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บทคดัย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1)การพฒันาทักษะการปฏิบติัเปียโนตามรูปแบบการสอนทักษะการ

ปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก และ2) ศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 7 คน ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นผูไ้ม่มีพ้ืนฐานการอ่านโนต้ดนตรีสากลแบบ
มาตรฐานและทักษะการปฏิบัติเปียโนมาก่อน  ด าเนินการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ส่ือมัลติมิเดีย น าเสนอ
ภาพกราฟิกแบบเคล่ือนไหวซ่ึงแสดงต าแหน่งของระดบัเสียง (ท านอง) และความสั้น-ยาวของเสียง (จงัหวะ) ท่ีผูเ้รียน
สามารถไดย้ินบทเพลงเพ่ือเปรียบเทียบกบัเสียงของตนในขณะฝึกปฏิบติั และแบ่งการพฒันาทกัษะ เป็น 5 คาบเรียน 
จ านวน 3 สัปดาห์ ในแต่ละคาบผูเ้รียนแต่ละคนฝึกปฏิบัติเปียโนดว้ยตนเอง  จากโน้ตดนตรีสากลแบบกราฟิก โดย
ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วบันทึกผลการปฏิบัติของผูเ้รียนแต่ละคนในแต่ละคาบ เพ่ือ
ประเมินผลทกัษะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความคล่องแคล่ว ท านอง และจงัหวะ โดยอาจารยม์หาวทิยาลยั ประจ าสาขาวชิาดนตรี 
1 ท่าน นักเปียโนมืออาชีพ 1 ท่าน และ ผูอ้  านวยการโรงเรียนนานาชาติ 1 ท่าน เคร่ืองมือในการวิจยัได้แก่  แบบวดั
ทกัษะการปฏิบติัเปียโน และ แบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือหา
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโน อยูใ่นระดบัขั้น
ปฏิบติัอยา่งช านาญ และมีทศันคติต่อการเรียนรู้ดนตรี อยูใ่นระดบัมาก และยงัพบวา่การใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก
ช่วยใหผู้เ้รียนปฏิบติับทเพลงไดอ้ยา่งถูกตอ้งในระยะเวลาอนัสั้น  
 
ค ำส ำคญั: เปียโน  โน้ตดนตรีสากลแบบกราฟิก  ทักษะปฏิบัติ 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1)  study the students’  piano performance skills when using a beginning piano 
method with graphic notation and 2) investigate the student’s attitudes toward learning music. The target group was 
Year 4 students studying in 2018 academic year who had never learnt how to play the piano and read musical 
standard notation before.  The piano practice method proceeded by presenting the students musical tunes with   
multimedia graphics to show pitch and rhythm of the tune that allowed them to compare with their performance 
while practicing the piano.  The lesson took 5 periods in 3 weeks.  In each period, the students practiced the tunes 
from the graphic notation by themselves while teacher instructed and checked for the correctness of their piano 
performance.  At the end of each lesson, the teacher recorded each student’ s piano performance in order to be 
evaluated by three experts consisting of one university music professor, one professional pianist and one 
international school director.  The piano performance was divided into three aspects,   tempo, pitch and rhythm, 
which were evaluated by the piano performance rubric. At the end of the study, the students were asked to answer 
the questionnaire concerning their attitudes toward learning music. The collected data were analyzed by mean and 
standard deviation. The findings revealed that with graphic notation, the students had developed a high level of piano 
performance and they expressed great attitudes toward learning music.  In addition, it was found that the graphic 
notation method facilitated students' learning of how to play the piano within a short period of time.  
 
