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บทคัดย่อ 

การวจิยัครั� งนี�มีจุดมุ่งหมายเพื�อ 1) เปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 2) เปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 3) เปรียบเทียบ

ทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรม  ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล

ออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา และ 4) ศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 

โรงเรียนศรีมหาโพธิ  ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ �านวน 1 ห้องเรียนรวม 34 คน ได้มาโดย

การสุ่มแบบกลุ่ม เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ล

ออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา แบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี แบบวดัทักษะการปฏิบัติทางดนตรี 

แบบวดัทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา ผลการวิจยัพบว่า 1)ความรู้ความเข้าใจของ

นักเรียน หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 2)ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการ

เรียนรู้วชิาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที�ระดับ .01 3) ทักษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรมหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีตาม

แนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01       

4) ความพึงพอใจของนักเรียนที� มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

                                                           
1 นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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คาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัมากที�สุดและสูงกวา่เกณฑ์ที�ก �าหนดอย่างมีนัยส�าคญัทาง

สถิติที�ระดบั .01 
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Abstract 

This purposes of this research aims to 1)compare the knowledge and comprehension between pre 

and post the music learning based on the concept of Carl Orff together with problem solving processes;                 

2) compare the music practical skills between pre and post the music learning based on the concept of Carl Orff 

together with problem solving processes; 3) compare the creative thinking and innovation skills  between pre 

and post the music learning based on the concept of Carl Orff together with problem solving processes; and 

4) study the students satisfaction towards in the music learning based on the concept of Carl Orff together with 

problem solving processes. The sample used in this study were 34 students of Matthayomsuksa V of 

Srimahaphot School, Prachinburi, Secondary Educational Service Area Office 7 for the Second Semester of the 

academic year 2017 by Cluster Random Sampling.  The research includes music instruments based on the 

concept of Carl Orff together with problem solving processes on the music learning plan, student knowledge 

and comprehension test, music practical skills test, creative thinking and innovation skills test and the student 

satisfaction questionnaire towards the learning of music based on the concept of Carl Orff together with problem 

solving processes. The research findings were summarized as follows: 1. after the experiment, an experimental 

group had an average score of knowledge and comprehension result is higher than before the experiment at .01 

                                                           
3 Students Education Department of Curriculum and Instruction College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University. 
4 Thesis  Advisor 
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level of significance.  2.  After the experiment, an experimental group had an average score of music practical 

skills is higher than before the experiment at .01 level of significance. 3. After the experiment, an experimental 

group had an average score of Creative thinking and Innovation skills is higher than before the experiment at 

.01 level of significance. 4.After the experiment, an experimentalgroup had an average score of satisfaction the 

music learning based on the concept of Carl Orff together with problem solving processes learning was the 

highest level and higher than standards at .01 level of significance. 
 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

การศึกษาไทยในปัจจุบนัก้าวเขา้สู่ยุค Thailand 4.0 ที�มุ่งเน้นในการพฒันาและสร้างนักเรียนให้มี

สมรรถนะที�ต้องการของสังคม เพื�อการด�ารงชีวิตในศตวรรษที� 21 นบัวา่เป็นการเรียนรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัโลกแห่ง

ความเป็นจริงมากที�สุด โดยนักเรียนจะต้องก้าวขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ มีทกัษะเพื�อการด�ารงชีวิตใน

ศตวรรษที� 21 ดงันั�นนกัเรียนจึงจ �าเป็นจะตอ้งมีทกัษะเพื�อการเรียนในศตวรรษที� 21 ที�ส�าคัญ 3 ด้าน คือ ท ักษะ

ชีวิตและการท�างาน ทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื�อและเทคโนโลยี  (วิจารณ์ 

พานิช, 2556, น. 15) ซึ� งทกัษะที�มีความส�าคญัอยา่งยิ�งในการเตรียมความพร้อมของนกัเรียนสู่การท�างานของโลก

ปัจจุบนัที�มีความซับซ้อนเพื�อให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นระบบ คือ ทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม อนัเป็นรากฐานของมนุษยที์�สมบูรณ์และมีความ

พร้อมจะขบัเคลื�อนและยกระดบัการศึกษาเพื�อพฒันาประเทศใหม้ีคุณภาพต่อไป  

การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีเพื�อให้สอดคลอ้งกบัสภาพการในปัจจุบัน ครูจ�าเป็นต้องออกแบบการ

เรียนรู้เพื�อพฒันาให้นักเรียนได้รับความรู้ทางดนตรี ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที�  21 โดยแนวคิดการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีจากนักวิชาการทางดนตรีที�นิยมน�ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

