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บทคัดย่อ
การวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพือ . พัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้ สือ
อินโฟกราฟิ ค ( Infographic) . ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ด .ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ สืออินโฟกราฟิ ก (Infograpic) กลุ่มเป้ าหมาย นักเรียนทีกําลังศึกษา
อยู่ระดับประถมศึกษาปี ที วิชาดนตรี จํานวน คน โรงเรียนมารีย์ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ . แผนการจัดการเรี ยนรู้เรืองการพั ฒนาความสามารถปฎิบัติวิชา
คีย์บอร์ด 2. สือ อินโฟกราฟิ ก (infographic)ตามแนวคิดของ ซูซูกิ (Suzuki) .แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ .แบบประเมินความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด .แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อ
สืออินโฟกราฟิ ก (infographic)สถิติทใช้
ี ในการวิจัย ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ,t-test Dependent Samples
ผลการวิจัยพบว่ า 1) ผลของความสามารถในการปฎิบัติคีย์บอร์ ด โดยใช้ สืออิน โฟ
กราฟิ ก (Infographic) ของนั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที จํา นวน คน พบว่ า นั ก เรี ย นมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และมีนักเรี ยนทีไม่
ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 2) แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน
การปฎิบัติคีย์บอร์ด ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน จํานวน 35 คน
พบว่ า คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคั ญทางสถิติทีระดับ .05 (t = 10.123,
Sig. = .000) 3) ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ สืออินโฟกราฟิ ก (Infographic) พบว่า
ระดับความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ݔҧ = 2.57, S.D. = 0.57)
คําสําคัญ : ความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด, แนวคิดของซูซูกิ ,อินโฟกราฟิ ก (Infographic)
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ทีมาและความสําคัญของปั ญหา
ด น ต รี เ ป็ น วิ ช า ห นึ ง ที จั ด อ ยู่ ใ น ห ม ว ด ส า ร ะ แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ศิ ล ป ะ โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการได้ กาํ หนดไว้ ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช
เพือใช้ เป็ นหลักสูตร
ภาคบั งคับ ของนั กเรี ยนในระดับ ชั นประถมศึ กษา (กระทรวงศึ ก ษาธิก าร,2551) เหตุเ พราะ
กระทรวงได้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของดนตรี เนืองด้ วยการพัฒนาทักษะทางดนตรี ทังในเรืองการ
ขับ ร้ อ งการบรรเลงเครื องดนตรี หรื อทักษะอืนๆ ทีเกิด จากการทํา กิจ กรรมในวิ ช าดนตรี นั น
สามารถช่ วยพั ฒ นาการทางด้ า น ร่ า งกาย จิ ตใจและอารมณ์ และสังคม นอกจากนี และยังช่ ว ย
เสริ มสร้ างสมาธิ ความจํา เชาว์ ปัญญา ความคิดสร้ างสรรค์ และคุ ณลั กษณะอืนๆทีพึ งประสงค์
ให้ แก่นักเรียน โดยถ้ าจะกล่าวถึงทักษะทางด้ านดนตรี คือการให้ ความรู้ความเข้ าใจ ด้ วยการให้