Keywords: Piano, Graphic Notation, Practical Skills 
 

1. บทน า 
เปียโน เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มผูท่ี้สนใจศึกษาดนตรีสากล เน่ืองจากเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีสามารถผลิตเสียงไดอ้ยา่งเท่ียงตรง และมองเห็นภาพรวมของระดบัเสียงในแต่ละช่วงเสียงท่ีมีในระบบ
ดนตรีสากลไดท้ั้งหมด และสามารถน ามาปฏิบติัเสียงต่างๆไดห้ลายลกัษณะ และเล่นบทเพลงไดห้ลากหลาย อีกทั้งยงั
สามารถน ามาเช่ือมโยงการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีสากล และประวติัศาสตร์ดนตรีไดเ้ป็นอยา่งดี (ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์, 
2557) แต่เน่ืองจากวิธีการอ่านและแปลความหมายของสัญลกัษณ์ทางดนตรีจากโน้ตดนตรีสากลแบบมาตรฐานของ
เคร่ืองดนตรีประเภทเปียโนท่ีมีความสลบัซับซอ้น และตอ้งอาศยัความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีดนตรีสากลมาช่วยในการ
แปลความหมาย จึงท าใหผู้เ้ร่ิมตน้ฝึกปฏิบติัเปียโนตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการเรียนรู้ จนท าใหเ้กิดความทอ้แทใ้นเรียน 
(Jelen, 2015, pp.1249-1260) 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดในการน าโนต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก ท่ีอยูใ่นรูปแบบของส่ือมลัติมิเดีย มาใช้
ในการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโน ซ่ึงสามารถช่วยใหผู้ท่ี้ไม่มีพ้ืนฐานทางทฤษฎีดนตรีสากลมาก่อน สามารถฝึกปฏิบติั
เคร่ืองดนตรีไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกตอ้งไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น จากการไดย้ินเสียงและการดูภาพกราฟิกรูปร่างต่างๆ 
แบบเคล่ือนไหว ท่ีแสดงวิธีการปฏิบติั หรือ ต าแหน่งของเสียงบนเคร่ืองดนตรีท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย (Roger et al., 
2014, pp. 1-6) และยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เน่ืองจากช่วยลดภาระการท างานของสมอง ท่ีหลีกเล่ียง
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การแปลความหมายของสัญลกัษณ์ต่างๆจากโนต้ดนตรีสากลแบบดั้งเดิมท่ีมีความ สลบัซบัซอ้นและใชร้ะยะเวลานาน
ในการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ (Sweller, 1944) ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถ
มุ่งพฒันาและฝึกฝนทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเพ่ือให้เกิดความช านาญได ้มากข้ึน  (McLachlan et al., 2010, pp. 1-
14; Blix, 2015; Hunt, Mitchell, & Nash, 2017 and Shafer, 2017)  

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษากบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหน่ึง 
โดยมุ่งศึกษาการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนในดา้นความคล่องแคล่ว ดา้นท านอง ดา้นจงัหวะ และทศันคติท่ีมีต่อ
การเรียนรู้ดนตรี  โดยงานวจิยัช้ินน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการไดรั้บการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ 
และเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาเทคนิคและกระบวนการเรียนการสอนทกัษะปฏิบติั
เปียโนส าหรับผูเ้ร่ิมตน้ และยงัเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาดนตรี อีกทั้งยงัสามารถ
น าผลการวิจยัเร่ืองน้ีไปเป็นแนวทางในการพฒันาทักษะปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนๆในสถานศึกษาท่ีมีสภาพ
ใกลเ้คียง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีต่อไป 
 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนตามรูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใชโ้นต้ดนตรี
สากลแบบกราฟิกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4  

2. เพื่อศึกษาทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 
 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง   
กลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงไม่มีพ้ืนฐานการเล่นเปียโน

และพ้ืนฐานทฤษฎีดนตรีสากลมาก่อน ของโรงเรียนนานาชาติแห่งหน่ึงท่ีใช้หลกัสูตรการสอนดนตรีสากลตาม
หลกัสูตรแห่งประเทศองักฤษ พ.ศ. 2557  ในอ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี จ านวน 1 โรงเรียน โดยมีจ านวนนกัเรียน
ในระดบัชั้นรวมทั้งส้ิน 7 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

3.2 ตวัแปรท่ีศึกษา 
3.2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ รูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก 
3.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ทกัษะการปฏิบติัเปียโนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ประกอบดว้ย   ท านอง   

