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บทคดัย่อ 
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ . พัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้สือ

อนิโฟกราฟิค ( Infographic) . ศึกษาผลสมัฤทธทิางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ด .ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อ สอือินโฟกราฟิก (Infograpic) กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนทกีาํลังศึกษา
อยู่ระดับประถมศึกษาปีท ี  วิชาดนตรี จาํนวน  คน โรงเรียนมารีย์ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ได้แก่ . แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการพัฒนาความสามารถปฎิบัติวิชา
คีย์บอร์ด 2. สือ อินโฟกราฟิก (infographic)ตามแนวคิดของ ซูซูกิ (Suzuki) .แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ .แบบประเมินความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด .แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อ
สืออินโฟกราฟิก (infographic)สถิติทใีช้ในการวิจัย ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ,t-test Dependent Samples 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของความสามารถในการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้สืออินโฟ
กราฟิก (Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที จํานวน  คน พบว่า นักเรียนมี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และมีนักเรียนทีไม่
ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  2) แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิทางการเรียน
การปฎิบัติคีย์บอร์ด ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี4 ก่อนเรียนและหลังเรียน จาํนวน 35 คน 
พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 10.123, 

Sig. = .000) 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อ สืออินโฟกราฟิก (Infographic) พบว่า 
ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.57, S.D. = 0.57)  
 

คาํสาํคัญ : ความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด, แนวคิดของซูซูก ิ,อนิโฟกราฟิก (Infographic) 
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ทีมาและความสําคญัของปัญหา 
ดนต รี เ ป็ น วิ ช า ห นึ ง ที จั ด อ ยู่ ใ น หม วด ส า ร ะ แ ล ะ ก า ร เ รี ยน รู้ ศิ ล ป ะ  โ ด ย

กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช  เพือใช้เป็นหลักสูตร
ภาคบังคับของนักเรียนในระดับชันประถมศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) เหตุเพราะ
กระทรวงได้เลง็เหน็ถึงประโยชน์ของดนตรี เนืองด้วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี ทงัในเรืองการ
ขับร้องการบรรเลงเครืองดนตรี หรือทักษะอืนๆ ทีเกิดจากการทาํกิจกรรมในวิชาดนตรี นัน
สามารถช่วยพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย จิตใจและอารมณ์และสังคม  นอกจากนีและยังช่วย
เสริมสร้างสมาธิ ความจํา เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอืนๆทีพึงประสงค์ 
ให้แก่นักเรียน โดยถ้าจะกล่าวถึงทักษะทางด้านดนตรี คือการให้ความรู้ความเข้าใจ ด้วยการให้
ประสบการณ์การเรียนรู้จริง เช่นการเล่นดนตรี การทาํกิจกรรมดนตรี การฟังดนตรี เป็นต้น ใน
ปัจจุบัน ดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึง ทมีีความสาํคัญไม่ยิงหย่อนกว่าศาสตร์แขนงอนื และได้บรรจุ
ในหลักสูตรให้เรียนกันตังแต่ปฐมวัย การเรียนดนตรีภาคปฎิบัติเป็นสิงทีจําเป็นต่อเดก็ทุกคน 
ดนตรีจึงถูกใช้เป็นเครืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าเพียงเป็นความบันเทิง
เท่านัน ด้วยเหตุนีกระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุวิชาดนตรีเข้าไปในหลักสูตรแกนกลางเพราะได้
เลง็เหน็ความสาํคัญและประโยชน์อย่างมากมาย  

ทงันีในส่วนของครูควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพือปรับปรุง
แก้ไขและนาํมาปรับใช้ในวิชาของตนเองให้เหมาะสมในวิชาดนตรีแก่นักเรียนในแต่ละระดับชันซึง
แนวคิดของ ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki) มีหลักการสอนดนตรีเช่นเดียวกับเดก็ทเีรียนรู้ภาษา
แม่ โดยเกดิจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพันธศั์กดิ พุ่มอนิทร์,2557) 

สุกรี เจริญสุข (2542) กล่าวว่า “เก่งหรืออัจฉริยะ” ซูซูกิ ให้ความหมายว่า เป็นสิงที
ไม่ได้ติดตัวมาแต่กาํเนิด ทุกคนมีทุกสงิทุกอย่างเทา่กันหมดคือไม่มีอะไร ต้องการอาศัยการเรียนรู้ 
และการเลียงดู และอบรมสังสอนให้เกิดการพัฒนา เพือให้เดก็เป็นอย่างทีพ่อแม่ต้องการ การ
เรียนรู้ของเดก็เหมือนกบัเรียนภาษาแม่ 