ประกอบด้วย 4 ท่าน คือ �)โซลตาน โคดาย (Zoltan Kodaly)  �)เอมิลิ ชาคส์ ดาลโครซ (Emile Jaques Dalcroze) 

�) คาร์ลออร์ฟ (Carl orff) และ 4) ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki) 

ซึ� งจากการศึกษาผูว้จิยัพบวา่ การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ เป็นรูปแบบการ

สอนที�เน้นให้นักเรียนได้เข้าใจความรู้และทกัษะพื�นฐานทางดนตรีโดยสอนจากง่ายไปหายาก ซึ� งในระบบการ

สอนของคาร์ลออร์ฟ การสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ�งส�าคญัที�สุด (ธวชัชัย นาควงศ์, 2547, น. 2) อีกทั�งนักเรียนจะ

แสวงหาวธีิในการทดลอง และเลือกรูปแบบของการเล่นดนตรี เพื�อใชใ้นการบรรเลงและส�าหรับประเมินผลการ

แสดงของตนเอง  
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จากหลกัการและเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ ท�าให้ผูว้ิจยัสนใจที�จะศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี

ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา เพื�อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที�จะช่วยให้

นักเรียนเกิดความสนใจและมุ่งมั�นในการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และสามารถน�าทกัษะการปฏิบติัทาง

ดนตรีดงักล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวนัให้เกิดประโยชน์ทั�งกบัตนเองและสังคม อีกทั�งยงัช่วยพฒันา

ทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เพื�อให้นกัเรียนมีความรู้และทกัษะที�เหมาะสมในการด�ารงอยู่ใน

ศตวรรษที� 21  

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

คาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 

2. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา     

3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา  

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบั

กระบวนการแกปั้ญหา 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการ

แกปั้ญหา มีความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการ

แกปั้ญหามีทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  3. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการ

แกปั้ญหา มีทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

4. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการ

แกปั้ญหามีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ฯอยูใ่นระดบัมาก 
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

ประชากรในการวิจ ัย ได้แก่ นักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที�  5 ของโรงเรียนศรีมหาโพธิ  จังหว ัด

ปราจีนบุรี ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน5ห้องเรียน รวมทั�งหมด 162 คน ซึ� งแต่ละห้อง

การจดัการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนักเรียนในห้องคล้ายคลึงกนั 

กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� � จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 34 คนของ

โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

  ตัวแปรที�ศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการ

แกปั้ญหา 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่   

1) ความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี �) ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี 3) ทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และ

นวตักรรม และ 4) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

เนื�อหา 

เนื�อหาวิชาดนตรี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยมีรายละเอียดเนื�อหา คือ 1) องค์ประกอบของดนตรี 2) เสียงและสัญลกัษณ์ของเสียง 3) หลกัการปฏิบติั

ทางดนตรี และ 4) การสร้างสรรค์งานดนตรี  

ระยะเวลา  

ระยะเวลาในการด�าเนินการวิจยัครั� งนี� ใชเ้วลาจ�านวน 6 สัปดาห์ รวม 24 ชั�วโมง โดยท�าการทดสอบ

ก่อนเรียน 3 ชั�วโมง  ด�าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 18 ชั�วโมง และทดสอบหลงัเรียน 3 ชั�วโมง 

 

เครื�องมือที�ใช้และการสร้างเครื�องมือในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา  

มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 

2) สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้  และน�าเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

445432449447448



6 
 

3) น�าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดชันี ความ

สอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – 1.00  

2. แบบวดัความรู้ความเข้าใจวชิาดนตรี  

มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาวิธีสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2) สร้างแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี และเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 

และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวัดความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี เสนอต่อผู ้เชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความ

สอดคล้องพบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – �.�� จ�านวน �� ขอ้ และน�าไปทดลองใช ้         

4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบวา่แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี มีค่าความ

ยาก (p) ตั�งแต่ 0.27 – �.�� มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.37 – �.�� จ�านวน �� ขอ้     

5) หาค่าความเชื�อมั�นของวัดความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรีทั�งฉบบัโดยใช้สูตร KR-20 พบว่า

ขอ้สอบมีค่าความเชื�อมั�น 0.91  

 3. แบบวัดทักษะการปฏิบัติทางดนตรี 

 มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวธีิการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี  

2) สร้างแบบวดัทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 

และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวัดทักษะการปฏิบัติทางดนตรีทั� ง � ด้าน เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมิน และไปทดลองใช้  