จงัหวะ และ ความคล่องแคล่ว และ 2) ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรีของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3.3.1 แบบวดัทกัษะการปฏิบติัเปียโน  

เป็นแบบประเมินใชส้ าหรับการวดัผลหลงัเรียนเพื่อแสดงผลการพฒันาในการปฏิบติัเปียโนมีเกณฑ์
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ซ่ึงประกอบด้วย 3 หัวขอ้ ได้แก่ ความคล่องแคล่ว (Tempo) ความถูกตอ้งของ
ท านอง (Pitch) และ ความถูกตอ้งของจงัหวะ (Rhythm)  ท่ีออกแบบมาจากการศึกษารูปแบบการวดัผลทกัษะการปฏิบติั
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เปียโนในระดับชั้นตน้ ของสถาบันทดสอบทกัษะทางดนตรี The Association  Board of the Royal School of Music 
แห่งประเทศองักฤษ (2019) และ มาตรฐานการเรียนรู้ทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีและการแสดงเด่ียวตามหลกัสูตร
การสอนดนตรีสากลแห่งประเทศองักฤษ พ.ศ. 2557 (Daubney, 2013) ท่ีไดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจากการหาค่า
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC)  โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน   ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 เกณฑก์ารวดัและประเมินผลทกัษะการปฏิบติัเปียโน 

ระดบั      
ทักษะ 

เกนิกว่าความคาดหมาย 
(4) 

ช านาญ 
 (3) 

ก าลงัฝึกฝน  
(2) 

เร่ิมฝึกหัด  
(1) 

  ความคล่องแคล่ว ป ฏิ บั ติ บ ท เพ ล ง ด้ ว ย
ความเร็วท่ีสม ่าเสมออย่าง
น้อย 90% ของความเร็ว
จริง 

ปฏิบติับทเพลงดว้ยความเร็ว
ท่ีสม ่าเสมออย่างน้อย 75% 
ของความเร็วจริง 

ป ฏิ บั ติ บ ท เพ ล ง ด้ ว ย
ความเร็วท่ีสม ่าเสมออย่าง
น้อย 50% ของความเร็ว
จริง  

ไม่สามารถปฏิบัติบท
เพลงให้ มีความ เร็วท่ี
สม ่าเสมอได ้

ท านอง ปฏิบัติท  านองเพลงด้วย
ความถูกต้องของตวัโน้ต
ทั้งหมด 42 ตวั 

ปฏิบั ติท  านองเพล งด้วย
ความถูกต้องของตัวโน้ต
อยา่งนอ้ย 32 ตวั 

ปฏิบัติท  านองเพลงด้วย
ความถูกต้องของตวัโน้ต
อยา่งนอ้ย 21ตวั 

ปฏิบติัท านองเพลงดว้ย
ความ ถูกต้องของตัว
โนต้นอ้ย กวา่21ตวั 

จงัหวะ ปฏิบัติจังหวะเพลงด้วย
ความถูกต้องของตวัโน้ต
ทั้งหมด 42 ตวั 

ป ฏิบั ติ จังห วะ เพ ลงด้วย
ความถูกต้องของตัวโน้ต
อยา่งนอ้ย 32 ตวั 

ปฏิบัติจังหวะเพลงด้วย
ความถูกต้องของตวัโน้ต
อยา่งนอ้ย 21ตวั 

ปฏิบติัจงัหวะเพลงด้วย
ความ ถูกต้องของตัว
โนต้นอ้ย กวา่21ตวั 

ช่วงคะแนนรายดา้น 3.60-4.00 3.00-3.59 2.00-2.99 0.00-1.99 

ช่วงคะแนนรวม 1.80-12.00 9.00-10.79 6.00-8.99 0.00-5.99 

 
3.3.2 แบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี 
เป็นแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี ซ่ึงผูว้จิยัไดน้ ามาจากแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี ของ 

เคเรน เซกิ (Saygi C., 2010) และน ามาตรวจสอบคุณภาพโดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเกณฑก์ารแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 5 ระดบั ดงัน้ี 