ซูซูกติงัชือกระบวนการสอนว่า “ การศึกษาคนเก่ง ” (Talent Education) เพราะเชือว่า
เดก็ทุกคนสามารถเรียนรู้และเป็นคนเก่งได้ แต่อย่าทอดทงิให้เดก็เติบโตตามยถากรรมโดยไม่ได้
รับการอบรมเลียงดูอย่างต่อเนืองเป็นอนัขาด 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูก ิเป็นรูปแบบหนึงทมีี
ความน่าสนใจกบัการนาํมาประยุกต์ใช้การสอนทกัษะปฎิบัติคีย์บอร์ด ประกอบด้วย  ขนัตอน คือ 

 ขันทหีนึง การฟัง คือ การฟังซาํๆ 

 ขันทสีอง เลียนแบบ คือ สงัเกตและจดจาํจากครูทเีป็นต้นแบบ 

 ขันทสีาม ทาํซาํ คือ ฝึกซ้อมไปเรือยๆจนเป็นธรรมชาติ 
 ขันทสี ีจดจาํฝังใจ คือ สามารถปฎิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



 และด้วยสภาพปัจจุบัน การเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนมารีย์ธงชัยพบว่าจาก
การเรียนการสอนทีผ่านมา นักเรียนยังทาํคะแนนได้ไม่ดีนักในวิชาดนตรีทังเรืองการอ่านโน้ต
ดนตรีสากลและการปฎิบัติคีย์บอร์ด ผู้วิจัยจึงมีความคิดจะพัฒนาสือการเรียนการสอนตาม
แนวทางของซูซูกิเพือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฎิบัติเครืองดนตรี คีย์บอร์ด อย่างจริงจัง
และเป็นการปลูกฝังทกัษะทจีะนาํไปสู่การเรียนในระดับสงูต่อไป 
 “สือ” ได้เข้ามามีบทบาททังส่วนของผู้สอนและผู้เรียน โดยช่วยให้ผู้สอนสามารถจัด
ประสบการณ์เพือการเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตัวผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความต้องการ ความสามารถและ ความสนใจในจุดหมายของการเรียนการสอน  (กฤษมันต์ วัฒนา
ณรงค์, 2554)  
 ปัจจุบันการออกแบบสอืมีรูปแบบทหีลากหลายและน่าสนใจมากยิงขนึ เนืองจากต้องการ
นาํสารส่งถึง ผู้รับข้อมูลให้ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ โดยสือ อินโฟกราฟิก (Infographic) นัน
น่าสนใจเป็นอย่างมากในยุคนี Infographic มาจากคาํว่า Information + graphic อินโฟกราฟิกจึง
หมายถึง การนาํข้อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของข้อมูล ภายในภาพนันอาจ
ประกอบด้วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที เป็นต้น ทีออกแบบเป็นภาพนิงหรือ
ภาพเคลือนไหว เข้าใจง่าย รวดเรว็ และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้อมูลลงในภาพ สอืให้เข้าใจ
ความหมายทงัหมดได้ การออกแบบอินโฟกราฟิก คือการนาํข้อมูลมาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สร้างสรรค์ ภาพสามารถเล่าเรืองได้ มีองค์ประกอบสาํคัญ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ แล้ว
สรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ทาํให้ภาพนันมีความน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็นการลด
เวลาในการอธบิายโดยใช้ภาพเป็นส่วนประกอบ 

  จะเหน็ได้ว่าจากหลักการและเหตุผลทกีล่าวมาข้างต้นนัน ทาํให้ผู้วิจัยเหน็ความสาํคัญ
และประโยชน์ของสอืการสอนและรูปแบบการสอนของซูซูก ิดังนันผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิง ทจีะ
พัฒนาสอือนิโฟกราฟิก ( Infographic) ตามแนวคิดของซูซูกเิพือเป็นการพัฒนาความสามารถการ
ปฎิบัติคีย์บอร์ด เพือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปฎิบัติเครืองดนตรี คีย์บอร์ด อย่างจริงจัง
และเป็นการปลูกฝังทกัษะทจีะนาํไปสู่การเรียนในระดับสูงต่อไปและยังเป็นประโยชน์แก่นักเรียน
ในการเรียนดนตรีรูปแบบใหม่อกีด้วย 