4) น�าคะแนนของนกัเรียนที�ได้จากการประเมินไปวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบั โดยใช้

สูตรหาค่าค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.97  

 4. แบบวัดทักษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรคข์อง Torrance (Torrance, 1962) 

2) สร้างแบบวัดความคิดริเริ� มสร้างสรรค์และนว ัตกรรมและน�าเสนอต่ออาจารย์ที�ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

446433450448449
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3) น�าแบบวดัความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรม เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความ

สอดคล้อง พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมินและน�าไปทดลองใช้ 

4) น�าคะแนนของนกัเรียนที�ได้จากการประเมินไปวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบั โดยใช้

สูตรหาค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั �.��  

 5. แบบประเมินการออกแบบและสร้างผลงาน 

 มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกแบบและการสร้างผลงาน 

2) สร้างแบบประเมินและน�าไปเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

3) น�าแบบประเมินเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากบั 1.00 ทุกรายการประเมิน  

 6. แบบสอบถามความพงึพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

 มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวกบัวธีิการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ 

3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน�าแบบสอบถามเสนอให้อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

4) น�าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบวา่มีค่าดชันีความ

สอดคล้องตั�งแต่ 0.67 – 1.00 และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้  

5) น�าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ�

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าความเชื�อมั�น 0.94  

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. น�าแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี แบบวดัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี และแบบวดัทกัษะ

ความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมที�ผูว้จิยัสร้างขึ�น ไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนศรี

มหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุรี จ�านวน 34 คน ใช้เวลาทดสอบ 3 ชั�วโมง แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอย่างจากการ

ทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre – test) 

447434451449450
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*p < .01 

2. ด�าเนินการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 

กบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยผูวิ้จยัเป็นผูด้�าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้เวลาในการจดักา รเรียนรู้ 

ทั�งหมด 6 สัปดาห์ รวม 18 ชั�วโมง 

3. น�าแบบทดสอบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี แบบวดัทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และ

นวตักรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปทดสอบกบันกัเรียนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ใช้เวลาทดสอบ 3 ชั�วโมง 

แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนหลงัเรียน (Post – test) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ผูวิ้จยัท �าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่  

1. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีและทกัษะความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียน ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการทดสอบค่าที (t-test 

Dependent Samples)  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ กบัคะแนนเกณฑ์ 

โดยการทดสอบค่าทางสถิติที (One Sample t-test) 

 

ผลการวิจัย 

ตารางที� 1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรีก่อนและหลงัไดรั้บจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี 

ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 34 23 9.18 1.77 
7.26 56.97 33 20.37* .00 

หลังเรียน 34 23 16.44 2.12 

 

 

จากตารางที� 1 พบว่า หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ 

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหานกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

 

448435452450451
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ตารางที� 2  แสดงการเปรียบเทียบภาพรวมของคะแนนทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 34 110 38.62 2.40 
48.29 2341.35 33 92.31* .00 

หลังเรียน 34 110 86.91 3.54 

*p < .01 

จากตารางที� 2 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ตารางที� 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรมก่อนและหลงัได้รับการ

จดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 34 26 5.59 1.18 
10.09 104.15 33 37.61* .00 

หลังเรียน 34 26 15.68 1.59 

*p < .01 

 จากตารางที� 3 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา นกัเรียนมีคะแนนทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

 

 

 

 

 

 

449436453451452
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ตารางที� 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา โดยเทียบกบัเกณฑ์ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน x  S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

1. ด้านการจดัการเรียนรู้ 4.93 0.19 มากที�สุด 3.50 43.61* .00 

2. ด ้านประโยชน์ที�ได้รับจากการ

จดัการเรียนรู้ 
4.86 0.21 มากที�สุด 3.50 37.18* .00 

รวม 4.90 0.18 มากที�สุด 3.50 44.71* .00 

*p < .01 

 จากตารางที� 4 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา นักเรียนมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุดและสูงกว่า

เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

สรุปผลการวจิัย 

1. ความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2. ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

คาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

3. ทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรม ของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ 

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาอยูใ่นระดบัมากที�สุดและสูงกวา่เกณฑ์ที�ก �าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั 

.01 
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อภิปรายผล 

1. ความรู้ความจ �าวิชาดนตรีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

คาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั�งนี� อาจ

เนื�องจากการจดัการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา เป็นรูปแบบ

การจดัการเรียนรู้ที�ให้ความส�าคญักบัความรู้พื�นฐานทางดนตรีที�ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที�สนุกสนาน ท�าให้

นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัองค์ประกอบทางดนตรี โดยมีแบบแผนการเรียนรู้ให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้