 
ระดบัความคิดเห็นระดบั  1  (คะแนนรวม 0.51-1.49)   หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ระดบัความคิดเห็นระดบั  2  (คะแนนรวม 1.50-2.49)   หมายถึง    เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบัความคิดเห็นระดบั  3  (คะแนนรวม 2.50-3.49)   หมายถึง    เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบัความคิดเห็นระดบั  4  (คะแนนรวม 3.50-4.49)   หมายถึง    เห็นดว้ยมาก 
ระดบัความคิดเห็นระดบั  5  (คะแนนรวม 4.50-5.00)   หมายถึง    เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการสอนดว้ยตนเองในคาบเรียนวิชาดนตรี รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 3 สัปดาห์ 5 คาบ

เรียน ซ่ึงมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
3.4.1  ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนทักษะการปฏิบัติเปียโนโดยใชโ้น้ตดนตรีสากลแบบ

กราฟิก ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการรับรู้ ท่ีผูเ้รียนได้ท ากิจกรรมเคล่ือนไหว การเล่นเคร่ืองกระทบ
ประกอบจงัหวะ เพ่ือให้เกิดความคุน้เคยกบับทเพลง จากนั้นจึงเร่ิมให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัเปียโนจากการใชโ้น้ตดนตรี
สากลแบบกราฟิก โดยมีครูเป็นผูช้ี้แนะและตรวจสอบความถูกตอ้ง ในขั้นลงมือปฏิบติั เม่ือผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัได้
ดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งแลว้ ผูส้อนจะแนะน าเทคนิคในการฝึกซอ้มและให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงเพื่อพฒันาทกัษะ
การปฏิบติัใหดี้ยิง่ข้ึนในขั้นฝึกฝน  เม่ือผูเ้รียนสามารถปฏิบติั จงัหวะและท านองของบทเพลงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ครบถว้น
แลว้ ผูส้อนจึงให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติับทเพลงซ ้ าไปซ ้ ามาจนเกิดความคล่องแคล่วในขั้นปฏิบติัอยา่งช านาญ โดยผูเ้รียน
จะฝึกปฏิบติัตามโนต้ดนตรีสากลแบบกราฟิกท่ีน าเสนอในรูปแบบมลัติมิเดียท่ีสามารถมองเห็นต าแหน่งในการปฏิบติั
และไดย้นิจงัหวะและท านองเพลงในขณะฝึกฝน 

3.4.2  ผูว้ิจยัท าการรวบรวมผลการปฏิบัติเปียโนกบัผูเ้รียน ซ่ึงจะมีท าการวดัผลตั้งแต่แผนการสอนท่ี 2 ถึง 
แผนการสอนท่ี 5 ท่ีมีการฝึกปฏิบติัเปียโน รวมส้ิน 4 คร้ัง โดยผูว้จิยัจะท าการบนัทึกการปฏิบติัเปียโนในแต่ละคร้ัง และ
น าวดีิโอผลการทดสอบทกัษะปฏิบติัของผูเ้รียนไปให้ผูป้ระเมินท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นดนตรีจ านวน 3 ท่าน
ประเมินตามเกณฑ์การให้คะแนนการปฏิบติัเปียโน โดยน าผลคะแนนท่ีไดแ้ต่คร้ังมารวมและหาค่าเฉล่ีย เพ่ือศึกษา
พฒันาการของทกัษะการปฏิบติัเปียโนโดยรวมของผูเ้รียนในแต่ละคร้ัง 

3.4.3 ผูว้ิจยัท าการรวบรวมระดบัของทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี โดยการน าแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการ
เรียนรู้ดนตรี จ านวน 20 ขอ้ ท่ีประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ดนตรี ดา้นความสนใจส่วนบุคคล และดา้น
สภาพแวดลอ้ม มาใหผู้เ้รียนท าการประเมิน ในการจดัการเรียนรู้ในคาบเรียนสุดทา้ย 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการปฏิบติัเปียโน และทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี เป็นรายกลุ่มโดย

ใชส้ถิติพ้ืนฐาน ในการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลและอภิปรายผล 
 