ประสบการณ์การเรียนรู้จริง เช่นการเล่นดนตรี การทํากิจกรรมดนตรี การฟั งดนตรี เป็ นต้ น ใน
ปัจจุบัน ดนตรีเป็ นศาสตร์แขนงหนึง ทีมีความสําคัญไม่ยิงหย่อนกว่าศาสตร์แขนงอืน และได้ บรรจุ
ในหลักสูตรให้ เรี ยนกันตังแต่ปฐมวั ย การเรี ยนดนตรี ภาคปฎิบัติเป็ นสิงทีจําเป็ นต่ อเด็ก ทุ กคน
ดนตรีจึงถูกใช้ เป็ นเครื องมือในการพั ฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนมากกว่าเพี ย งเป็ นความบันเทิง
เท่านัน ด้ วยเหตุนีกระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุ วิชาดนตรีเข้ าไปในหลักสูตรแกนกลางเพราะได้
เล็งเห็นความสําคัญและประโยชน์อย่างมากมาย
ทังนีในส่วนของครูควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ เพือปรับปรุง
แก้ ไขและนํามาปรับใช้ ในวิชาของตนเองให้ เหมาะสมในวิชาดนตรีแก่นักเรียนในแต่ละระดับชันซึง
แนวคิดของ ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi Suzuki) มีหลักการสอนดนตรีเช่นเดียวกับเด็กทีเรียนรู้ภาษา
แม่ โดยเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพันธ์ศักดิ พุ่มอินทร์,2557)
สุกรี เจริญสุข (2542) กล่าวว่า “เก่งหรืออัจฉริยะ” ซูซูกิ ให้ ความหมายว่า เป็ นสิงที
ไม่ได้ ติดตัวมาแต่กาํ เนิด ทุกคนมีทุกสิงทุกอย่างเท่ากันหมดคือไม่มีอะไร ต้ องการอาศัยการเรียนรู้
และการเลียงดู และอบรมสังสอนให้ เกิดการพั ฒนา เพื อให้ เด็กเป็ นอย่างทีพ่ อแม่ต้องการ การ
เรียนรู้ของเด็กเหมือนกับเรียนภาษาแม่
ซูซูกติ งชื
ั อกระบวนการสอนว่า “ การศึกษาคนเก่ง ” (Talent Education) เพราะเชือว่า
เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และเป็ นคนเก่งได้ แต่อย่าทอดทิงให้ เด็กเติบโตตามยถากรรมโดยไม่ได้
รับการอบรมเลียงดูอย่างต่อเนืองเป็ นอันขาด
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ เป็ นรูปแบบหนึงทีมี
ความน่าสนใจกับการนํามาประยุกต์ใช้ การสอนทักษะปฎิบัติคีย์บอร์ด ประกอบด้ วย ขันตอน คือ
ขันทีหนึง การฟัง คือ การฟังซําๆ
ขันทีสอง เลียนแบบ คือ สังเกตและจดจําจากครูทเป็
ี นต้ นแบบ
ขันทีสาม ทําซํา คือ ฝึ กซ้ อมไปเรือยๆจนเป็ นธรรมชาติ
ขันทีสี จดจําฝังใจ คือ สามารถปฎิบัติดนตรีได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม



และด้ วยสภาพปั จจุ บัน การเรียนการสอนวิชาดนตรีในโรงเรียนมารีย์ธงชัย พบว่าจาก
การเรี ยนการสอนทีผ่ านมา นักเรี ยนยังทํา คะแนนได้ ไม่ดีนั กในวิชาดนตรี ทังเรื องการอ่านโน้ ต
ดนตรี ส ากลและการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามคิ ด จะพั ฒ นาสือการเรี ย นการสอนตาม
แนวทางของซูซูกิเพือให้ ผ้ ูเรียนมีความสามารถในการปฎิบัติเครืองดนตรี คีย์บอร์ด อย่างจริงจัง
และเป็ นการปลูกฝังทักษะทีจะนําไปสู่การเรียนในระดับสูงต่อไป
“สือ” ได้ เข้ า มามีบ ทบาททังส่วนของผู้ สอนและผู้ เรี ยน โดยช่ วยให้ ผ้ ู สอนสามารถจัด
ประสบการณ์เพือการเรียนได้ อย่างเหมาะสมกับตัวผู้เรี ยนและช่วยให้ ผ้ ูเรียนสามารถเรี ยนได้ ตาม
ความต้ องการ ความสามารถและ ความสนใจในจุดหมายของการเรียนการสอน (กฤษมันต์ วัฒนา
ณรงค์, 2554)
ปัจจุบันการออกแบบสือมีรูปแบบทีหลากหลายและน่าสนใจมากยิงขึน เนืองจากต้ องการ
นําสารส่งถึง ผู้รับข้ อมูลให้ ได้ อย่า งบรรลุวั ตถุ ประสงค์ โดยสือ อินโฟกราฟิ ก (Infographic) นัน
น่ าสนใจเป็ นอย่า งมากในยุ คนี Infographic มาจากคําว่ า Information + graphic อินโฟกราฟิ กจึ ง