 
วตัถุประสงค ์
 .  เ พือ พัฒนาความสามารถการปฎิบัติคี ย์บอ ร์ด  โดยใ ช้สืออินโฟกราฟิค 
(Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี   
 . เพือศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติ คี ย์บอร์ด  ของนักเ รียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี  

 . เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อ สอือนิโฟกราฟิก (Infographic)  
 



สมมติฐานการวิจยั 
 .นักเ รียนมีความสามารถพัฒนาการปฎิบัติคี ย์บอร์ด โดยใช้สืออินโฟกราฟิก 
(Infographic) มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของคะแนนเตม็ 

 . นักเรียนทเีรียนโดยใช้สืออินโฟกราฟิก (Infographic) มีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลัง
เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  

 . นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สืออินโฟกราฟิก (Infographic) อยู่ใน
ระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 
 การวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้สือ อินโฟกราฟิก 
(Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  มีขอบเขตการวิจัยดังนี 

  กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนมารีย์ธงชัย อาํเภอปักธงชัย
จังหวัด นครราชสมีา จาํนวน  คน  
 ตวัแปรทีใชก้ารวิจยั 
  ตัวแปรต้น ได้แก่ สือ อินโฟกราฟิค (Infographic) การ ปฎิบัติคีย์บอร์ด วิชา
ดนตรี  
  ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด,ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาดนตรีความพึงพอใจทมีีต่อสอือนิโฟกราฟิก 
 

ขอบเขตของเนอืหา 
 ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระที  หน่วยการเรียนรู้ที  ทักษะดนตรี เพือนํามาจัดทําอินโฟกราฟิก  (Infographic) 

ประกอบด้วย 
 โครงสร้างของบทเพลง, จังหวะทางดนตรีสากล, ทาํนองเพลง, เครืองหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี ,การถ่ายทอดเรืองราวของบทเพลง ระยะเวลาการทดลอง ผู้วิจัยดาํเนินการ
ทดลองในภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  จาํนวน  ชัวโมง 
 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 
 เครืองมือทใีช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนีประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรืองการพัฒนาความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด 

2.สอื อนิโฟกราฟิก (infographic)ตามแนวคิดของ ซูซูก ิ(Suzuki)  

3.แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ ิ
4.แบบประเมินความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด 



5.แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อสอือนิโฟกราฟิก (infographic) 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลดังนี 

1. ขนัเตรียม 

ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรืองทีเรียน ชีแจงกิจกรรมต่างๆ และรายละเอียด
เกียวกับการเรียนวิชาดนตรีสากล เรือง การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด ตามแนวคิด
ของซูซูก ิ(Suzaki) โดยใช้สอือนิโฟกราฟิก (infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

2. ขนัดําเนนิกิจกรรม 

 การวิจัยในครังนีดําเนินการทดลองในภาคเรียนที  ปีการศึกษา  โดยผู้วิจัย
ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียนและสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล เรือง การส่งเสริม
ความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด โดยใช้สอื อนิโฟกราฟิก (Infographic)ตามแนวคิดของ ซูซู
ก ิ(Suzuki) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  จาํนวน  แผน รวม  ชัวโมงดังนี 

- แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  เครืองหมายสญัลักษณ์  ชัวโมง  

- แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  จังหวะทางดนตรีสากล  ชัวโมง      

- แผนการจัดการเรียนรู้ที  เรือง โครงสร้างของบทเพลง 2 ชัวโมง   

- แผนการจัดการเรียนรู้ท ี  เรือง ทาํนองเพลง  ชัวโมง    

- แผนการจัดการเรียนรู้ที  เรือง การถ่ายทอดเรืองราวของบทเพลง  ชัวโมงและ
ทดสอบความสามารถจาํนวน  ครังแผนละ  ครัง 
3. ขนัทดสอบหลงัเรียน 

หลังจากนักเรียนได้เรียนกับแผนการจัดการเรียนรู้ทงั  แผนแล้ว ผู้วิจัยได้ดาํเนินการ
ดังนี 