4. ผลการวจิยั 

4.1 การพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนตามรูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ท่ีใชโ้นต้ดนตรี
สากลแบบกราฟิก พบวา่ ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ดา้น แสดงผลดงัน้ี 
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             รูปท่ี 1  ผลการประเมินปฏิบติัเปียโนรายดา้น                                    รูปท่ี 2 ผลการประเมินการปฏิบติัเปียโนโดยรวม 
            

ดา้นความคล่องแคล่ว พบวา่ ผูเ้รียนมีแนวโนม้การพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนดา้นความคล่องแคล่วสูงข้ึน
ตามล าดบั โดยมีคะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 1 เท่ากบั 1.33 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด) คร้ังท่ี 2  เท่ากบั 1.76 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด ) คร้ังท่ี 3 
เท่ากบั 2.56 (ขั้นก าลงัฝึกฝน) และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 3.40 (ขั้นปฏิบติัอย่างช านาญ) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ระดบัขั้นการปฏิบติัอยา่งช านาญ 

ด้านระดับเสียง พบว่า ผูเ้รียนมีการพฒันาทักษะในการปฏิบัติเปียโนด้านท านอง ในแนวโน้มท่ีสูงข้ึน 
ตามล าดบั โดยมีคะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 1 เท่ากบั 1.44 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด)  คร้ังท่ี 2  เท่ากบั 1.90 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด) คร้ังท่ี 3   
เท่ากบั 2.61(ขั้นก าลงัฝึกฝน) และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 3.27 (ขั้นปฏิบติัอยา่งช านาญ) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบั 
ขั้นการปฏิบติัอยา่งช านาญ  

ดา้นจงัหวะ  พบวา่ ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะในการปฏิบติัเปียโนดา้นจงัหวะในแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนตามล าดบั  
โดยมีคะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 1 เท่ากบั 1.78 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด)  คร้ังท่ี 2  เท่ากบั 1.81 (ขั้นเร่ิมฝึกหัด)  คร้ังท่ี 3 เท่ากบั 2.28  
(ขั้นก าลงัฝึกฝน)  และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 3.07 ( ขั้นปฏิบติัอยา่งช านาญ)  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดบัขั้นการ 
ปฏิบติัอยา่งช านาญ   

ทกัษะในการปฏิบติัเปียโนโดยรวม ในแนวโนม้ท่ีสูงข้ึนตามล าดบั โดยมีคะแนนเฉล่ียในคร้ังท่ี 1 เท่ากบั 4.56  
(ผูท่ี้เร่ิมฝึกหัด) คร้ังท่ี 2 เท่ากบั 5.48 (ผูท่ี้เร่ิมฝึกหัด) คร้ังท่ี 3 เท่ากบั 7.44 (ผูท่ี้ก าลงัฝึกฝน) และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 9.73      
(ผูท่ี้มีความสามารถในระดบัช านาญ) ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดในระดบัขั้นการปฏิบติัอยา่งช านาญ  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปผลการปฏิบติัเปียโนของผูเ้รียนตามรูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ 
โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิกของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดว้า่ผูเ้รียนมีการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโน  
ซ่ึงประกอบดว้ย ทกัษะดา้นความคล่องแคล่ว ทกัษะดา้นท านอง และทกัษะดา้นจงัหวะ  จนถึงขั้นระดบัการปฏิบติัอยา่ง 
ช านาญ หรือ เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด  

4.2 ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี ท่ีประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ดนตรี ดา้นความสนใจ
ส่วนบุคคล และดา้นสภาพแวดลอ้ม แสดงผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนจากแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี 
ทัศนคติที่มีต่อการเรียนรู้ดนตรี ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 

1.ดา้นการเรียนรู้ดนตรี  4.43 0.54 มาก 
2.ดา้นความสนใจส่วนบุคคล 4.04 1.10 มาก 
3.ดา้นสภาพแวดลอ้ม 3.82 1.15 มาก 

