้

อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหรนุนให้รบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตลอด

ชีวิต (พระราชบัญญัติการ กึกษาแห่รงชาติ พ.ึ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้รมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์

ดังกล่าวต้องอาึัยครูผู้สอนที่มีทกัษะในการจัดการเรียนรู้ มีเจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทยิ์สูง 

โดยเฉพาะในยุคึตวรรษที่ 21 เป็นทกัษะแห่รงอนาคตใหรม่ที่ครูควรมีทกัษะและคุณลักษณะที่รองรับเอ้าถกงเพ่ือ

สร้างนวัตกรรมบริหรารจัดการช้ันเรียนแนวใหรม่ ที่จะพัฒนาผู้เรียนที่เป็นเยาวชนในยุคใหรม่ได้อย่างต่อเน่ืองและ

ย่ังยืน สอดคล้องกบัหรลักการจัดการ กึกษาตาม มาตรา 22 ที่ว่า การจัดการ กึกษาต้องยกดหรลักว่า ผู้เรียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ในหรลักสูตรแกนกลาง

การ กึกษาอั้นพ้ืนฐานกไ็ด้บรรจุกลุ่มสาระการเรียนรู้ึิลปะไว้ในหรลักสูตร ให้รสถาน กึกษาจัดการเรียนการสอน 

ประกอบด้วย ทัึ นึิลป์ ดนตรี และนาฏึิลป์ ส าหรรับสาระดนตรีน้ีถูกจัดไว้ใน สาระที่ 2 ซก่งหรลักสตูรได้ก าหรนด

สิ่งที่ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ คือผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเอ้าใจองค์ประกอบอองดนตรี และแสดงออกทาง

ดนตรีอย่างสร้างสรรค์ (กระทรวง กึกษายกิาร. 2551: 1) และเม่ือจบช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 3 แล้ว ผู้เรียนจะต้อง

มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรี ทั้งเด่ียวและเป็นวง โดยเน้นเทคนิคการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ มี

ทกัษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเอียนโน้ตในบันไดเสียงที่มีเคร่ืองหรมาย แปลงเสียงเบ้ืองต้นได้ 

(กระทรวง กึกษายกิาร. 2551: 5) 

การเรียนดนตรีมีส่วนเสริมสร้างให้รผู้เรียนมีการพัฒนาด้านความคิด สามารถถ่ายทอดความรู้สกกที่

ตนรับในเชิงสร้างสรรค์ที่สงัคมยอมรับ ซก่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์น้ีเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญมาก เพราะจะท า

ให้รสมองซีกอวามีพัฒนาการที่เด่นชัด และเน่ืองจากกิจกรรมดนตรีมักเกี่ยวอ้องกับการเคล่ือนไหรว การเรียน

ดนตรี จกงมีส่วนช่วยให้รผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางกายอองตนได้เป็นอย่างดี และช่วยให้รผู้เรียนเป็นคน

ละเอียดอ่อนและไวต่อการรับรู้มีเหรตุผล (ณรุทย์ สุทยจิตต์. 2535: 16) การพัฒนาทกัษะทางดนตรี สามารถ

ท าได้โดยใช้กิจกรรมทางดนตรี เช่น กิจกรรมการฟัง การร้อง การเล่น การเคล่ือนไหรว การสร้างสรรค์ และ

กจิกรรมการอ่านภาษาดนตรี หรากได้น าวิยกีารเหรล่านี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาดนตรีให้รเหรมาะสม 

กจ็ะช่วยส่งเสริม และพัฒนาทกัษะทางดนตรีให้รกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี ส าหรรับผู้ที่ต้องการ กึกษาด้านดนตรี

น้ัน ควรมีความรู้ความเอ้าใจอั้นพ้ืนฐาน เพราะจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านการร้อง หรรือเล่นเคร่ืองดนตรี

ต่างๆน้ันให้รมีพัฒนาการที่ดีและรวดเรว็ย่ิงอก้น หรนก่งในพ้ืนฐานที่ส าคัญที่ผู้ที่จะ กึกษาดนตรีควรมีกคื็อ ทกัษะใน

