
การพัฒนาทักษะการเล่นเบลไลราในวิชาดนตรีสากลโดยแนวคิดของโคดายกับ
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     Enhancing Bell-Lyla Playing Skills with Kodaly Theory and Group Process in 

Western Music Subject of Prathormsuksa 2 Students 
ลัทธิ ใจเพียร1 
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บทคัดย่อ 

 งานวจิยันี� เป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื�อ �) เพื�อพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลรา (Bell 

lyra) วิชาดนตรีสากล โดยใชแ้นวคิดของโคดายกบักระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � �) 

เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนระดับชั�น

ประถมศึกษาปีที�  2 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ต�าบลถอนสมอ อ�าเภอท่าช้าง จงัหวดัสิงห์บุรี จ �านวน 1

ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน37 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื� องมือที�วิจัย

ประกอบด้วย 1) แผนการเรียนรู้การเล่นเบลไลราโดยใชแ้นวคิดของโคดายกบักระบวนการกลุ่ม 2) แบบทดสอบ

ความสามารถในการเล่นเบลไลรา 3) แบบวดัความรู้ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล4) แบบประเมินพฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพื�นฐานไดแ้ก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจยัพบวา่ 

1) นกัเรียนมีความสามารถการเล่นเบลไลรา(Bell lyra) โดยใช้แนวคิดของโคดายกบักระบวนการ

กลุ่ม ผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 และมีนกัเรียนไม่

ผา่นเกณฑจ์�านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 35.13  

2) พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 นกัเรียนมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

ระดบัดี จ�านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ค�าส�าคัญ :การพฒันาทกัษะ,การเล่นเบลไลรา,แนวคิดของโคดายและกระบวนการกลุ่ม 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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1.ที�มาและความส�าคัญ 

 วิชาดนตรีเป็นวิชาที�ช่วยพฒันานักเรียนให้เป็นผูที้�มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ มีจินตนาการมี

สุนทรียภาพ ซึ� งมีผลต่อคุณภาพชีวิต การปฏิบติัวิชาดนตรีช่วยพฒันานกัเรียนทั�งดา้นร่างกาย จิตใจสติปัญญา

อารมณ์ สังคม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมั�นใจในตนเอง ซึ� งเป็นพื�นฐานในการด�ารงชีวิตของมนุษย ์

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน

พุทธศกัราช 2551 ไดก้ �าหนดให้นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ได้เรียนรู้วิชาดนตรีสากลในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาศิลปะ สาระที� 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระชื�นชม และประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ �าวนั โดยหน่วยการเรียนรู้ที� 1 บทที� 2 สนุกกบัดนตรี สาระส�าคญัตอ้งการใหน้กัเรียนสามารถเล่นเครื�อง

ดนตรีประกอบเพลง ควรให้ถูกต้องตามจงัหวะและท�านองเพลงจึงจะเกิดความไพเราะ การเรียนการสอนดนตรี

สากลของโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ระดับชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ในปัจจุบัน แต่ละชั�วโมงครูต้องจัด

ประสบการณ์ทางดนตรีให้เด็กได้รับรู้หลายด้านผสมผสานกนัคือการฟัง การร้องเพลง การปฏิบัติตามอัตรา

จังหวะการเล่นเครื� องดนตรี การอ่านโน้ต การเขียนโน้ตและเลือกใช้  เบลไลรา(Bell lyra) เป็นเครื�องดนตรี 

ประเภทเคาะ-ตี ที�นกัเรียนสามารถปฏิบติัไดง่้าย  รูปร่างของเบลไลราเหมือนกบักลอคเค็นสปีล คือ มีล ักษณะ

เป็นลูกระนาดโลหะวางอยู่บนรางใชส้�าหรับแบกเดินบรรเลง นิยมใช้ในวงโยธวาทิตมาก บางครั� งจะเรียกวา่ ไล

รากลอคเค็นสปีล(Lyra – gloc – kenspiel) ที�เรียกเช่นนี�ก็เพราะวา่รูปร่างเลียนแบบมาจากพิณไลราของชาวกรีก

โรมนันั�นเอง เบลไลรามีช่วงเสียงกวา้งกวา่ 2 คู่แปด เพราะปัจจุบนัมีหลายขนาด ตั�งแต่ C กลางขึ�นไป มีไมที้�ใช้ตี 