หมายถึง การนําข้ อมูลหรือความรู้มาสรุปเป็ นสารสนเทศในลักษณะของข้ อมูล ภายในภาพนันอาจ
ประกอบด้ วย สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที เป็ นต้ น ทีออกแบบเป็ นภาพนิงหรื อ
ภาพเคลือนไหว เข้ าใจง่าย รวดเร็ว และชัดเจน เปรียบเสมือนการสรุปข้ อมูลลงในภาพ สือให้ เข้ าใจ
ความหมายทังหมดได้ การออกแบบอินโฟกราฟิ ก คือการนําข้ อมูลมาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่าง
สร้ างสรรค์ ภาพสามารถเล่าเรืองได้ มีองค์ประกอบสําคัญ โดยรวบรวมข้ อมูลต่างๆ ให้ เพียงพอ แล้ ว
สรุป วิเคราะห์ เรียบเรียง ทําให้ ภาพนันมีความน่าสนใจและดึง ดูดสายตาของผู้ชมได้ เป็ นการลด
เวลาในการอธิบายโดยใช้ ภาพเป็ นส่วนประกอบ
จะเห็นได้ ว่าจากหลักการและเหตุผลทีกล่าวมาข้ างต้ นนัน ทําให้ ผ้ ูวิจัยเห็นความสําคัญ
และประโยชน์ของสือการสอนและรูปแบบการสอนของซูซูกิ ดังนันผู้วิจัยมีความสนใจอย่างยิง ทีจะ
พัฒนาสืออินโฟกราฟิ ก ( Infographic) ตามแนวคิดของซูซูกเิ พือเป็ นการพัฒนาความสามารถการ
ปฎิบัติคีย์บอร์ด เพือให้ ผ้ ูเรียนมีความสามารถในการปฎิบัติเครืองดนตรี คีย์บอร์ด อย่างจริงจัง
และเป็ นการปลูกฝังทักษะทีจะนําไปสู่การเรี ยนในระดับสูงต่อไปและยังเป็ นประโยชน์แก่นักเรี ยน
ในการเรียนดนตรีรูปแบบใหม่อกี ด้ วย

วัตถุประสงค์
. เพื อพั ฒ นาความสามารถการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด โดยใช้ สื ออิ น โฟกราฟิ ค
(Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
. เพื อศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ย นการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที
. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อ สืออินโฟกราฟิ ก (Infographic)



สมมติฐานการวิจยั
.นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถพั ฒ นาการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด โดยใช้ สื ออิ น โฟกราฟิ ก
(Infographic) มีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของคะแนนเต็ม
. นักเรียนทีเรี ยนโดยใช้ สืออินโฟกราฟิ ก (Infographic) มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั ง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ.
. นักเรี ยนมีความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนโดยใช้ สืออินโฟกราฟิ ก (Infographic) อยู่ใน
ระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
การวิจัยเรือง การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ ด โดยใช้ สือ อินโฟกราฟิ ก
(Infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที มีขอบเขตการวิจัยดังนี
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนมารีย์ธงชัย อําเภอปักธงชัย
จังหวัด นครราชสีมา จํานวน คน
ตัวแปรทีใช้การวิจยั
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ สือ อินโฟกราฟิ ค (Infographic) การ ปฎิบัติคีย์บอร์ ด วิชา
ดนตรี
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความสามารถการปฎิบัติวิ ชาคีย์บ อร์ ด ,ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนวิชาดนตรีความพึงพอใจทีมีต่อสืออินโฟกราฟิ ก

ขอบเขตของเนือหา
ผู้วิจัยได้ นํา หลั ก สูตรการศึกษาขันพื นฐาน พ.ศ.