จากสิ�งที�ง่ายที�สุด จนกระทั�งไปสู่ความรู้ที�มีความซับซ้อนมากที�สุดโดยครูจะจัดการเรียนรู้และประสบการณ์

ดนตรีใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะของนกัเรียนอยา่งเป็นธรรมชาติและต่อเนื�อง ท�าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ

วิชาดนตรีที�เพิ�มขึ�น ซึ� งวิธีการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟนั�น ท �าให้นกัเรียนได้มีโอกาสได้ส�ารวจ

และทดลองสิ�งต่าง ๆ รอบตวั จนกระทั�งเกิดความรู้ ความเขา้ใจในองค์ประกอบของดนตรี เนื�อหาสาระของ

ดนตรี รวมทั�งสุนทรียศาสตร์ของดนตรีได้ (วิทยา ไลท้อง, 2548, น.114-115) อีกทั�งรูปแบบการจดัการเรียนรู้

แบบกระบวนการแกปั้ญหานั�น ยงัเป็นการฝึกให้รู้จกัการแสดงความคิดเห็น และท�าให้ได้มีโอกาสแสดงความ

คิดเห็นจากการท�างานหรือท�ากิจกรรมอยูเ่สมอ จึงท�าให้นกัเรียนมีประสบการณ์แห่งหนทางในการคิดแกปั้ญหา

เพิ�มมากขึ�น (สุคนธ์ สินธพานนท์และคณะ, 2555 :112) และยงัสอดคลอ้งกบัสุขุม เทียนสุข (����) ไดศึ้กษาวจิยั

เรื� อง การจัดการเรียนรู้การเป่าขลุ่ยไทยตามแนวคิดทฤษฎีการสอนของคาร์ลออร์ฟ ส�าหรับนักเรียนชั� น

มัธยมศึกษาปีที� 1 พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัขลุ่ยไทยมากขึ�นและมีทกัษะการเป่าขลุ่ยไทย

เพิ�มขึ�นอยา่งมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� 

2. ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของนักเรียนหลงัได้รับจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟ 

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั�งนี� อาจเนื�องจากจัดการ

เรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา เป็นการจดัการเรียนรู้ที�เนน้การฝึกฝน

ประสบการณ์ทางดนตรีด้วยการลงมือปฏิบัติ โดยเน้นกระบวนการให้นักเรียนมีโอกาสในการทดลองส�ารวจ

เกี�ยวกบัองค์ประกอบทางดนตรี จึงท�าให้นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ดา้นทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีโดยตรง

จากการปฏิบติักิจกรรมทางดนตรี อีกทั�งผูส้อนเลือกรูปแบบในการฝึกทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีจากง่ายไปยาก 

นกัเรียนจึงจ �าเป็นตอ้งมีความสามารถทางความคิดในการแกปั้ญหาเพื�อคน้หาวิถีทางในการจดัการความรู้ไปสู่

การปฏิบติัตามระดบัความยากง่ายของเนื�อหาสาระที�ไดศึ้กษา ซึ� งในการจดัการเรียนรู้นั�นยงัส่งเสริมให้นกัเรียน

ได้มีโอกาสในการสร้างสรรค์รูปแบบและกิจกรรมทางดนตรีได้อย่างหลากหลายตั�งแต่ครั� งแรกที�ได้เรียน 

จนกระทั�งสามารถน�าความรู้นั�นเชื�อมโยงไปสู่การฝึกปฏิบติัทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีทั� ง 6 ด้าน และเมื�อ

นกัเรียนเกิดการฝึกปฏิบติัซ�� า ๆ มากขึ�น จึงส่งผลให้นกัเรียนมีพฒันาการทางดนตรีที�แตกฉานจนกระทั�งสามารถ
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สร้างสรรคง์านดนตรีตามประสบการณ์ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ ซึ� งสอดคลอ้งกบัเสกสรร พรมไชยา (2548, น.26)  

ซึ� งกล่าววา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟนั�น สามารถพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีไดค้รบทั�ง 

6 ด้านอย่างครบถว้น ซึ� งสอดคลอ้งกบักีฏะ เพิ�มพูล (2554, น. 66) ที�ศึกษาผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื�อง

การบรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟต่อทกัษะการบรรเลงรายบุคคลและการ

บรรเลงเป็นกลุ่มของนกัเรียนประถมศึกษาปีที� � พบวา่นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของคาร์ล

ออร์ฟมีคะแนนเฉลี�ยทกัษะการบรรเลงรายบุคคลการบรรเลงเป็นกลุ่มสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มปกติ 