การอ่านโน้ตดนตรี ดนตรีเปรียบเสมือนภาษาซก่งมีค าึัพท์เฉพาะในตัวเอง ใช้ในการสื่อสาร อยิบาย ให้รนัก

ดนตรีหรรือผู้ที่ไม่ใช่นักดนตรีสามารถเอ้าใจได้รวดเรว็และถูกต้อง (ณัชชา โสคติยานุรักษ์, 2549)  
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ชุดกิจกรรมเป็นอุปกรณ์อย่างหรนก่งที่ใช้ส าหรรับการเรียนการสอน ซก่ งแต่ละรายวิชาจะจัดท าอก้ น 

ส าหรรับวิชาน้ันๆ (อุษา รัตนบุปผา, 2547 : 16) กล่าวถกงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า จะช่วยส่งเสริมให้รเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามจุดประสงค์อย่างมีประสิทยิภาพ โดยยกดผู้เรียนเป็น

ึูนย์กลาง ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ ตามความสามารถอองแต่ละบุคคลนอกจากน้ีแล้ว

ยังทราบผลการปฏบัิติกจิกรรมน้ันอย่างรวดเรว็ ท้าให้รไม่เกิดความเบ่ือหรน่าย หรรือเกิดความท้อแท้ในการเรียน 

เพราะผู้เรียนสามารถกลับไป กึกษาเร่ืองที่ตนเองยังไม่เอ้าใจใหรม่ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะท้าให้รเพ่ือนเสียเวลา

คอย หรรือตามเพ่ือนไม่ทนั (ประเสริฐ  ส าเภารอด, 2552 : 12) สรุปไว้ว่า ชุดกิจกรรม หรมายถกง ชุดการเรียน

การสอนประเภทสิ่งตีพิมพ์และกิจกรรมที่เน้นให้รผู้เรียนท ากิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม ประกอบด้วย 9 

องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ช่ือกจิกรรม 2) ค าช้ีแจง 3) จุดประสงค์ 4) เวลาที่ใช้ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) เน้ือหราและ

ใบความรู้ 7) สถานการณ์ 8) กจิกรรม 9) แบบทดสอบท้ายกิจกรรม ส าหรรับประโยชน์อองชุดกิจกรรม (อุษา  

ค าประกอบ, 2530 : 33)ได้กล่าวถกงคุณค่าอองชุดกจิกรรมตามแนวคิดอองแฮริสเบอร์เกอร์ ไว้ 5 ประการ คือ 

(1) นักเรียนสามารถทดสอบตัวเองก่อนว่ามีความสามารถระดับใด หรลังจากน้ันกเ็ร่ิมต้นเรียนในสิ่งที่ตนเองไม่

ทราบ ท าให้รไม่ตองเสยีเวลามาเรียนในสิ่งที่ตนเองรู้อยู่แล้ว (2)นักเรียนสามารถน าบทเรียนไปเรียนที่ไหรนกไ็ด้

ตามความพอใจไม่จ ากัดในเร่ืองอองเวลาและสถานที่ (3)เมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถทดสอบตัวเองได้

ทนัทีเวลาไหรนกไ็ด้และได้ทราบการเรียนอองตนเองทนัทเีช่นกัน (4)นักเรียนมีโอกาสได้พบปะกับผู้สอนมาก

อก้ น เพราะผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูกมี็เวลาให้รค าปรกกษากับผู้เรียนที่มีปัญหราในอณะใช้ชุดกิจกรรมด้วย

ตนเอง (5)นักเรียนจะได้รับคะแนนอะไรน้ันอก้นอยู่กับความสามารถอองผู้เรียนเอง ไม่มีค าว่าสอบตกส าหรรับผู้

ที่เรียนไม่ส าเรจ็แต่จะท าให้รผู้เรียนกลับไป กึกษาเร่ืองเดิมน้ันใหรม่ จนผลการเรียนได้ตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

วิยกีารสอนดนตรีอองโซลตาน โคดาย และคาร์ล ออร์ฟ เป็นวิยทีี่มีช่ือเสยีงแพร่หรลายทั่วโลกมาเป็น