3.1 ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล การปฎิบัติคีย์บอร์ดของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปีท ี    

3.2 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการเรียนรู้เรือง การพัฒนา
ความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด ตามแนวคิดของซูซูกิ (Suzaki) โดยใช้สืออินโฟกราฟิก 
(infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  

3.3 เกบ็ข้อมูลทไีด้ทงัหมดนาํไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและแปลผลต่อไป 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์ 
ข้อมูล ดังนี 

1. วิเคราะห์การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติ วิชาคี ย์บอร์ด โดยหาร้อยละ  
(Percentage) 



2. วิเคราะห์ผลสมัฤทธท์างการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้โดยใช้การทดสอบค่าท ี 
(t-test Dependent Samples) 

. วิเคราะห์คุณภาพสอื โดยหาความเทยีงตรง (Validity) ตามเนือหา 

. วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อ การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด ตาม
แนวคิดของซูซูกิ (Suzaki) โดยใช้สอื อินโฟกราฟิก (infographic) ใช้ค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
สรุปผลการวิจยั 
 ตอนที 1 ผลของความสามารถในการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้สืออินโฟกราฟิก 
(Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที จาํนวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และมีนักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ  

 ตอนที 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ด ของ
นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน  คน พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึนกว่าก่อนเรียน ทังหมด  คน และตําลง  คนและ 
นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเทา่กบั 10.60ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.72 และนักเรียน
มีคะแนนเฉลียหลังเรียนเท่ากับ 15.25ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.31 เมือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ด ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ดังตารางท ี1 

 ตารางท ี  
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ
ทางการเรียน n คะแนนเต็ม Mean S.D. t Sig. 

หลังเรียน 35 20 15.25 3.31 
10.123 .000 

ก่อนเรียน 35 20 10.60 2.72 

 

 ตอนที 3 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ สืออินโฟกราฟิก (Infograpic) 
จาํนวน 35 คน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.57, S.D. = 0.57) เมือ
พิจารณารายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านครูผู้สอน (  = 2.72, S.D. = 

0.45) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวซูซูกิ (Suzuki) ( = 2.50, S.D. = 0.60) และด้านสือ 
อนิโฟกราฟิก (Infographic) (  = 2.49, S.D. = 0.62) 

 
 



อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดตามแนวคิดของซูซูกิ 
โดยใช้สือ อินโฟกราฟิก (Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  สามารถอภิปรายได้
ดังนี 

 . ผลของความสามารถในการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้สอือนิโฟกราฟิก (Infographic) 

ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที จาํนวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 

ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และมีนักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ  ทังนีเนืองจาก การเรียนจากอินโฟกราฟฟิก (Infographic)เรืองดนตรีนันเป็น
เนือหาทีค่อนข้างยากซึงผู้วิจัยมีเวลาจํากัดซึงบางเรืองนันต้องใช้ระยะเวลาทําความเข้าใจ
พอสมควรเพราะเป็นการปฎิบัติเป็นส่วนใหญ่ทาํให้บางทีนักเรียนคิดว่าสามารถทาํได้แล้วต่อพอ
เวลามาเจอกับคีย์บอร์ดจริงๆสถานการณ์จริงจึงทาํให้นักเรียนเกิดความประหม่าและประกอบกบั
เดก็ในชันเรียนมีมากถึง  คน ผู้วิจัยอาจจะดูแลไม่ทวัถึงแต่สังเกตได้ว่าการวัดความสามารถใน 
 ตอนแรก คือครังท ี  คะแนนรวม  คนได้  คะแนน และครัง ท ี  คะแนนรวม คนได้ 
 คะแนน ซึงทงัสองครังนีถือว่าตาํกว่าการวัดความสามารถในทุกๆครัง เพราะนักเรียนยังไม่เคย