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิ ลปะ
สาระที หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที ทั ก ษะดนตรี เพื อนํา มาจั ด ทํา อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic)
ประกอบด้ วย
โครงสร้ า งของบทเพลง, จั งหวะทางดนตรี ส ากล, ทํา นองเพลง, เครื องหมายและ
สัญลักษณ์ทางดนตรี ,การถ่ายทอดเรืองราวของบทเพลง ระยะเวลาการทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการ
ทดลองในภาคเรียนที ปี การศึกษา
จํานวน ชัวโมง

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าครังนีประกอบด้ วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้เรืองการพัฒนาความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด
2.สือ อินโฟกราฟิ ก (infographic)ตามแนวคิดของ ซูซูกิ (Suzuki)
3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ
4.แบบประเมินความสามารถปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด



5.แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อสืออินโฟกราฟิ ก (infographic)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลดังนี
1. ขันเตรียม
ชีแจงจุ ดประสงค์การเรี ยนรู้ของเรื องทีเรี ยน ชีแจงกิจกรรมต่างๆ และรายละเอียด
เกียวกับการเรียนวิชาดนตรีสากล เรือง การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด ตามแนวคิด
ของซูซูกิ (Suzaki) โดยใช้ สออิ
ื นโฟกราฟิ ก (infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
2. ขันดําเนินกิจกรรม
การวิ จั ยในครั งนี ดําเนิ น การทดลองในภาคเรี ยนที ปี การศึ ก ษา
โดยผู้ วิ จั ย
ดําเนินการทดสอบก่อนเรียนและสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีสากล เรือง การส่งเสริม
ความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด โดยใช้ สอื อินโฟกราฟิ ก (Infographic)ตามแนวคิดของ ซูซู
กิ (Suzuki) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน แผน รวม ชัวโมงดังนี
- แผนการจัดการเรียนรู้ที เครืองหมายสัญลักษณ์ ชัวโมง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที จังหวะทางดนตรีสากล ชัวโมง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที เรือง โครงสร้ างของบทเพลง 2 ชัวโมง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที เรือง ทํานองเพลง ชัวโมง
- แผนการจัดการเรียนรู้ที เรือง การถ่ายทอดเรืองราวของบทเพลง ชัวโมงและ
ทดสอบความสามารถจํานวน ครังแผนละ ครัง
3. ขันทดสอบหลังเรียน
หลังจากนักเรียนได้ เรียนกับแผนการจัดการเรียนรู้ทงั แผนแล้ ว ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการ
ดังนี
3.1 ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล การปฎิบัติคีย์บอร์ดของนักเรียน
ชันประถมศึกษาปี ที
3.2 ให้ นั กเรี ยนตอบแบบสอบถามความพึ งพอใจจากการเรี ยนรู้ เรื อง การพั ฒนา
ความสามารถการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด ตามแนวคิ ด ของซู ซู กิ (Suzaki) โดยใช้ สื ออิ น โฟกราฟิ ก
(infographic) ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี ที
3.3 เก็บข้ อมูลทีได้ ทงหมดนํ
ั
าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สรุปผลและแปลผลต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
1. วิ เ คราะห์ ก ารพั ฒ นาความสามารถการปฎิ บั ติ วิ ช าคี ย์ บ อร์ ด โดยหาร้ อยละ
(Percentage)



2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้ โดยใช้ การทดสอบค่าที
(t-test Dependent Samples)
. วิเคราะห์คุณภาพสือ โดยหาความเทียงตรง (Validity) ตามเนือหา
. วิเคราะห์ความพึงพอใจทีมีต่อ การพัฒนาความสามารถการปฎิบัติ คีย์บอร์ด ตาม
แนวคิดของซูซูกิ (Suzaki) โดยใช้ สอื อินโฟกราฟิ ก (infographic) ใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจยั
ตอนที 1 ผลของความสามารถในการปฎิ บั ติ คี ย์ บ อร์ ด โดยใช้ สื ออิ น โฟกราฟิ ก
(Infographic) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที จํานวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตาํ
กว่าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
ตอนที 2 แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนการปฎิ บั ติ คีย์บ อร์ ด ของ
นั ก เรี ย นชั นประถมศึ ก ษาปี ที ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น จํา นวน คน พบว่ า นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงขึนกว่ า ก่ อ นเรี ยน ทังหมด คน และตําลง คนและ
นักเรียนมีคะแนนเฉลียก่อนเรียนเท่ากับ 10.60ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.72 และนักเรียน
มีคะแนนเฉลี ยหลั งเรี ยนเท่ากับ 15.25ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.31 เมือเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ด ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 ดังตารางที 1
ตารางที
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ
n
คะแนนเต็ม Mean
S.D.
t
Sig.