เวลานานกว่าครก่งึตวรรษ วิยีการสอนตามแนวคิดอองโคดายใช้การร้องเป็นแกนในการสอนโดยนักเรียนออง

โซลตาน โคดาย นอกจากจะอ่านโน้ตได้คล่องแล้ว ยังร้องเสียงตามโน้ตได้ไพเราะอีกด้วย วิยีการสอนตาม

แนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ เน้นเร่ืองปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ (ยวัชชัย นาควงค์, 2540 : 3) การเรียนการ

สอนดนตรีเพ่ือให้รได้ผลตามความมุ่งหรมายน้ัน ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดทางทฤษฎีดนตรีอองนักการ กึกษา

ดนตรีที่มีความรู้ ประสบการณ์ เน่ืองจากจะท าให้รผู้เรียนมีความรู้ความเอ้าใจและทกัษะทางด้านดนตรีในเวลา

อนัสั้น จะเหรน็ว่าแต่ละแนวมีวิยกีารสอนที่ต่างกนัออกไป แต่อย่างไรกต็ามทั้งสองแนวคิดน้ี มีเป้าหรมายพ้ืนฐาน

เช่นเดียวกันคือ การให้รประสบการณ์ทางดนตรีแก่ผู้เรียน โดยค านกงถกงการพัฒนาแนวคิดและทักษะทางด้าน

ดนตรีแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ (พงษ์ลดา ยรรมพิทกัษ์กุล, 2541 : 1) วิยีการสอนอองคาร์ล ออร์ฟ และโซล

ตาน โคดาย เหรมือนกนัในบางส่วนและสนับสนุนกนัในหรลายประการ ซก่งในการสอนทั้งสองแบบใช้การอ่านโน้ต

แบบซอล-ฟา 

และจากการได้สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนวิชาดนตรี 3 ท่าน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน

วัดมัชฌันติการาม โรงเรียนโยยนิบูรณะ และโรงเรียนบางย่ีอันวิทยาคม ปัญหราที่พบในนักเรียนต่อการเรียนวิชา
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ดนตรีมากที่สุด คือ เร่ืองการอาดทักษะในการอ่านโน้ต รองลงมาคือ การบรรเลงดนตรี การสร้างสรรค์ทาง

ดนตรี ทฤษฎีโน้ตอั้นพ้ืนฐาน ประวัติดนตรี การร้องและการฟัง จากปัญหราดังกล่าวครูผู้สอนจกงควร กึกษา

วิยกีาร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมถกงสื่อนวัตกรรมและเทคนิคการสอนใหรม่ๆ มาพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน (ึักด์ิชัย หิรรัญรักษ์, 2538 : 3) กล่าวว่า “รูปแบบการสอนในอดีต มีความบกพร่องเร่ืองวิยีการ

สอน คือ สอนทฤษฎีแล้วจกงไปปฏบัิติ ท าให้รผู้เรียนอาดทกัษะการอ่านโน้ต การเรียนที่ถูกต้อง ควรจะให้รผู้เรียน

ปฏิบัติก่อนการเรียนทฤษฎี ครูผู้สอนต้องสอนให้รนักเรียนได้ยินเสียง (Sound) ก่อน แล้วจกงค่อยสอน

สัญลักษณ์ (Symbol) ดังน้ันในการสอนที่ถูกต้อง ครูจะต้องสอนให้รนักเรียนอ่านโน้ตโดยให้รมีความสามารถ

จดจ าระดับเสียงได้ก่อน เมื่อนักเรียนจ าระดับเสียงได้แล้วจกงค่อยให้รนักเรียนอ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี ” ซก่ง

วิยีการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับวิยีการสอนอองโคดาย ที่เน้นการร้องเป็นหรลัก จากน้ันจกงใช้สัญลักษณ์ภาพ 

สญัลักษณ์มือและตัวโน้ตเอ้ามาใช้แทนเสียงร้อง (ณรุทย์ สุทยจิตต์, 2535 : 104-106) ผลการวิจัยเร่ือง การ

ใช้หรลักสูตรการสอนดนตรีสากลโดยใช้วิยีการตามแบบอองโคดายกับนักเรียน โรงเรียนมัยยมสายิต