1 อนัเรียกวา่มาลเล็ท (Mallet) มีหวัตีที�ท �าดว้ยวสัดุต่างๆกนั เช่น ไม ้ยาง โลหะ หรือพนัหุ้มด้วยเส้นด้าย โดยปกติ

นักดนตรีจะถือไม้ตีด้วยมือขวา ส่วนมือซา้ยคอยประคองตวัเครื�องดนตรีไวเ้บลไลราเหมาะอยา่งยิ�งที�จะเล่นเสียง

สูงของแนวท�านอง เพราะมีเสียงสดใสกงัวานคลา้ยระฆงัเล็กๆ แต่ถา้สังเกตให้ดีจะพบวา่ เมื�อเวลาเครื�องดนตรีนี�

บรรเลง ยากที�จะบอกไดว้่าเสียงที�ดงัออกมาอยูใ่นคู่แปดไหน ถา้บรรเลงดว้ยโน้ตต่างๆ ให้เร็วกระชั�นถี�เสียงอนั

กงัวานแต่ละเสียงซึ� งทอดยาวจะเหลื�อมซ้อนกนัท�าให้เกิดเสียงพร่า แต่ก็มิใช่ขอ้เสียหากเป็นคุณลกัษณะของเสียง

เฉพาะตวัเท่านั�น 

 ระบบการสอนของโคดายเน้นการร้องเป็นหลัก ซึ� งรวมไปถึงการอ่านโน้ตดว้ยวิธีการของโคดายที�

ใช้ในการสอน จึงมุ่งส่งเสริมในเรื�องการร้องและการอ่าน ซึ� งโคดายน�าสิ� งต่างๆ ต่อไปนี�  มาช่วยในการสอน

ดนตรี เพื�อใหผู้เ้รียน ร้องและอ่านโนต้สากล ตลอดจนเป็นพื�นฐานในการฝึกทกัษะอื�นๆ ทางดนตรีต่อไปดว้ย ซึ� ง

โคดายจดัให้มีการฝึกหัดร้องโน้ต โทนิค ซอล - ฟา ไดแ้ก่ การใช้ระบบการเรียกชื�อตวัโน้ต ซึ�งมาจากภาษาลาติน 

คือ โด เร มี ฟา ซอล  ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและอ่าน โดยใช้ โด  เป็นเสียงหลัก หรือโทนิค ใน

401388405403404



3 
 

บันไดเสียงเมเจอร์  และลาเป็นเสียงหลัก หรือโทนิคบันไดเสียงไมเนอร์  ผูเ้รียนเรียนรู้เกี�ยวกบัระยะขั�นคู่เสียง

ต่างๆ ไปเมื�อใช้ระบบ  ซอล-ฟา  โดยทราบความสัมพนัธ์ของระดับเสียงต่างๆ ที�แปรเปลี�ยนไปตามกุญแจ 

เ สียงต่างๆ  ในระยะต่อมาผู ้เ รียนเริ� มใช้ระบบ  เ รียกชื� อตัว โน้ต  โดยใช้อักษ รโรมัน  คือ  A B C D E F G  

แทนระดับเสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ควบคู่ไปกบัระบบ ซอล-ฟา ท�าให้ผูเ้รียนจดจ�าระดบัเสียงต่างๆ ได้ด้วย 

พร้อมใช้ สัญญาณมือ ควบคู่ไปกบัการอ่านโน้ต ในระยะแรก  และต่อมามีการใช้สัญญาณมือแทนระดบัเสียง

ต่างๆ เป็นสิ�งที�ช่วยให้การเรียนรู้เรื�องระดบัเสียงเป็นรูปธรรมมากขึ�น ท�าให้ผูเ้รียนเรียนรู้ระดบัเสียงต่างๆไดง่้าย 

ซึ� งเป็นไปตามหลักการพฒันาการของการเรียนรู้ เนื�องจากผู ้เรียนจะเรียนรู้ สิ� งต่างๆ ได้ดีกว่า เมื�อสิ� งนั�นเป็น

รูปธรรม สัญญาณมือแทนระดบัเสียงนี�  โคดายดดัแปลงมาจากสัญญาณมือที�  จอห์น เคอร์เวน คิดขึ�นมา ลักษณะ

ของสัญญาณมือแทนระดบัเสียงต่างๆ การใช้สัญญาณมือนี�  ผูส้อนสามารถใช้สองมือแสดงระดบัเสียงต่างๆ 