3. ทกัษะความคิดริเริ�มสร้างสรรค์และนวตักรรม หลงัไดรั้บการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ล

ออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ทั�งนี� อาจเนื�องจาก

การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหานั�นส่งเสริมและสนบัสนุน

ให้นกัเรียนส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดท้�าความเขา้ใจและน�าเสนอเนื�อหาสาระ

ดนตรีตามความคิดของตนเอง เพื�อปลูกฝังความคิดในเชิงสร้างสรรค์ จึงท �าให้นักเรียนมีการพฒันาแนวคิดและ

ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีมากยิ�งขึ�น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2540) สอดคลอ้งกบัทอแรนส์ (Torance, 1962, p.16)

กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการที�บุคคลจะไวต่อปัญหาหรือข้อบกพร่องในด้านความรู้ที�ขาด

หายไป ท�าใหมี้ความคิดที�ไวต่อการแกปั้ญหาหรือการคาดเดาในการตั�งสมมติฐาน และทดสอบสมมติฐานเพื�อน�า

ผลนั�นไปแสดงให้ปรากฏแก่ผูอื้�นได ้จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�นนั�นสามารถ

พฒันานักเรียนให้มีความรู้ควบคู่ทกัษะชีวิต เพื�อผลิตนวตักรรมที�เกิดประโยชน์ ดว้ยการส่งเสริมให้นกัเรียนมี

ความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมเพื�อสร้างสรรคผ์ลงานทางดนตรีในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ� งพบวา่

นักเรียนมีพฒันาการด้านความคิดริเริ�มสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมสูงขึ�นตามล�าดบั จนกระทั�งสามารถสร้างสรรค์

ผลงานทางดนตรีที�สามารถงานใชไ้ดจ้ริง โดยการสร้างสรรคผ์ลงานนั�นจะใชเ้ทคนิคที�หลากหลายเพื�อตรวจสอบ 

ปรับปรุงและพฒันาผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมที�สร้างสรรค์

ขึ�น (Partnership for 21th  Century Skills, 2009, น.3) อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบันภาพร ฟักมี (2552, น.53) ศึกษาเรื�อง 

ผลของกิจกรรมดนตรีที� มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเ รียน โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 

กรุงเทพมหานคร พบว่า นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพิ�มขึ�นหลงัจากไดรั้บการใช้กิจกรรมดนตรี

อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อการการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟ ร่วมกับ

กระบวนการแกปั้ญหา อยูใ่นระดบัมากที�สุดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ทั�งนี�อาจเนื�องจากการเรียนรู้

วชิาดนตรี ตามแนวคิดคาร์ลออร์ฟ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหานั�น เป็นการที�นักเรียนได้ลงมือปฏิบติัจนท�าให้

เกิดความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหาและทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี มีความสนุกสนานกบักิจกรรมการเรียนรู้จาก
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การสร้างสรรค์และออกแบบผลงานทางดนตรี ท�าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และตระหนกัถึงคุณค่าทาง

ดนตรีมากยิ�งขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบัเดวิส (Devis, 1983, p.59) ที�กล่าววา่ความคิดสร้างสรรคน์ั�น คือการรู้จกัตนเอง 

ความพอใจ และใชค้วามสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพเพื�อแสดงความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์

ของตนเองออกมา จึงท�าให้ปรารถนาที�จะเล่นกบัความคิดของตนเองและยอมรับกับการได้รับประสบการณ์

ใหม่ๆ ซึ� งยงัสอดคล้องกบัวชัรี จารุสาร(2551, น.97)ศึกษาเรื� องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยใช้

แนวทางคาร์ลออร์ฟ เพื�อพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน พบวา่นักเรียนมีความชอบการเรียนที�มีกิจกรรม

ดนตรีและเปิดโอกาสใหคิ้ดสร้างสรรคท่์าทางดว้ยตนเอง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

1) ควรน�าวิธีการและผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟ ร่วมกับ

กระบวนการแกปั้ญหา ไปบูรณาการกบักลุ่มสาระอื�น ๆ เช่น กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เป็นตน้ เพื�อให้นักเรียนมีความรู้ขา้มกลุ่มสาระอนัจะส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้ที�หลากหลายมาก

ยิ�งขึ�น 

 

2.ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั�งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของคาร์ลออร์ฟร่วมกบักระบวนการ

แกปั้ญหากบันกัเรียนในทุกช่วงชั�น เพื�อพฒันาวธีิการจดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามวุฒิภาวะและธรรมชาติ

การเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ากยิ�งขึ�น 
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