เกษตรึาสตร์ ช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 6 พบว่า เดก็นักเรียนมีทักษะทางดนตรีสูงอก้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ.01 (ยวัชชัย นาควงค์, 2540: บทคัดย่อ) และสอดคล้องกับผลการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์รเพลงที่ใช้ใน

กจิกรรมการสอนร้องเพลงตามแนวคิดอองโคดาย โรงเรียนมัยยม กึกษากรุงเทพมหรานคร พบว่า นักเรียนที่ร่วม

กิจกรรมการร้องเพลงตามแนวคิดอองโคไดมีทักษะทางดนตรีที่สูงอก้ น (ยุพิน รัตน์เถลิงึักด์ิ, 2542: 

บทคัดย่อ) และในต่างประเทึ ดังที่ บีตต้ี (Beatty, 1989 : 303) ได้ กึกษาผลการใช้กิจกรรมการสอนดนตรี

ตามแนวคิดอองโคดายเพ่ือพัฒนาทักษะทางดนตรีกับนักเรียนช้ันมัยยม ที่มีอายุต้ังแต่ 14 - 18 ปี โดย

แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง พบว่า นักเรียนมัยยมกลุ่มทดลองมีทกัษะทางดนตรีสูงกว่านักเรียนกลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังน้ัน การประยุกต์ใช้กิจกรรมการสอนดนตรีแบบโคดายจกงเป็นวิยีหรนก่งที่จะ

ช่วยพัฒนาทกัษะทางดนตรีอองนักเรียนได้ 

จากหรลักการและเหรตุผลดังกล่าว ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยจกงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด โดยน าแนวคิดวิยีการสอนอองโซลตาน โค

ดาย และคาร์ล ออร์ฟมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้รผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านโน้ตสากล อันจะท าให้รสามารถ

พัฒนาทกัษะในการเล่นเคร่ืองดนตรีได้ด้วยตนเอง และจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนดนตรีในระดับที่สงูอก้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ัน

มัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกจิกรรม 

 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทยิ์ทางการเรียนดนตรี เร่ือง ทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากล

ส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ระหรว่างก่อน

และหรลังเรียน 
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 3.  เพ่ือ กึกษาความพกงพอใจอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 ต่อการใช้ชุดกจิกรรม 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับ

คีย์บอร์ด มีคะแนน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 อองคะแนนเตม็ 

 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เร่ืองการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับ

คีย์บอร์ด หรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ .05 

 3.  นักเรียนมีความพกงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกจิกรรมอยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการ กึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดมัชฌันติกา

ราม เอตบางซ่ือ กรุงเทพมหรานคร ปีการ กึกษา 2559 จ านวน 2 ห้รองเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหรมด 41 คน  

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เอตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหรานคร จ านวน 20 คน ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการ กึกษา 2559 ใช้การสุ่มกลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) 

ตวัแปรอิสระ 

ชุดกิจกรรมเร่ืองการพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลตามแนวคิดอองโคดาย และ

คาร์ล ออร์ฟ ส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1  

ตวัแปรตาม 

1. ทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด 

2. ผลสมัฤทยิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล 

3. ความพกงพอใจอองนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรม 

เนื้ อหา 

 น ามาจากหรลักสูตรการ กึกษาอั้นพ้ืนฐาน พ.ึ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ึิลปะ สาระที่ ๒ ดนตรี 

อองมัยยม กึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย สญัลักษณ์แทนจังหรวะและท านอง บรรทดั 5 เส้น กุญแจซอล เส้นกั้นห้รอง 

ตัวโน้ต ตัวหรยุด การบรรเลงเคร่ืองดนตรี การดูแลรักษาเคร่ืองดนตรี และองค์ประกอบอองดนตรีในแต่ละ

วัฒนยรรม 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยจ านวน 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 1.  ชุดกจิกรรม เร่ือง การพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด จ านวน 

4 ชุด 

 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทกัษะการอ่านและ

การบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 อ้อ 

 3.  แบบสอบถามความพกงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยการใช้ชุดกจิกรรม จ านวน 1 ชุด 