ได้เรียนกับการจัดการแบบนี ยังไม่เคยได้เรียนกับอินโฟกราฟิก (Infographic)ด้วยตัวเอง แต่พอ
ผ่านไป  ครังนักเรียนเริมมีความเข้าใจในจุดประสงค์ในการเรียนรู้ นักเรียนเริมปรับตัวได้ 
นักเรียนเริมช่วยเหลือกัน ทาํให้ในการทดสอบความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดเริมดีขึน
เรือยๆอย่างเห็นได้ชัดเจน จะเห็นได้ว่าเดิมนักเรียนมีคะแนนค่อนข้างตาํ แต่เมือใช้สืออินโฟ
กราฟิก (Infographic)นักเรียนมีการพัฒนาขึนถึงแม้จะไม่ผ่านเกณท์ ร้อยละ ทุกคนกต็าม ซึง
การให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสอืหรือครูผู้สอนและได้ลองผิดลองถูกนันกเ็ป็นทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ซูซูกใินขันท ี  ขันท ี  คือทาํตามในสงิทไีด้เรียนรู้ ขันท ี  คือ ฝึกปฎิบัติและขันท ี  คือทาํซาํๆซึง
เชือมโยงกับ (ทิศนา แขมมณี,2548,น . )การเรียนรู้เกิดจากการเชือมโยงสิงเร้ากับการ
ตอบสนองความมังคงของการเรียนรู้จะเกิดขึนหากได้มีการนาํไปใช้บ่อยบ่อยหากไม่มีการนาํไปใช้
อาจมีการลืมเกดิขนึได้ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของสภุรณ์ พรหมคุณ ( )ทาํการวิจัยเรืองการ
พัฒนาชุดกจิกรรมวิชาดนตรีเรืองทฤษฎีดนตรีสากลเบืองต้นพบว่านักเรียนทเีรียนด้วยชุดกจิกรรม
วิชาดนตรีเรืองทฤษฎีดนตรีสากลเบืองต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชันมัธยมศึกษาปีที มี
ผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ.  และ 
มนสิการ พร้อมสุขกุล ( ) วิจัยเรืองการรับรู้เสียงของนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตกเครือง
ดนตรีเปียโนมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาพบว่าปัจจัยทส่ีงผลต่อการมีความสามารถ
ทางการรับรู้ระดับเสียงคือ )ปัจจัยด้านสิงแวดล้อมทางดนตรีจากครอบครัว )ปัจจัยด้านอายุที
เริมต้นเรียนดนตรีคือช่วงอายุ - ปีดีทสีุด )ปัจจัยเวลาทเีล่นดนตรีระยะเวลายิงมากยิงส่งผลต่อ
ทกัษะการฟัง )ปัจจัยด้านวิธีการนีเป็นวิธกีารเรียนทเีน้นการฟังเป็นหลักส่งผลต่อ Absolute Pitch 



5)ปัจจัยด้านแนวดนตรีทเีล่นหรือยิงฟังและเล่นดนตรีหลายประเภทยิงส่งผลต่อความสามารถใน
การรับรู้ระดับเสยีง 
 .ผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ดโดยการพัฒนาความสามารถการปฎิบัติ
วิชาคีย์บอร์ดตามแนวคิดของซูซูกิ โดยใช้สือ อินโฟกราฟิก  (Infographic) ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที  จํานวน  คน คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน  คน พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึนกว่าก่อนเรียน ทงัหมด  คน และตาํลง  คน
ผลวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที  ทีเป็นเช่นนีเนืองมาจากผู้วิจัยได้ยึดหลักการสอนโดยใช้
แนวคิดของซูซูกิ สุกรี เจริญสุข (2542: 13-17) กล่าวว่า ชึนอิชิ ซูซูกิ เชือว่าความสามารถที
เรียกว่า “เก่งหรืออัจฉริยะ” ไม่ได้มีติดตัวมาแต่กาํเนิด ทุกคนเกิดมามีทุกสงิทุกอย่างเท่ากันหมด 
คือ “ไม่มีอะไร” ต้องอาศัยการเรียนรู้ การเลียงดู อบรมบ่มสอนและการพัฒนา เพือให้เดก็เป็น
อย่างทีพ่อแม่ต้องการ การเรียนรู้ของเดก็เหมือนกับการเรียนรู้ภาษาจากแม่ กระบวนการสอน
ของชึนอิชิ ซูซูกิ ตังชือว่า “การศึกษาของคนเก่ง” (Talent Education) ซูซูกิเชือว่า เด็กทุกคน
สามารถเรียนรู้และเป็นคนเก่งได้ แต่อย่าทอดทิงให้เดก็เติบโตอย่างยถากรรมโดยทไีม่ได้อบรม
เลียงดูและต่อเนืองดนตรีเป็นเรืองของการได้ยิน การฟังเสียงเพียน การตอบสนองการฟังย่อม
เพียนไปด้วย การได้ยินเสียงทถูีกต้อง การตอบสนองการได้ยินย่อมถูกต้องด้วย ดังนัน การศึกษา
ของคนเก่ง เราต้องศึกษาเพือทีจะพัฒนาความเก่งของเด็กผ่านการศึกษา อบรมสังสอน 
ความสามารถทางดนตรีก็เหมือนกับความสามารถทางด้านอืน ๆ ทีทุกคนสามารถเรียนได้
เหมือนกัน มนุษย์มีความจาํเป็นทจีะต้องพัฒนาความสามารถให้สูงขึน การพัฒนาความสามารถที
สูงขึนทาํได้ด้วยการฝึกทีถูกต้อง ความสามารถไม่ได้มาจากความคิดหรือทฤษฎี แต่มาจากการ
ฝึกซ้อมทีถูกต้อง ในการฝึกซ้อมนัน ต้องได้รับการฝึกทีดีและถูกต้อง ไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่หยุด
การฝึก ซ้อมอย่างสมาํเสมอ การฝึกซ้อมทีผิด ๆ จะพัฒนาความสามารถทีผิด ๆ ด้วย ความลับ
ของการฝึกซ้อมกค็ือการทาํซาํ ฝึกซาํแล้วซาํอีก จนดูเป็นเรืองทีง่ายและเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติ
คือเป็นส่วนหนึงของชีวิต ฝึกซ้อมจนเป็นธรรมชาติและธรรมชาติ คือ ชีวิต 