เพื�อให้ผูเ้รียนสองกลุ่มฝึกร้องในลกัษณะของการประสานเสียงได ้ความคล่องแคล่วในการใชส้ัญญาณมือของ

ผูส้อน จึงเป็นสิ�งส�าคญัในการสอนแบบโคดาย นอกจากโคดายจะใชส้ัญญาณมือแทนระดบัเสียงแลว้ โคดายยงัมี

การใชร้ะบบสัญลกัษณ์ต่างๆ แทนจงัหวะเพื�อท �าให้การเรียนรู้เรื�องจงัหวะเป็นรูปธรรม  โดยในระยะแรกการใช้

สัญลักษณ์แทนจังหวะเป็นลักษณะของรูปภาพ  ในระยะต่อมาเปลี�ยนเป็นสัญลักษณ์คล้ายตัวโน้ตในที�สุด 

ตัวโน้ตแทนจังหวะจึงน�ามาใช้  การสัญลกัษณ์คล้ายตวัโน้ตก็ยงัสามารถใช้ได้ เมื�อผูส้อนตอ้งการเน้นเฉพาะ

จงัหวะ นอกจากก�าหนดสัญลกัษณ์แทนจงัหวะแลว้ 

โคดายยงัไดก้ �าหนดเสียงใช้ในการเรียกสัญลกัษณ์ต่างๆ ไว  ้เพื�อให้ผูเ้รียนใช้พูดแทนการตบมือได้

ด้วยสัญลกัษณ์ (ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2543: 113 - 114; อา้งอิงจาก Kodaly. 1974)ธวชัชัย นาควงษ์ กล่าววา่โคดายให้

ความส�าคญักบัตวัผูเ้รียน ซึ� งเป็นหลกัเดียวกบัจิตวิทยาพฒันาการเด็ก คือ การเรียนการสอนดนตรีควรมีระดับ

ความยากง่ายเหมาะสมกบัลกัษณะการพฒันาของเด็ก ดงันั�น สิ�งง่ายๆ ไม่สลบัซับซ้อน ควรน�าเสนอก่อนสิ�งที�ยาก 

ดงัเช่นในเรื�องท�านองของโคดาย เริ�มดว้ยการสอนเพลงที�ประกอบดว้ยโนต้ 3 ตวั คือ la so mi ก่อน และเพิ�มเป็น

เพลงที�มีโน้ต 4 ตวั คือ so mi re do และจึงเป็นเพลงที�ใช้บนัไดเสียงเพนตาโทนิก  คือ มีโน้ต 5 ตวัไดแ้ก่ la so mi 

re do ซึ� งเป็นลกัษณะของเพลงพื�นบา้นของฮงัการี ในที�สุดจึงน�าเพลงในบนัไดเสียงไดอะโทนิก  คือ มีตวัโน้ต 7 

ตวั ไดแ้ก่ do re mi fa so la ti มาสอน และผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้ถึงตวัโนต้อื�นๆต่อไป หรือในเรื�องของอตัราจงัหวะ

โดยปกติ อ ัตราจังหวะ 2 จังหวะ ทั�งลกัษณะปกติและผสมของจังหวะ 2/4: 6/8  จะพบไดม้ากกว่าเพลงในอตัรา

จงัหวะ สามจงัหวะ 3/4  การสอนจึงควรใช้เพลงอตัราจงัหวะสองจงัหวะก่อน ส่วนในเรื�ององค์ประกอบดนตรี

อื�นๆ (เสียงประสาน รูปแบบ สีสันลกัษณะของเสียง) ก็เช่นกนั ควรมีการจดัเรียงจากง่ายไปยาก จึงสามารถกล่าว

ไดว้า่วิธีการของโคดายเนน้การจดัระบบขั�นตอนของสาระดนตรีเป็นอย่างมาก โดยค�านึงลกัษณะความยากง่าย
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ของสาระดนตรีประกอบกบัลกัษณะวฒันธรรมทางดนตรีของแต่ละสังคม รวมทั�งพฒันาการของเด็กดว้ย(ธวชัชัย 

นาควงษ์,2544: 5) 

 เรื�องที�ส�าคญัเกี�ยวกบัการเรียนดนตรีนอกจะเรียนเป็นรายบุคคลแล้วการเรียนโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มเป็นสิ�งที�ส�าคญัดงัที� สุพฏัรา อ้นล�าพล (2544 : 34) วา่ กระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการที�ช่วยให้นกัเรียน