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมอ้อมูลดังน้ี 

1.  อั้นเตรียม 

     ช้ีแจงวัตถุประสงค์ อ้ันตอน และรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเรียนแก่นักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิชา

ดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด

อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ  

2.  อั้นด าเนินการทดลอง  

     การวิจัยในคร้ังน้ีด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการ กึกษา 2559 โดยผู้วิจัยด าเนินการ

สอนตามแผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเปียโนและคีย์บอร์ด ช้ัน

มัยยม กึกษาปีที่ 1 จ านวน 4 แผนจัดการเรียนรู้  รวม 16 ช่ัวโมง ดังน้ี 

ชุดกจิกรรมที่ 1 เร่ือง ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัโน้ตและสญัลักษณ์ทางดนตรี จ านวน 4 ช่ัวโมง 

ชุดกจิกรรมที่ 2 เร่ือง การอ่านโน้ตสากลเบ้ืองต้น จ านวน 4 ช่ัวโมง 

ชุดกจิกรรมที่ 3 เร่ือง ทกัษะการบรรเลงคีย์บอร์ดเบ้ืองต้น จ านวน 4 ช่ัวโมง 

ชุดกจิกรรมที่ 4 เร่ือง การบรรเลงคีย์บอร์ด 1 บทเพลง จ านวน 4 ช่ัวโมง 

3.  อั้นการทดสอบหรลังเรียน  

     หรลังการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ชุดกจิกรรม ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังน้ี 

3.1  ทดสอบผลสัมฤทยิ์ทางการเรียน วิชาดนตรีสากล เร่ือง การพัฒนาทกัษะการอ่านและการ

บรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 ช่ัวโมง 

3.2  นักเรียนท าแบบสอบถามความพกงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม เร่ือง การพัฒนา

ทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1  

3.3  เกบ็รวบรวมอ้อมูลทั้งหรมดเพ่ือน าไปประมวลผล และวิเคราะห์ร 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์รอ้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมอ้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์รอ้อมูล โดย

ใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  ผู้วิจัยได้น าผลการแบบทดสอบระหรว่างเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถ เร่ืองการ

พัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนวิชา

ดนตรีสากล และแบบสอบถามความพกงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกจิกรรม ทั้งหรมดมาวิเคราะห์ร สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์รได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Pair t-test 

  2.  ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส าเรจ็รูป แปลผล และวิเคราะห์รอ้อมูล 

3.  อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

 ตอนที่ 1  ผลคะแนน ร้อยละ จากชุดกจิกรรม เพ่ือพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากล

ส าหรรับคีย์บอร์ด พบว่า มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑจ์ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15  

 ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนดนตรี เร่ือง การอ่านและการบรรเลงโน้ต

สากลส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 ระหรว่างก่อนเรียนและหรลังเรียน พบว่า ค่าคะแนน

เฉล่ียอองผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนดนตรีอองนักเรียนหรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

ซก่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้   

 ตอนที่ 3  ผลระดับความพกงพอใจผลความพกงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุด

กิจกรรม ส าหรรับนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพกงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 

(  = 4.28, S.D. = 0.56)  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพกงพอใจ อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านเน้ือหรา (  = 4.47, S.D. = 0.48)  รองลงมา คือ ด้านผู้สอน (  = 4.31, S.D. = 0.57) และด้านสื่อ

การเรียนการสอน (  = 4.07, S.D. = 0.63) ตามล าดับ 

 

อภิปรายผล 

             ผลจากการ กึกษาวิจัยเร่ือง เร่ือง การพัฒนาชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมทกัษะการอ่านและการบรรเลง

โน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ 

สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้  

 ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ัน

มัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ พบว่า  มีนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่า
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กว่าร้อยละ 70 จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

15 สาเหรตุที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากอาดการเอ้าเรียนวิชาดนตรีในบางช่ัวโมง ส่วนสาเหรตุที่ผลคะแนน

จากชุดกิจกรรมที่ 1 ไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากชุดกิจกรรมที่ 1 เป็นทกัษะการปฏบัิติเพ่ือเช่ือมโยงไปยังการเรียนรู้