ทางการเรียน
หลังเรียน
35
20
15.25
3.31
10.123 .000
ก่อนเรียน
35
20
10.60
2.72
ตอนที 3 ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นทีมี ต่ อ สื ออิ น โฟกราฟิ ก (Infograpic)
ഥ= 2.57, S.D. = 0.57) เมือ
จํานวน 35 คน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
ഥ = 2.72, S.D. =
พิ จารณารายด้ านเรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านครูผ้ ูสอน (
ഥ= 2.50, S.D. = 0.60) และด้ านสือ
0.45) ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวซูซูกิ (Suzuki) (
ഥ = 2.49, S.D. = 0.62)
อินโฟกราฟิ ก (Infographic) (



อภิปรายผล
จากการศึกษาการพัฒนาความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดตามแนวคิดของซูซูกิ
โดยใช้ สือ อินโฟกราฟิ ก (Infographic) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที สามารถอภิปรายได้
ดังนี
. ผลของความสามารถในการปฎิบัติคีย์บอร์ด โดยใช้ สออิ
ื นโฟกราฟิ ก (Infographic)
ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที จํานวน 35 คน พบว่า นักเรียนมีคะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80
ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และมีนักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ ทังนีเนืองจาก การเรี ยนจากอินโฟกราฟฟิ ก (Infographic)เรื องดนตรี นั นเป็ น
เนื อหาที ค่ อ นข้ า งยากซึ งผู้ วิ จั ย มี เ วลาจํา กั ด ซึ งบางเรื องนั นต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาทํา ความเข้ า ใจ
พอสมควรเพราะเป็ นการปฎิบัติเป็ นส่วนใหญ่ทาํ ให้ บางทีนักเรียนคิดว่าสามารถทําได้ แล้ วต่อพอ
เวลามาเจอกับคีย์บอร์ดจริงๆสถานการณ์จริงจึงทําให้ นักเรียนเกิดความประหม่าและประกอบกับ
เด็กในชันเรียนมีมากถึง คน ผู้วิจัยอาจจะดูแลไม่ทวถึ
ั งแต่สังเกตได้ ว่าการวัดความสามารถใน
ตอนแรก คือครังที คะแนนรวม คนได้ คะแนน และครัง ที คะแนนรวม คนได้
คะแนน ซึงทังสองครังนีถือว่าตํากว่าการวัดความสามารถในทุกๆครัง เพราะนักเรียนยังไม่เคย
ได้ เรียนกับการจัดการแบบนี ยังไม่เคยได้ เรียนกับอินโฟกราฟิ ก (Infographic)ด้ วยตัวเอง แต่พอ
ผ่ า นไป ครั งนั กเรี ยนเริ มมีความเข้ า ใจในจุ ดประสงค์ใ นการเรี ยนรู้ นั กเรี ยนเริ มปรั บ ตัวได้
นักเรี ยนเริ มช่ วยเหลื อกัน ทําให้ ในการทดสอบความสามารถการปฎิบั ติวิ ชาคีย์บ อร์ ดเริ มดีขึน
เรื อยๆอย่ า งเห็นได้ ชัดเจน จะเห็น ได้ ว่าเดิม นักเรี ยนมีคะแนนค่ อนข้ างตํา แต่ เมือใช้ สืออินโฟ
กราฟิ ก (Infographic)นักเรียนมีการพัฒนาขึนถึงแม้ จะไม่ผ่านเกณท์ ร้ อยละ ทุกคนก็ตาม ซึง
การให้ นักเรียนได้ เรียนรู้จากสือหรือครูผ้ ูสอนและได้ ลองผิดลองถูกนันก็เป็ นทฤษฎีการเรียนรู้ของ
ซูซูกใิ นขันที ขันที คือทําตามในสิงทีได้ เรียนรู้ ขันที คือ ฝึ กปฎิบัติและขันที คือทําซําๆซึง
เชื อมโยงกับ (ทิศ นา แขมมณี ,2548,น . )การเรี ย นรู้ เ กิด จากการเชื อมโยงสิ งเร้ า กั บ การ
ตอบสนองความมังคงของการเรียนรู้จะเกิดขึนหากได้ มีการนําไปใช้ บ่อยบ่อยหากไม่มีการนําไปใช้
อาจมีการลืมเกิดขึนได้ ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของสุภรณ์ พรหมคุณ (
)ทําการวิจัยเรืองการ
พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาดนตรีเรืองทฤษฎีดนตรีสากลเบืองต้ นพบว่านักเรียนทีเรียนด้ วยชุดกิจกรรม
วิ ช าดนตรี เ รื องทฤษฎี ด นตรี ส ากลเบื องต้ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที มี
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่ า ก่อ นเรี ยนอย่ า งมี นัยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ทีระดั บ. และ
มนสิการ พร้ อมสุขกุล (
) วิจัยเรืองการรับรู้เสี ยงของนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตกเครื อง
ดนตรีเปี ยโนมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยาพบว่าปั จจัยทีส่งผลต่อการมีความสามารถ
ทางการรั บรู้ระดับเสียงคือ )ปั จจัยด้ านสิงแวดล้ อมทางดนตรีจากครอบครัว )ปั จจัยด้ านอายุที
เริมต้ นเรียนดนตรีคือช่วงอายุ - ปี ดีทสุี ด )ปั จจัยเวลาทีเล่นดนตรีระยะเวลายิงมากยิงส่งผลต่อ
ทักษะการฟัง )ปัจจัยด้ านวิธีการนีเป็ นวิธกี ารเรียนทีเน้ นการฟั งเป็ นหลักส่งผลต่อ Absolute Pitch



5)ปั จจัยด้ านแนวดนตรีทเล่
ี นหรือยิงฟังและเล่นดนตรีหลายประเภทยิงส่งผลต่อความสามารถใน
การรับรู้ระดับเสียง
.ผลสัมฤทธิทางการเรียนการปฎิบัติคีย์บอร์ดโดยการพัฒนาความสามารถการปฎิบัติ
วิ ช าคี ย์ บ อร์ ด ตามแนวคิ ด ของซู ซู กิ โดยใช้ สือ อิน โฟกราฟิ ก (Infographic) ของนั ก เรี ย นชั น
ประถมศึ ก ษาปี ที จํา นวน คน คะแนนก่ อนเรี ยนและหลั ง เรี ยน จํา นวน คน พบว่ า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึนกว่าก่อนเรียน ทังหมด คน และตําลง คน
ผลวิ จัยเป็ นไปตามสมมติฐาน ข้ อที ทีเป็ นเช่ นนี เนื องมาจากผู้ วิจัยได้ ยึดหลั กการสอนโดยใช้
แนวคิดของซูซูกิ สุกรี เจริ ญสุข (2542: 13-17) กล่ าวว่ า ชึนอิชิ ซูซูกิ เชื อว่ าความสามารถที
เรียกว่า “เก่งหรืออัจฉริยะ” ไม่ได้ มีติดตัวมาแต่กาํ เนิด ทุกคนเกิดมามีทุกสิงทุกอย่างเท่ากันหมด
คือ “ไม่มีอะไร” ต้ องอาศัยการเรียนรู้ การเลียงดู อบรมบ่มสอนและการพัฒนา เพือให้ เด็กเป็ น
อย่ างทีพ่ อแม่ ต้องการ การเรี ยนรู้ของเด็กเหมือนกับการเรียนรู้ภาษาจากแม่ กระบวนการสอน
ของชึ น อิชิ ซูซูกิ ตังชื อว่ า “การศึ กษาของคนเก่ง ” (Talent Education) ซูซูกิเชื อว่ า เด็กทุ กคน
สามารถเรียนรู้และเป็ นคนเก่งได้ แต่อย่าทอดทิงให้ เด็กเติบโตอย่างยถากรรมโดยทีไม่ ได้ อบรม
เลียงดูและต่อเนืองดนตรีเป็ นเรืองของการได้ ยิน การฟั งเสียงเพียน การตอบสนองการฟั งย่อม
เพียนไปด้ วย การได้ ยินเสียงทีถูกต้ อง การตอบสนองการได้ ยินย่อมถูกต้ องด้ วย ดังนัน การศึกษา
ของคนเก่ ง เราต้ อ งศึ ก ษาเพื อที จะพั ฒ นาความเก่ ง ของเด็ก ผ่ า นการศึ ก ษา อบรมสั งสอน
ความสามารถทางดนตรี ก ็เ หมื อ นกั บ ความสามารถทางด้ า นอื น ๆ ทีทุ ก คนสามารถเรี ย นได้
เหมือนกัน มนุ ษย์มีความจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนาความสามารถให้ สูงขึน การพัฒนาความสามารถที
สูงขึนทําได้ ด้วยการฝึ กทีถู กต้ อง ความสามารถไม่ได้ มาจากความคิดหรือทฤษฎี แต่มาจากการ
ฝึ กซ้ อมทีถูกต้ อง ในการฝึ กซ้ อมนัน ต้ องได้ รับการฝึ กทีดีและถูกต้ อง ไม่ต้องรีบร้ อนแต่ไม่หยุด
การฝึ ก ซ้ อมอย่างสมําเสมอ การฝึ กซ้ อมทีผิด ๆ จะพั ฒนาความสามารถทีผิด ๆ ด้ วย ความลับ