ไดมี้พฒันาการในดา้นทศันคติค่านิยมและพฤติกรรมที�บกพร่องเป็นปัญหาสมควรแกไ้ข เป็นวิธีการเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนเขา้ใจความตอ้งการของตนเองและของผูอื้�นจากการสัมผสัด้วยการปฏิบติั จึงเกิดการคน้พบสิ�งที�

ตอ้งการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ�งจะท�าให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัตนในการอยูร่่วมกนักบัผูอื้�นดว้ย และเสถียร จิร

รัง สิมันต์ (2549 : 24)กล่าวว่า กระบวนการกลุ่ม เป็นการที�บุคคลตั� งแต่สองคนขึ� นไปมารวมกัน หรือมา

ปรึกษาหารือกนัในเรื�องใดเรื�องหนึ� ง เพื�อที�จะแกไ้ขหรือขจดัขอ้ขดัขอ้งในเรื�องนั�นๆหรือปัญหานั�นๆ ให้หมดไป

หรือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องตนเองที�ตั�งจุดหมายเอาไว ้  

จากการที�ผูว้ิจยัได้สอนวิชาดนตรีสากลแก่นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนใจเพียรวิทยา

นุสรณ์ พบว่า นักเรียนที�เรียนวิชาดนตรีสากลมีทกัษะการเล่นเบลไลราต��าการเรียนการอ่านโน้ต ทฤษฎีขั�น

พื�นฐานเป็นสิ�งที�น�าไปสู่การเล่นเบลไลรา ผูส้อนตอ้งการให้นกัเรียนทุกคนสามารถเล่นเบลไลรา ไดทุ้กคนเป็น

อยา่งดีไม่จ �ากดัเฉพาะเด็กที�มีความถนดัทางดนตรีเท่านั�นผูว้ิจยัตอ้งสอนให้นกัเรียนมีพื�นฐานในการอ่านโนต้และ

จดจ�าระดับของเสียงได ้ก่อนจะน�าไปสู่การเล่นเบลไลราสอดคลอ้งกบัวิธีการของโคดายที�เน้นการร้องเป็นหลกั 

ซึ� งรวมไปถึงการอ่านโนต้ดว้ย 

วิธีการของโคดายที�ใช้ในการสอน จึงมุ่งส่งเสริมในเรื�องการร้องและการอ่านโน้ตสากล เช่น การใช้

ระบบการเรียกชื�อตัวโน้ต ซึ� งมาจากภาษาลาติน  คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและ

อ่าน โดยใช้ โด เป็นเสียงหลัก หรือโทนิค ในบันไดเสียงเมเจอร์ การใช้สัญญาณมือควบคู่ไปกบัการอ่านโน้ต 

และสัญลักษณ์ของเสียงตัวโน้ต( Kodaly, 1974) และผลการวิจยัของ วรรณวุฒิ วรรณารุณ (2553) เรื�อง ผลของ

การใชกิ้จกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคดายที�มีต่อทกัษะทางดนตรีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียน

วัดทรงธรรม อ �าเภอพระประแดง จังหว ัดสมุทรปราการ การวิจยัพบว่า นักเรียนมีทกัษะทางดนตรีมากขึ�น

หลงัจากไดรั้บการใชกิ้จกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคดาย อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

ทั�งนี� ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเพื�อแกปั้ญหาให้กบันกัเรียนในกลุ่ม

อ่อน และปานกลางให้สามารถพฒันาทกัษะในการเล่นเบลไลราให้สูงขึ�น โดยจดัการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียน

ไดน้�าความรู้ที�ตนไดรั้บจากครูผูส้อนมาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัไดมี้การช่วยเหลือร่วมมือกนัในกลุ่ม เพื�อ

ตอ้งการให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนสามารถปฏิบัติเบลไลราได้ ซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศลิษา แสงเมือง 

(2558) เรื�อง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สาระหน้าที�พลเมือง วฒันธรรม และการด�าเนินชีวิต
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ในสังคมของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� �ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดย

ใชก้ระบวนการกลุ่มในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี�ยมนกัเรียนมีพฤติกรรมท�างานกลุ่มหลงัการจดัเรียนรู้อยูใ่นระดบั

มากและผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ดงันั�น ผูว้ิจยัในฐานะที�

เป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีสากลจึงสนใจที�สร้างแผนจัดการเรียนรู้เพื�อการพัฒนาทักษะการเล่นเบลล่าโดยใช้