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 4.06 0.98 มาก 

 
จากการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนมีทศันคติต่อการเรียนรู้ดนตรี โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 4.06 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 0.98 อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทศันคติดา้นการเรียนรู้ดนตรีของผูเ้รียนอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.54 และรองลงมาคือ  ดา้นความสนใจส่วนบุคคล 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.10 อยูใ่นระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก 
 
5. การอภิปรายผล 

5.1 ผลการศึกษาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ตามรูปแบบการสอนทกัษะการ ปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ โดย 
ใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก พบวา่ ทกัษะการปฏิบติัเปียโนใน ดา้นความคล่องแคล่ว  ดา้นท านอง และ ดา้นจงัหวะ  
ของผูเ้รียน มีระดบัคะแนนเฉล่ียในแนวโน้มท่ีสูงข้ึน เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงส่งผลให้คะแนนเฉล่ียรวมของ 
ทกัษะการปฏิบติัเปียโนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ ระดบัการปฏิบติัอยา่ง 
ช านาญ  ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการท่ีผูเ้รียนไม่ประสบปัญหาภาระการท างานของสมอง (Cognitive Load) หรือการ
ได้รับขอ้มูลเขา้มากเกินไปจากการแปลความหมายของสัญลกัษณ์ทางดนตรีท่ีมีความสลบัซับซ้อน จากโน้ตดนตรี
สากลแบบมาตรฐาน (Sweller, 1944) เน่ืองจากผูเ้รียนใชก้ารรับรู้ดว้ยการมองเห็นต าแหน่งของท านองและจงัหวะ จาก
ส่ือมลัติมิเดียท่ีแสดงภาพกราฟิกแบบเคล่ือนไหว พร้อมทั้ งได้ยินเสียงของบทเพลงในขณะเดียวกัน ท าให้ผูเ้รียน
สามารถเขา้ใจการปฏิบติัไดง่้าย และสามารถฝึกปฏิบติับทเพลงจนเกิดความช านาญไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น (McLachlan 
et al., 2010, pp. 1-14; Hofman, 2010, pp. 39-57; Phillips, 2013, pp. 1-3; Raymaekers, 2013, p.46) 

5.2 ผลการวิเคราะห์ทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี 
อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากผูเ้รียนมีความคิดเห็นวา่การเรียนรู้ทกัษะการปฏิบติัจากการใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก 
สามารถช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้การปฏิบติับทเพลงไดง่้ายในระยะเวลาอนัสั้น ส่งผลให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ในการ
เรียนรู้และเกิดความสนใจในการฝึกปฏิบติัดนตรีต่อดว้ยตนเอง อีกทั้งการไดรั้บแรงเสริมจากสภาพแวดลอ้ม ยงั ส่งผล
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและมีความรู้สึกท่ีดีต่อดนตรี สอดคลอ้งกับ ยุทธนา ทรัพยเ์จริญ (2560) 
พบว่า การใช้ส่ือมัลติมิเดีย สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชาดนตรีมากข้ึน เน่ืองจากผูไ้ด้
มองเห็นภาพและได้ยินเสียง ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจบทเรียนได้ง่ายและสนุกสนานกบัการเรียนรู้ เช่นเดียวกับ 
Rogers และคณะ (2014) พบวา่ ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนานจากการเรียนเปียโนโดยปราศจากความตึงเครียดจากการ
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อ่านโน้ตดนตรีสากลแบบมาตรฐานและมีการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทั้งในดา้น
ความถูกตอ้งของ ระดบัเสียงและจงัหวะ 
 