ของการฝึ กซ้ อมก็คือการทําซํา ฝึ กซําแล้ วซําอีก จนดูเป็ นเรืองทีง่ายและเป็ นธรรมชาติ ธรรมชาติ
คือเป็ นส่วนหนึงของชีวิต ฝึ กซ้ อมจนเป็ นธรรมชาติและธรรมชาติ คือ ชีวิต
ซึงผู้วิจัยได้ ทาํ Infographic เพื อจัดการการเรี ยนรู้ทเน้
ี นการฝึ กฝนในทักษะปฏิบัติจน
สามารถทําให้ นักเรี ยนเกิดความเข้ าใจในเนือหาของดนตรี เนืองจากเป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทีเน้ น
ฝึ กฝนในทักษะปฏิบัติจนสามารถทําให้ นักเรียนเกิดความเข้ าใจในเนือหาของดนตรีเนืองจากการ
ฝึ กปฏิบัติซาๆอย่
ํ
างต่อเนืองด้ วยวิ ธีการตามแนวคิดของซูซูกินันจะทําให้ นักเรียนเกิดความชํานาญ
จนถึงขันจดจําอีกทังสืออินโฟกราฟฟิ กตามแนวคิดของซูซูกิยังเป็ นการส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการ
อภิปรายแลกเปลียนกลุ่มซึงสามารถทําความเข้ าใจเนือหาทีเรียนได้ เป็ นอย่างดีจนส่งผลให้ นักเรียน
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนทีสูงขึน สอดคล้ องกับสุกรี เจริญสุข (2542,น - )ทีกล่าวถึงหน้ าที
ของศูนย์การพัฒนาความสามารถทีสูงขึนนันทําได้ ถูกต้ องความสามารถความคิดทฤษฎีแต่มาจาก
การฝึ กซ้ อ มทีถู ก ต้ อ ง ในการฝึ กซ้ อ มนั นต้ อ งได้ รั บ การฝึ กทีดี แ ละถู ก ต้ อ งไม่ ต้ อ งรี บ ร้ อ น ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิ จัยของเดสเตฟานิส (Destefanis,2004)ทีศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิทางการเรี ยน



วิชาดนตรีเครืองสายของนักเรียนโดยใช้ วิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิเพือพัฒนาความเข้ าใจใน
วิธกี ารจัดการเรียนรู้ดนตรีเบืองต้ นเป็ นการพัฒนาการเรียนรู้ โดยให้ นักเรียนฟังเพลงจากสือทุกวัน
พบว่านักเรียนกลุ่มทีฟั งเพลงทุกวันได้ คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรียนมากกว่ากลุ่มควบคุมและยัง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิภารั ตน์ คู่คิด (
)ทีเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและ
ทักษะดนตรี เรื องการบรรเลงดนตรี ไทยเบืองต้ นของนั กเรี ยนชั นมัธยมศึ กษาปี ที2 ระหว่ างการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตานโคดาย และชิอิชิ ซูซูกิพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของชิอิชิ ซูซูกิมีค่าเฉลียของผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงกว่าการจัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดของโซล
ตานโคดาย
3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อเป็ นไปตาม สมมติฐานการวิจัยคือ สืออินโฟ
กราฟิ ก Infographic ส่งเสริมความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ด ของนักเรียนชันประถมศึกษาปี
ที จํานวน 35 คน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย 2.57) เมือพิจารณา
รายด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านครูผ้ ูสอน (ค่าเฉลีย 2.72) ด้ านกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ตามแนวซู ซู กิ (Suzuki) (ค่ า เฉลี ย 2.50) ด้ า นสื อ อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic)
(ค่าเฉลีย 2.49) สรุปโดยรวมนักเรียนมีความพึ งพอใจระดับมากสืออินโฟกราฟิ ก Infographic