แนวคิดของโคดายกบักระบวนการกลุ่มในวิชาดนตรีสากลของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2โรงเรียนใจเพียร

วิทยานุสรณ์ เพื�อใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเล่นเบลล่าในระดบัสูงขึ�นไป 

 

 2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลรา (Bell lyra) วิชาดนตรีสากล โดยใช้แนวคิดของโคดายกับ

กระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2     

2. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มในการเรียนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั�นประถมศึกษา               

ปีที� 2  

 

3. สมมุติฐานของการวจิัย 

1.นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 มีความสามารถในการเล่นเบลไลรา (Bell lyra) โดยใช้แนวคิดของ

โคดายกบักระบวนการกลุ่ม มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80    

2.พฤติกรรมการท�างานกลุ่มในการเรียนวิชาดนตรีสากลของนักเรียนชั� นประถมศึกษาปีที�  2  

อยูใ่นระดบัดี 

4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ต�าบลถอน

สมอ อ�าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี จ �านวน 3 ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน 112 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ต�าบลถอน

สมอ อ�าเภอท่าชา้ง จงัหวดัสิงห์บุรี จ �านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ�านวน 37 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Random Sampling) 

 

 

404391408406407



6 
 

 4.2 ตัวแปรที�ศึกษา 
ตัวแปรต้น  

แนวคิดของโคดายในการเล่นเบลไลรา 

กระบวนการกลุ่ม 

ตัวแปรตาม  

1.ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป ฏิ บัติ ก า ร เ ล่ น เ บ ล ไ ล ร า  ( Bell lyra)  พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ท�าง าน กลุ่ ม 

 4.3 เนื�อหา  

 เนื�อหาวชิาดนตรีสากลหน่วยการเรียนรู้ที 2 สนุกกบัดนตรีระดบัชั�นประถมศึกษาปีที� 2ประกอบด้วย

แผนการจดัการเรียนรู้ที�1 สัญลักษณ์ทางดนตรี แผนการเรียนรู้ที� 2 การอ่านโน้ตดนตรีสากล แผนการเรียนรู้ที� 3 

ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัเบลไลรา แผนการเรียนรู้ที� 4 การบรรเลงบทเพลงโดยเบลไลรา 

 

5. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาวิจยัจ�านวน 4 เครื�องมือ ดงันี�  

1. แ ผ น ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ล่ น เ บ ล ไ ล ร า โ ด ย ใ ช้แ น ว คิ ด ข อ ง โ ค ด า ย กับ ก ร ะ บ ว น ก า ร ก ลุ่ ม 

 2. แบบทดสอบความสามารถในการเล่นเบลไลรา  

3. แบบวดัความรู้ทางการเรียนวิชาดนตรีสากล  

 4. แบบประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม  

6. การรวบรวมข้อมูล  

วิธีด �าเนินการวิจยัทดลอง วิชาดนตรีสากล เรื�อง การพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลราในวิชาดนตรีสากล

โดยแนวคิดของโคดายกบักระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 

ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 37 คน มีวิธีด �าเนินการวิจยั ดงันี�  

1. ขั�นเตรียมชี� แจงวตัถุประสงค์ ขั�นตอน และรายละเอียดเกี�ยวกบัการเรียนแก่นกัเรียนเกี�ยวกบัการ

เรียน  วิชาดนตรีสากล เรื� องการพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลราในวิชาดนตรีสากลโดยแนวคิดของโคดายกับ

กระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2  

�. ขั�นทดลอง การวิจยัในครั� งนี� ด�าเนินการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 โดยผู้สอน

ด�าเนินการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ เรื�องการพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลราในวิชาดนตรีโดยแนวคิดของโค

ดายกบักระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 จ �านวน 2หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 2 แผน แผน
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ละ 4 ชั�วโมง รวม 16 ชั�วโมง ในขณะที�นกัเรียนเรียนรู้แต่ละแผน ผูส้อนไดใ้ห้นกัเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 

คน แบ่งกลุ่มโดยคละความสามารถโดยใชค้ะแนนจากแบบทดสอบใหน้กัเรียนแต่ละคนลองปฏิบติัเบลไลรา เพื�อ

ทดสอบความสามารถแล้ว จึงน�ามาจดัเป็นกลุ่ม ในขณะที�เรียนผูส้อนฝึกโดยให้ศึกษาจากใบความรู้ ท�าใบงาน 