6. บทสรุป 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนตามรูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติั เปียโนเบ้ืองตน้
โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก เพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนในดา้นความคล่องแคล่ว ดา้นท านอง และดา้น
จงัหวะ และเพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 สามารถสรุปไดว้่า การใช้
รูปแบบการสอนทกัษะการปฏิบติั เปียโนเบ้ืองตน้ท่ีใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก สามารถใชใ้นการพฒันาทกัษะการ
ปฏิบติัเปียโนของผูเ้รียน ทั้งในดา้นความคล่องแคล่ว  ท านอง และจงัหวะได ้ เน่ืองจากการใชโ้น้ตดนตรีสากลแบบ
กราฟิกสามารถท าให้ผูเ้รียนรับรู้ต าแหน่งของตัวโน้ตใน การปฏิบัติท านองเพลงและจังหวะได้อย่างถูกต้องใน
ระยะเวลาอนัสั้น ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถมุ่งฝึกปฏิบติัทกัษะเปียโนจนเกิดทกัษะอยูใ่นระดบัขั้นการปฏิบติัอยา่งช านาญ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นจากผลการพฒันาทกัษะการปฏิบติั เปียโนโดยรวม และสามารถสร้างทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้ดนตรี 
ซ่ึงแสดงให้เห็นจากผลคะแนนเฉล่ียจากแบบวดัทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การเรียนรู้ดนตรี   ดา้นความสนใจส่วนบุคคล และดา้นสภาพแวดลอ้ม ท่ีพบวา่อยูใ่นระดบัมาก     

6.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
6.1.1 จากผลการศึกษาพบวา่ การจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาทักษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใช้

โนต้ดนตรีสากลแบบกราฟิกนั้น สามารถพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้ของผู ้เร่ิมฝึกหดัในระยะเวลาอนัสั้นได้
เป็นอยา่งดี ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนหรือหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรส่งเสริมใหค้รูใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิก
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนการสอนทกัษะการปฏิบติัเปียโน เพ่ือให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้โอกาสพฒันาทกัษะ
การปฏิบติัเปียโน และสร้างทศันคติท่ีดีในการเรียนรู้ดนตรีของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน   

6.1.2 ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบ
กราฟิกนั้น ผูส้อนควรตรวจสอบ การเช่ือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ อุปกรณ์ในการแสดงโน้ตดนตรีสากลแบบ
กราฟิก เช่น โนต้บุ๊ก แท็ปเลต็ หรือ โทรศพัท์มือถือ ให้เพียงพอต่อจ านวนของผูเ้รียนและอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์พร้อม
ใชง้าน ทุกคร้ังก่อนการจดัการเรียนการสอน 

6.1.3 ในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเปียโนเบ้ืองตน้โดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบ
กราฟิกนั้น ครูผูส้อนควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดซ้ักถาม และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระในแต่ละขั้นตอนระหวา่ง
การจดัการเรียนรู้ และครูผูส้อนควรกระตุน้ และติดตามผลเพ่ือให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้รียนแต่ละคน ตลอดระยะเวลาการฝึก
ปฏิบติั เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะการปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
6.2.1 งานวจิยัช้ินน้ี ท าการศึกษากบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนนานาชาติ 

แห่งหน่ึงเท่านั้ น  ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป จึงควรมีการท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายท่ี มีขนาดใหญ่ข้ึน ใน
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ หรือระดบัชั้นอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทแตกต่างกนัเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการตรวจสอบผลการศึกษาวา่มีผล
เป็นเช่นเดียวกนักบัการท าการศึกษากบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนนานาชาติแห่งหน่ึงน้ีหรือไม่ 
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6.2.2 ควรมีการท าการศึกษากบักลุ่มผูเ้รียน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหน่ึงด าเนินการสอนโดยใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบ
มาตรฐานและอีกกลุ่มด าเนินการสอนโดยใช้โน้ตดนตรีสากลแบบกราฟิก เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากการใชโ้นต้ดนตรีสากลแบบกราฟิกและการใชโ้น้ตดนตรีสากลแบบมาตรฐานว่ามีผลต่อการพฒันา
ทกัษะการปฏิบติัเปียโน และทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรีของผูเ้รียนแตกต่างกนัอยา่งไร 

6.2.3 ควรมีการศึกษาผลการใช้โน้ตดนตรีสากลแบบกราฟิกในการพฒันาทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี
ประเภทอ่ืนๆ เพ่ือใหท้ราบถึงผลของการพฒันาทกัษะการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีนั้นๆ และทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ดนตรี
วา่เป็นอยา่งไร 
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