ส่งเสริมความสามารถการปฎิบัติวิชาคีย์บอร์ดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ในทุกๆด้ านซึง
สามารถดูได้ จากคะแนน ซึงสอดคล้ องกับ พิ เชฐ สุวรรณฟั นธ์ (2557) ศึกษาเรื อง การพั ฒนา
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ทีนําเสนอด้ วยรูปเบบอินโฟกราฟิ กด้ านกีฬาฟุ ตบอล สําหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกมาตอนต้ น จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความรู้ในการใช้ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ฟุตบอลโดยรวมอยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนต้ นทีมีต่อนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ทีนําเสนอด้ วยรูปแบบอินโฟกราฟิ กด้ านกีฬาฟุตบอล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ นัจภัค มีอุสาห์ (2556) ได้ วิจัย เรืองอิทธิพลของชุด ข้ อมู ล และสีสัน
ต่อความเข้ าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิ ก ผลการศึกษาความเข้ าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิ ก
1) พบว่าจํานวนชุดข้ อมูลมีผลต่อความเข้ าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิ ก เมือจํานวนชุดข้ อมูล
มากขึนความเข้ าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิ กมีแนวโน้ มลดลง ซึงควรหลีกเลียงจํานวนชุดข้ อมูล
ทีมากกว่า6ชุด ข2) สีสนั บางสีสนั ส่งผลต่อความเข้ าใจเนือหาของภาพอินโฟกราฟิ ก การออกแบบ
ภาพอินโฟกราฟิ กทีมีสนี าเงิ
ํ นและสีส้มมีแนวโน้ มในการช่วยให้ ความเข้ าใจเนือหาทีดีขึน

ข้อค้นพบงานวิจยั
1. การสอนดนตรีบางครังถ้ าเรืองทีสอนยากมากไป อาจจะต้ องใช้ สืออืนช่วยเช่นวีดิโอ
หรือ Motion Graphic เพือให้ นักเรียนได้ เห็นถึงภาพและเสียง ควบคู่กันไปทําให้ จะเข้ าใจเร็วกว่า
เห็นภาพเพียงอย่างเดียว
2. การเลือกหรือผลิตสืออินโฟกราฟิ ก (infographic)นันควรผลิตให้ เหมาะสมกับช่วง
วั ย ของเด็ก นั ก เรี ย น ซึ งช่ ว งวั ย แต่ ล ะช่ ว งนั นการรั บ รู้ ต่ า งกั น ถ้ า เราผลิ ต สื ออิ น โฟกราฟฟิ ก



(Infographic)ทีค่อนข้ างซับซ้ อนและนําไปใช้ กับเด็กเล็กจะทําให้ เด็กยากต่อการเข้ าใจในสิงทีเรา
ต้ องการจะสือและอาจจะทําให้ นักเรียนหมดแรงจูงใจทีจะเรียนในวิชานันๆ

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
. การใช้ สออิ
ื นโฟกราฟิ ก (Infographic)เพือพัฒนาความสามารถการปฎิบัติคีย์บอร์ด
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที ผู้สอนจะต้ องเพิ มบทบาทของตัวเอง หรื อเรี ยกว่ า Coaching
คอยกํากับให้ คาํ ชีแนะแก่ผ้ ูเรียนในขณะฝึ กฝนหรือขณะซ้ อม เพือกระตุ้ นผู้เรียนตลอดเวลา ให้ เกิด
ความเข้ าใจมากยิงขึน
. ครูผ้ ูสอนควรจะวางแผนให้ ดี ศึกษาเนือหาเชิงลึกทังด้ านการสอนและการออกแบบ
อินโฟกราฟิ กเพือให้ งานวิจัยนันๆได้ เกิดผลสัมฤทธิกับนักเรียน
3.การเรียนการสอนคีย์บอร์ดจําเป็ นต้ องมีอุปกรณ์ดนตรีสอการเรี
ื
ยนการสอนเพียงพอ
กับตัวนักเรียนเพือให้ นักเรียนได้ ฝึกทุกคน และได้ ตรงตามแผนทีผู้วิจัยตังไว้
4. ควรเพิมเวลาให้ นักเรียนทีมีพัฒนาการช้ าหรือมองว่าวิชาดนตรีเป็ นเรืองทียาก
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