แบบทดสอบความรู้และความสามารถในการปฏิบติัเล่นเบลไลรา และประเมินพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม เพื�อ

จดัเก็บเป็นขอ้มูล 

�. ขั�นสรุป ผูส้อนให้นกัเรียนทบทวนความรู้จากการปฏิบติัเบลไลรา เพื�อทดสอบเก็บคะแนนและ

เป็นขอ้มูลในการพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลรา 

4.เก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งหมดเพื�อน�าไปประมวลผลและวเิคราะห์ 

 

7. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการด�าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดท้ �าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

โปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูป ดงันี�   

�. วเิคราะห์แบบทดสอบวดัความรู้ทางการเรียนรู้ โดยวเิคราะห์ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่มจากการเรียนรู้โดยใช ้ค่าเฉลี�ย (Mean) 

3. วิเคราะห์ประเมินความสามารถปฏิบติั โดยใช้ค่า ร้อยละ (Percentage) 

4.ประมวลผลแปรผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 

5.อภิปรายผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

ตอนที� 1 ผลการพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลรา(Bell lyra) วิชาดนตรีสากล โดยใช้แนวคิดของโคดาย

กบักระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 80 ผ่าน

เกณฑ์จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13  
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ตอ นที�  2 ผลของพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม ของนัก เ รียนชั� นประถมศึกษาปีที�  2 พบว่า  . 

กลุ่มมีพฤติกรรมการท�างานกลุ่มระดบัดีจ�านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 
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9. อภิปรายผล 

ตอนที� 1 ผลการพฒันาทกัษะการเล่นเบลไลรา(Bell lyra) วิชาดนตรีสากล โดยใช้แนวคิดของโคดาย

กบักระบวนการกลุ่มส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 พบว่า นกัเรียนมีคะแนนไม่ต��ากว่าร้อยละ 80 ผ่าน

เกณฑ์จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 64.86 และมีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.13 จะ

เห็นไดว้า่จากการทดสอบความรู้ นักเรียนมีคะแนน ผา่นเกณฑ์จ�านวน 30 คน และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน 

7 คน ซึ� งน�ามาเปรียบเทียบกบัความสามารถในการเล่นเบลไลรา มีนักเรียนจ�านวนหนึ� ง มีความรู้ระดบัดีแต่

ความสามารถไม่ผ่านเกณฑ์ เนื�องจากการให้คะแนนความสามารถให้เป็นกลุ่มถ้ากลุ่มไหนได้คะแนน

ความสามารถต��า คะแนนเดี�ยวก็จะต��าไปดว้ยทั�งที�คะแนนความรู้สูงซึ� งโคดาย (Kodaly, 1974) กล่าวว่า การเล่น

ดนตรีควรไดรั้บการพฒันามาตั�งแต่ยงัเด็ก โดยเฉพาะการฟังและการร้องเพลงเป็นทักษะดนตรีที�ควรเน้นเป็น

อนัดบัแรก เพื�อใหเ้ด็กเขา้ใจซาบซึ� งในดนตรี การอ่านดนตรี และการเล่นดนตรี การสร้างสรรคเ์ป็นสิ�งที�ควรสอน 

ในระยะต่อมารวมทั�งการเคลื�อนไหวดว้ยนอกจากนั�นการสอนให้เล่นเบลไลราเรียงล�าดบัระดบัตั�งแต่ง่ายไปหา

ยากเพื�อพฒันาความสามารถของเด็ก ดังที�ธวชัชัย นาควงษ์ (2544) กล่าววา่กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได 

นั�นคือโคดาย ให้ความส�าคญักบัตัวผู้เรียน ซึ� งเป็นหลกัเดียวกบัจิตวิทยาพฒันาการเด็ก คือ การเรียนการสอน

ดนตรี ควรมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัลกัษณะการพฒันาของเด็ก ดงันั�น สิ� งง่ายๆไม่สลบัซับซ้อนควร

น�าเสนอก่อนสิ�งที�ยาก ดงัเช่นในเรื�องท�านองของโคไดเริ�มดว้ยการสอนเพลงที�ประกอบดว้ยโน้ต 3 ตวั คือ la so 

mi ก่อน และเพิ�มเป็นเพลงที�มีโนต้ 4 ตวั คือ so mi re do และจึงเป็นเพลงที�ใช้บนัไดเสียงเพนตาโทนิก คือ มีโน้ต 