ทางทฤษฎีดนตรีซก่งต้องอาึัยพ้ืนฐานความรู้ความสามารถเดิม ทั้งทักษะการร้อง รวมถกงความเอ้าใจในเร่ือง

อองระดับเสียงและจังหรวะ ซก่งมีนักเรียนบางส่วนอาดพ้ืนฐานทักษะในส่วนน้ี จากอ้อมูลดังกล่าวแสดงว่า ชุด

กิจกรรมตามแนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ที่ก  าหรนดให้รนักเรียนฝก กปฏิบัติและเรียนรู้ในห้รองเรียน 

สามารถพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลได้  สอดคล้องกับงานวิจัยอองประเสริฐ  ส าเภารอด  

(2552 : 16)  ได้กล่าวว่า ชุดกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเร้าความสนใจให้รนักเรียน  ท าให้รได้รู้จัก

การแสวงหราความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยแก้ปัญหราเร่ืองความแตกต่างระหรว่างบุคคล  เพราะชุดกิจกรรมสามารถ

ช่วยให้รผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจได้ โดย ผู้วิจัยใช้แนวคิดอองโซลตาน 

โคดาย ในการจัดแผนการสอนโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติก่อนการเรียนทฤษฎี สอดคล้องกับแนวคิดออง โลเวล 

แมนซัน การเรียนที่ถูกต้องคือจะต้องปฏบัิติก่อนการเรียนทฤษฎีดนตรี ครูต้องสอนให้รนักเรียนได้ยินเสียงก่อน 

แล้วจกงค่อยสอนสัญลักษณ์ทางดนตรี การสอนอองครู ต้องสอนให้รนักเรียนอ่านโน้ตได้ โดยที่นักเรียนต้องมี

ความสามารถในการจดจ าระดับเสียงอองโน้ตให้รได้เสียก่อน เมื่อนักเรียนจ าระดับเสียงได้แล้วจกงค่อยสอน

สัญลักษณ์ทางดนตรี  ดังน้ันผู้วิจัยจกงเรียงล าดับ เน้ือหราวิชาดนตรีจากง่ายไปหรายาก ส่งผลให้รนักเรียนมี

แรงจูงใจในการเรียนมากอก้น สอดคล้องกับแนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ ซก่งจะเน้นสอนจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน และ

ผู้เรียนได้ปฏบัิติให้รเกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ใช้การเคล่ือนไหรวทางกายภาพในการเรียนรู้ และแสดงถกงจังหรวะ

ตก อัตราจังหรวะ ความเร็วจังหรวะ เป็นการได้รับประสบการณ์ตรง ท าให้รเอ้าใจองค์ประกอบอองดนตรีอย่าง

ลกกซก้ ง  และแนวคิดอองโซลตาน โคดาย คือ จะสอนกับเล่นไปพร้อมกัน เด็กจะได้ทั้งความรู้ และความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน เหรมาะกบัยรรมชาตินิสยัอองเดก็ 

 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนดนตรี เร่ือง ทกัษะการอ่านและการบรรเลง

โน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด อองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ 

ระหรว่างก่อนเรียนและหรลังเรียน พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียอองผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนดนตรีอองนักเรียนหรลัง

เรียนสงูอก้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า นักเรียนที่ใช้ชุดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมทกัษะการ

อ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดอองนักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดอองโคดาย 

และคาร์ล ออร์ฟ มีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เร่ือง ทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับ

คีย์บอร์ด หรลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซก่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้  สอดคล้องกับงานวิจัยออง ทองม้วน 

พันยเ์ลิึ (2555) กึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบผลสมัฤทยิ์ทางการเรียนและทกัษะด้านดนตรี เร่ือง ดนตรีสากล 

เบ้ืองต้น ช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 ระหรว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอองโซลตาน โคดาย และแนวคิดออง

คาร์ล ออร์ฟ พบว่า นักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดออง

โซลตาน โคดาย และกลุ่มที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ มีผลสัมฤทยิ์
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ทางการเรียนและทกัษะทางด้านดนตรี หรลังเรียน ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกับงานวิจัยออง มารียา ปัณณะ

กิจการ (2557) กึกษาเร่ือง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตตาม

แนวคิดโคดายส าหรรับผู้เรียนเปียโนวัยผู้ใหรญ่ตอนต้น พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนด้านทกัษะ

การอ่านโน้ตและความรู้ความเอ้าใจ สงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ตอนที่ 3 ผลความพกงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาดนตรีสากลโดยใช้ชุดกิจกรรม ส าหรรับนักเรียนช้ัน

มัยยม กึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพกงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (  = 4.28, S.D. = 0.56)  

ความพกงพอใจ อยู่ในระดับมาก คือ ด้านเน้ือหรา (  = 4.47, S.D. = 0.48)  รองลงมา คือ ด้านผู้สอน (  = 

4.31, S.D. = 0.57) และด้านสื่อการเรียนการสอน (  = 4.07, S.D. = 0.63) ตามล าดับ สอดคล้องกับ

งานวิจัยออง ทองม้วน พันย์เลิึ (2555) กึกษาเร่ือง การเปรียบเทยีบผลสัมฤทยิ์ทางการเรียนและทกัษะด้าน

ดนตรี เร่ือง ดนตรีสากล เบ้ืองต้น ช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 ระหรว่างการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดอองโซลตาน โค

ดาย และแนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ พบว่า นักเรียนช้ันมัยยม กึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ได้รับการกิจกรรมการเรียนรู้

ดนตรีตามแนวคิด อองโซลตาน โคดายและกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ มีความพกง

พอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.26 และ 4.24 ตามล าดับ ซก่งสอดคล้องกับงานวิจัยออง

งานวิจัยออง สุชัณษา รักยินดี และ ณัฐรดี ผลผลาหราร (2557) กึกษาเร่ือง ความพกงพอใจอองผู้เรียนที่มีต่อ

การจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี (ึูนย์ดนตรี) พบว่า ผลการประเมินความพกงพอใจ ผู้เรียนมีความพกง

พอใจมากที่สุด คือ ครูผู้สอนมี บุคลิกภาพ ความประพฤติเหรมาะสมแก่การเป็นครู ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.43 มี

ความพกงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด เป็นร้อยละ 88.64 รองลงมา คือ ด้านผู้สอนใช้นวัตกรรม สื่อการสอน

อย่างเหรมาะสมและสอดคล้องกับ เน้ือหราวิชา และด้าน ผู้สอนเอาใจใส่ดูแลผู้เรียน อย่างทั่วถกงและอุทิึตน

ให้รกับการสอนอย่างเตม็ที่ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 4.37 มีความพกงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.42 และ

ผู้เรียนมีความพกงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอน การจัดสอบ Recital มีความเหรมาะสมและมีส่วน

ช่วยส่งเสริมึักยภาพอองผู้เรียนให้รดี อก้น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 ความพกงพอใจอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 

81และสอดคล้องกับงานวิจัยอองเชิดชัย ยังให้รผล และคณะ (2557) ได้ กึกษาเร่ือง ความพกงพอใจออง

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนอองึูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเึษโรงเรียนอัสสัมชัญึรีราชา พบว่า 

ความพกงพอใจอองนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนอองึูนย์ดนตรีและกิจกรรมพิเึษ จ านวน  150  

คน  ในด้านดนตรี 9 ประเภท  และ ด้านกีฬา  6  ประเภท มีความพกงพอใจในระดับดีมาก   ในเร่ืองการตรง

ต่อเวลา , การเปิดโอกาสซักถาม  , แสดงความคิดเหรน็  การให้รความสนใจ ดูแลเอาใจใส่นักเรียน และสถานที่

เรียน   มีระดับความพกงพอใจในระดับดี ในเร่ืองค่าเรียน  และมีระดับความพกงพอใจในระดับพอใช้ ในเร่ือง

การเตรียมการสอน, ความต้ังใจและความกระตือรือร้นในการสอน ความเช่ียวชาญและวิยีการถ่ายทอดความรู้ 

ความพร้อมอองอุปกรณ์และการส่งเสริมให้รผู้เรียนปฏบัิติจริง โดยคิดเป็นค่าเฉล่ียรวมในระดับดี  ร้อยละ 75.4 
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ขอ้คน้พบงานวิจยั 

 ชุดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟน้ีสามารถท าให้รนักเรียนพัฒนาทักษะการ

อ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดได้ เน่ืองจากมีการฝก กฝนด้วยการปฏบัิติจริง เป็นไปตามแนวคิด

อองทั้งโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ที่จะสอนให้รเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหรายาก โดยแนวคิดอองทั้งสองคนน้ีจะ

มุ่งเน้นให้รนักเรียนเกิดความสามารถที่จะพัฒนาทักษะการบรรเลงคีย์บอร์ดได้ด้วยตนเอง โดยเร่ิมต้นจาก

พัฒนาทกัษะการอ่านโน้ตสากลโดยใช้จุดเด่นจากแนวคิดอองโคดายที่เน้นทกัษะการร้องกับสัญญาณมือเพ่ือจะ

ได้เอ้าใจระดับเสียงอองโน้ตสากล และแนวคิดอองคาร์ล ออร์ฟ ที่เน้นเร่ืองอองการเคล่ือนไหรวร่างกายตาม

จังหรวะซก่งจะท าให้รเอ้าใจในเร่ืองค่าอองตัวโน้ต จากน้ันกส็อนเร่ืองสัญลักษณ์ทางดนตรีและการบรรเลงคีย์บอร์ด 

และจากแบบทดสอบผลฤทยิ์ทางการเรียน นักเรียนส่วนใหรญ่มีความรู้ และสามารถสอบผ่าน จะมีนักเรียนที่

สอบไม่ตามเกณฑ์ที่ก  าหรนดเพียงสี่คนเท่าน้ัน สาเหรตุที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เกิดจากอาดการเอ้าเรียนวิชา

ดนตรีในบางคร้ังบางช่ัวโมง แต่อย่างไรกต็าม โดยภาพรวมนักเรียนทั้งสี่คนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 

แสดงให้รเหร็นว่า นักเรียนมีความตั้งใจในกระบวนการเรียนการสอน   พร้อมที่จะพัฒนาตนเองและเรียนรู้

ร่วมกับเพ่ือนในช้ันเรียน ซก่งกระบวนการเรียนการสอนดนตรีสากลเป็นเร่ืองยากส าหรรับนักเรียน ถ้าผู้สอนไม่

ส่งเสริมให้รมีการฝก กปฏบัิติจริง นักเรียนกจ็ะไม่สามารถพัฒนาความสามารถในการเล่นคีย์บอร์ดได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

 1.  ในการใช้ชุดกิจกรรมประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากล

ส าหรรับคีย์บอร์ด ผู้สอนจะต้องเพ่ิมบทบาทอองตนเอง นอกจากเป็นครูผู้สอนแล้ว ต้องท าหรน้าที่ coaching 

คอยก ากบัให้รค าช้ีแนะแก่ผู้เรียนในอณะที่ฝก กฝนและฝกกซ้อม เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้รเกิดความรู้ความ

เอ้าใจในเน้ือหรามากอก้น 

  2.  การเรียนการสอนเร่ืองการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ด จ า เป็นจะต้องมีอุปกรณ์เคร่ือง

ดนตรี สื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ต่อจ านวนอองนักเรียน เพ่ือให้รนักเรียนได้ฝก กฝนและเกิดการพัฒนา

ทกัษะการบรรเลงโน้ตสากล 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป  

 1.  ควรมีการท าวิจัยโดยน าแนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ ไปใช้กับการเรียนการสอนดนตรี

ในสาระอื่นๆ ที่เน้นในเร่ืองอองทกัษะ หรรือท าการวิจัยในระดับช้ันอื่นๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีให้ร

มากอก้น  

2.  ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการสอนอื่นๆ เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน หรรือ การเรียน

แบบจับคู่ เพ่ือช่วยพัฒนาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลส าหรรับคีย์บอร์ดต่อไป 
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3.  ควรน าแนวคิดอองโคดาย และคาร์ล ออร์ฟ มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(Computer Assisted Instruction  : CAI ) เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรี เพ่ือให้รผู้เรียนได้

กึกษาเพ่ิมเติม และเพ่ิมึักยภาพในการเรียนรู้ดนตรี 
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