 ซึงผู้วิจัยได้ทาํ Infographic เพือจัดการการเรียนรู้ทเีน้นการฝึกฝนในทักษะปฏิบัติจน
สามารถทาํให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนือหาของดนตรีเนืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ทีเน้น
ฝึกฝนในทกัษะปฏบัิติจนสามารถทาํให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนือหาของดนตรีเนืองจากการ
ฝึกปฏบัิติซาํๆอย่างต่อเนืองด้วยวิธีการตามแนวคิดของซูซูกินันจะทาํให้นักเรียนเกิดความชาํนาญ
จนถึงขันจดจาํอกีทงัสอือินโฟกราฟฟิกตามแนวคิดของซูซูกิยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการ
อภิปรายแลกเปลียนกลุ่มซึงสามารถทาํความเข้าใจเนือหาทเีรียนได้เป็นอย่างดีจนส่งผลให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนทสีูงขึน สอดคล้องกับสุกรี เจริญสุข (2542,น - )ทกีล่าวถึงหน้าที
ของศูนย์การพัฒนาความสามารถทสีูงขึนนันทาํได้ถูกต้องความสามารถความคิดทฤษฎีแต่มาจาก
การฝึกซ้อมทีถูกต้อง ในการฝึกซ้อมนันต้องได้รับการฝึกทีดีและถูกต้องไม่ต้องรีบร้อน ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเดสเตฟานิส (Destefanis,2004)ทศึีกษาวิจัยผลสัมฤทธิทางการเรียน



วิชาดนตรีเครืองสายของนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิเพือพัฒนาความเข้าใจใน
วิธกีารจัดการเรียนรู้ดนตรีเบืองต้นเป็นการพัฒนาการเรียนรู้  โดยให้นักเรียนฟังเพลงจากสอืทุกวัน
พบว่านักเรียนกลุ่มทฟัีงเพลงทุกวันได้คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกว่ากลุ่มควบคุมและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ คู่คิด ( )ทีเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนและ
ทักษะดนตรีเรืองการบรรเลงดนตรีไทยเบืองต้นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที2 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตานโคดาย และชิอิชิ ซูซูกิพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของชิอิชิ ซูซูกิมีค่าเฉลียของผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซล
ตานโคดาย 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทมีีต่อเป็นไปตาม สมมติฐานการวิจัยคือ สอือนิโฟ
กราฟิก Infographic ส่งเสริมความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ท ี จาํนวน 35 คน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 2.57) เมอืพิจารณา
รายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านครูผู้สอน (ค่าเฉลีย 2.72) ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวซูซูกิ (Suzuki) (ค่าเฉลีย 2.50) ด้านสือ อินโฟกราฟิก (Infographic)                    

(ค่าเฉลีย 2.49) สรุปโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากสืออินโฟกราฟิก Infographic 

ส่งเสริมความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดของนักเรียนชันประถมศึกษาปีท ี  ในทุกๆด้านซึง
สามารถดูได้จากคะแนน ซึงสอดคล้องกับ พิเชฐ สุวรรณฟันธ์ (2557) ศึกษาเรือง การพัฒนา
นิตยสารอิเลก็ทรอนิกส์ ทนีาํเสนอด้วยรูปเบบอินโฟกราฟิกด้านกีฬาฟุตบอล สาํหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกมาตอนต้น จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ในการใช้นิตยสารอิเลก็ทรอนิกสด้์าน
ฟุตบอลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเหน็ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้นทมีีต่อนิตยสาร
อเิลก็ทรอนิกส ์ทนีาํเสนอด้วยรูปแบบอนิโฟกราฟิกด้านกฬีาฟุตบอล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัจภัค มีอุสาห์ (2556) ได้วิจัย เรืองอิทธิพลของชุด ข้อมูล และสีสัน
ต่อความเข้าใจเนือหาของภาพอนิโฟกราฟิก ผลการศึกษาความเข้าใจเนือหาของภาพอนิโฟกราฟิก
1) พบว่าจาํนวนชุดข้อมูลมีผลต่อความเข้าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิก เมือจาํนวนชุดข้อมูล
มากขึนความเข้าใจเนือหาของภาพอนิโฟกราฟิกมีแนวโน้มลดลง ซึงควรหลีกเลียงจาํนวนชุดข้อมูล
ทมีากกว่า6ชุด ข2) สสีนับางสีสนัส่งผลต่อความเข้าใจเนือหาของภาพอนิโฟกราฟิก การออกแบบ
ภาพอนิโฟกราฟิกทมีีสนีาํเงินและสส้ีมมีแนวโน้มในการช่วยให้ความเข้าใจเนือหาทดีีขึน  
 
ขอ้คน้พบงานวิจยั 
 1. การสอนดนตรีบางครังถ้าเรืองทสีอนยากมากไป อาจจะต้องใช้สืออืนช่วยเช่นวีดิโอ 
หรือ Motion Graphic เพือให้นักเรียนได้เหน็ถึงภาพและเสียง ควบคู่กันไปทาํให้จะเข้าใจเร็วกว่า
เหน็ภาพเพียงอย่างเดียว 
 2. การเลือกหรือผลิตสอือินโฟกราฟิก (infographic)นันควรผลิตให้เหมาะสมกับช่วง
วัยของเด็กนักเรียน ซึงช่วงวัยแต่ละช่วงนันการรับรู้ต่างกัน ถ้าเราผลิตสืออินโฟกราฟฟิก 



(Infographic)ทีค่อนข้างซับซ้อนและนาํไปใช้กับเดก็เลก็จะทาํให้เดก็ยากต่อการเข้าใจในสิงทเีรา
ต้องการจะสอืและอาจจะทาํให้นักเรียนหมดแรงจูงใจทจีะเรียนในวิชานันๆ  
  
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจัยไปใช้ 
 . การใช้สอือนิโฟกราฟิก (Infographic)เพือพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด
ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที  ผู้สอนจะต้องเพิมบทบาทของตัวเอง หรือเรียกว่า Coaching 

คอยกาํกบัให้คาํชีแนะแก่ผู้เรียนในขณะฝึกฝนหรือขณะซ้อม เพือกระตุ้นผู้เรียนตลอดเวลา ให้เกิด
ความเข้าใจมากยิงขนึ 

 . ครูผู้สอนควรจะวางแผนให้ดี ศึกษาเนือหาเชิงลึกทงัด้านการสอนและการออกแบบ
อนิโฟกราฟิกเพือให้งานวิจัยนันๆได้เกดิผลสมัฤทธกิบันักเรียน 

 3.การเรียนการสอนคีย์บอร์ดจาํเป็นต้องมีอุปกรณ์ดนตรีสอืการเรียนการสอนเพียงพอ
กบัตัวนักเรียนเพือให้นักเรียนได้ฝึกทุกคน และได้ตรงตามแผนทผู้ีวิจัยตังไว้ 
 4. ควรเพิมเวลาให้นักเรียนทมีีพัฒนาการช้าหรือมองว่าวิชาดนตรีเป็นเรืองทยีาก 
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