5 ตัว ไดแ้ก่ la so mi re do ซึ� งเป็นลกัษณะของเพลงพื�นบา้นของฮงัการีซึ� งสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณวุฒิ 

วรรณารุณ (2553) ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคไดที�มีต่อทกัษะทางดนตรีของนกัเรียนชั�น

มธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนวดัทรงธรรม อ �าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ  พบวา่ นักเรียนมีทกัษะทาง

ดนตรีมากขึ�นหลงัจากไดรั้บการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

และงานวิจยัของ อภินันท์ ส�าเภาน้อย (2559) ไดว้ิจยัเรื�องเรื�องการพฒันาชุดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมทกัษะการอ่าน

และการบรรเลงโน้ตสากล ส�าหรับคียบ์อร์ดของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปี ที� 1 โดยใช้แนวคิดของ โคดายและ

คาร์ลออร์ฟ ผลการวจิยัพบวา่   

1) นกัเรียนพฒันาทกัษะการอ่านและการบรรเลงโนต้สากลส�าหรับคียบ์อร์ด มีคะแนนผา่นเกณฑ์ ไม่

ต ��ากวา่ร้อยละ 70 จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์�านวน 3คน คิดเป็นร้อย ละ 15  

2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาดนตรี เรื�องการอ่านและการบรรเลงโนต้สากลส�าหรับ 

คียบ์อร์ด หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัที�ระดบั .05 
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ตอนที� 2 ผลของพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 2 พบวา่ พฤติกรรมการ

ท�างานกลุ่มอยูใ่นระดับดี มีคะแนนเฉลี�ย 2.50 -2.83 จ�านวน 9 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ� งจะเห็นไดว้า่เป็นผลดี

ต่อการเรียนรู้และความสามารถของนกัเรียนเนื�องจากเป็นการเรียนรู้โดยการท�างานร่วมกนั คนเก่งและคนปาน

กลางช่วยคนที�อ่อนท�าให้เกิดการพฒันามีบางกลุ่มเท่านั�นที�มีนกัเรียนอ่อนซึ� งไม่สามารถท�าให้เกิดการพฒันาได้

จึงท �าให้คะแนนของคนเก่งและคนปานกลางมีคะแนนความสามารถต��าไปด้วยเพราะคิดคะแนนเป็นกลุ่มซึ� งทิศ

นา แขมมณี (2545 : 139) กล่าววา่กระบวนการกลุ่มเป็นขั�นตอนวิธีการพฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ต่างๆที�เกิดขึ�น

ในการด�าเนินงานกลุ่มซึ�งจะช่วยให้กลุ่มด�าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพคือ ไดท้ ั�งผลงานที�ดี และไดท้ั�งความรู้สึก

และความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งผูร่้วมงานซึ�งจะเกิดขึ�นมากน้อยเพียงใดนั�นขึ�นอยูก่บัพลงัผลกัดนัจากองคป์ระกอบ

และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกลุ่มหากผูน้�าและสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความเขา้ใจเรื�องกลุ่ม

สัมพนัธ์ ก็ย่อมส่งผลต่อกระบวนการของกลุ่มด้วย และพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์(2544 : 84) ได้กล่าวถึงลกัษณะ

ของกลุ่ม วา่ คือ สมาชิกในกลุ่มคิดถึงตนเองเป็นกลุ่มและมีความรู้สึกวา่ตนเอง คือ ตวัแทนกลุ่มเสมอ สมาชิกต่าง

ก็พึ�งพากนัเพื�อท �างานให้บรรลุเป้าหมาย สมาชิกปฏิสัมพนัธ์กนัปฏิกิริยาของคนคนหนึ�ง จะมีอิทธิพลต่อสมาชิก

คนอื�นๆด้วยและกลุ่มท�างานเป็นส่วนเดียวกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศลิษา แสงเมือง(����)ได้วิจยัเรื� อง

ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม สาระหนา้ที�พลเมือง วฒันธรรม และการด�าเนินชีวิตในสังคมของ

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� � พบว่าผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัดีเยี�ยมนกัเรียนมีพฤติกรรมท�างานกลุ่มหลงัการจดัเรียนรู้อยู่ในระดบัมากและผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั.�� และงานวิจยัของ เขมวนัต์ กระดงังา (����)ได้

วิจัยเรื�องผลการเรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนการเรียนที�มีต่อผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและ

พฤติกรรมการท�างานกลุ่ม วิชาการพฒันาเว็บไซต์เบื�องต้น นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � พบว่า ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของนักเรียนที�เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเว็บสนบัสนุนการเรียนวิชาการพฒันาเว็บไซต์

เบื�องตนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที� ระดบั .05 พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนกัเรียน 

ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนการเรียนวิชาการพฒันาเวบ็ไซตเ์บื�องตน้

อยู่ในระดบัดี ความพึงพอใจของนกัเรียนที�เรียนดว้ยกระบวนการกลุ่มร่วมกบัเวบ็สนบัสนุนการเรียนวิชาการ

พฒันาเวบ็ไซตเ์บื�องตน้อยูใ่นระดบัมาก 
 

10. ข้อค้นพบในการวิจัย 

1.การน�าเทคนิคของโคดายและการจดักิจกรรมกระบวนการกลุ่มช่วยพฒันาให้นกัเรียนสามารถอ่าน

โน้ตสากลในเรื�องของจังหวะและด้วยเทคนิคการจ�าระบบจงัหวะและระบบการจ�าระดับเสียงของโคดายท�าให้
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นกัเรียนสามารถปฏิบติับทเพลงโดยใช้เบลไลราไดแ้ละคล่องแคล่วดว้ยตนเองและยงัสามารถน�าไปแนะน�าให้

เพื�อนร่วมกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยที�ไม่ต้องมีครูคอยก�ากบัฝึกสอน ครูจึงเป็นผูแ้นะน�าเล็กๆน้อยที�นักเรียนยงั

บกพร่องอยู ่ 

2.กระบวนการการท�างานกลุ่มท�าให้นักเรียนได้น�าความรู้ที�ตนได้รับจากครูผูส้อนมาแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ซึ� งกนัและกนัไดมี้การช่วยเหลือร่วมมือกนัในกลุ่มเช่นเพื�อนที�เก่งก็จะช่วยแนะน�าเพื�อนที�ปานกลางและ

อ่อนส่วนคนที�อ่อนไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื�อนที�คอยกระตุ้นการท�าแบบนี� เพื�อตอ้งการให้สมาชิกในกลุ่มทุก

คนสามารถปฏิบติัเบลไลราไดแ้ละเกิดการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มนกัเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการ

เรียนดนตรีสากลยิ�งขึ�นสุดทา้ยนกัเรียนไดน้�าการเรียนรู้โนต้เพลงมาปฏิบติักบัเบลไลราไดม้ากขึ�น 

 

11. ข้อเสนอแนะ 

11.1ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้  

1.ผูส้อนควรจดัเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ให้เพียงพอต่อกลุ่มนกัเรียน เพื�อนกัเรียนทุกคนไดเ้รียนรู้ไป

พร้อมๆกัน ฝึกความมีระเบียบเช่นก่อนหมดเวลาการเรียนทุกครั� งให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท�าความสะอาด 

ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนจดัเก็บเพื�อป้องกนัการเสียหายน�าไปใชใ้นครั� งต่อไป   

 �.ผูส้อนตอ้งคอยสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนพร้อมกบัแนะน�านกัเรียนในขณะฝึกปฏิบติัเบลไลรา 

เพื�อกระตุ้นนักเรียนให้ฝึกปฏิบัติ เบลไลรา  ผู้สอนควรจัดให้นักเรียนที� มีพัฒนาการช้า ได้ฝึกเบลไลรา  

นอกเหนือจากในชั�วโมงเรียนเพื�อใหน้กัเรียนมีเวลาฝึกปฏิบติัเบลไลรามากขึ�นเพื�อเกิดความช�านาญ 

3.ผูส้อนควรเพิ�มชั�วโมงในการฝึกปฏิบติัเบลไลราให้มากขึ�น เพื�อให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะในการปฏิบติั

เบลไลราอยา่งช�านาญ เนื�องจากนกัเรียนแต่ละคนมีระดบัความสามารถทางดนตรีที�แตกต่างกนันักเรียนบางคน

ตอ้งใช้เวลานานในการสร้างความคุน้เคยกบัเบลไลรา  

11.2 ข้อเสนอแนะในวิจัยครั�งต่อไป 

ศึกษาเรื� องการเล่นเบลไลราโดยใช้แนวคิดของ โคดายและคาร์ลออร์ฟ ในระดบัชั�นประถมศึกษา

ตอนตน้  
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