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บทคัดยอ 

 งานวจัิยช้ินนี้มวีัตถปุระสงคเพื่อศึกษาเนื้อหาสาระรายวชิาคียบอรดฮารมอนี ระดับปริญญา

ตรี สําหรับนักศึกษาวิชาเอกเปยโน ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยใชระเบียบวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ และการสนทนากลุม งานวิจัยนี้แบงประเด็น

การศึกษาเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) ประสบการณในการเรียนวิชาคียบอรดฮารมอนีของผูเช่ียวชาญ 

และ 2) เนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนีที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับบริบทการเรียนรูของ

สังคมไทย 

 ผลจากการวิจัย พบวา 1) ประสบการณในการเรียนวิชาคียบอรดฮารมอนีของผูเช่ียวชาญ 

มีสวนสําคัญตอการพัฒนาเนื้อหาและวิธีการในการเรียนการสอนวิชาคียบอรดฮารมอนีในระดับ

ปรญิญาตรี ในเรือ่งของวธิกีารสอน เวลาในการสอน การวางเนื้อหา ตํารา รวมถึงวิธีการในการแกไข

ปญหาในการสอน 2) เนื้อหารายวชิาคียบอรดฮารมอนีที่สําคัญตอการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ควรแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ก) เนื้อหาหลัก คือ เนื้อหาที่มีความสําคัญตอการจัดการเนื้อหา

รายวิชาคียบอรดฮารมอนีเปนเนื้อหาที่เปนวัตถุประสงคหลักและเปนหัวใจของรายวิชา ไดแก คอรด 

การดําเนินคอรด การวางเสียงประสาน อิมโพรไวสเซชัน การอานโนต และการประยุกต 

และ ข) เนื้อหารอง คอื เนื้อหาในสวนที่ควรใชสําหรับเสริมทักษะ ความรู ความเขาใจใหกับผูเรียนใน

บริบทตาง ๆ ที่จําเปน ไดแก บันไดเสียง การทดเสียง การบรรเลงประกอบ การวิเคราะหเสียง

ประสาน การอานโนตฉับพลัน การบรรเลงรวมวง พื้นฐานเปยโนสมัยนิยมและการอานคอรด 

ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และฟกเกอรเบส ผลการวิจัยที่ไดรับในงานวิจัยชิ้นนี้จะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาเนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล และสาขา

ดนตรีที่เปดสอนวิชาคียบอรดฮารมอนี เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สงผลตอ

คุณภาพการศกึษาดนตรใีนประเทศไทยในอนาคต 

 คําสําคัญ: คยีบอรดฮารมอนี การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื้อหา 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to investigate the content of the keyboard 

harmony course offered at the undergraduate level for piano major students, at the college 

of music of Mahidol University. The methodology of qualitative research was employed to 

acquire in-depth information from studying documents and interviews with five participants. 

Participants in this study included experienced piano teachers and the selection was based on the 

criteria of Thai nationality as well as expertise. In order to create a suitable content for keyboard 

harmony courses at the undergraduate level, this research also employed the focus group discussion 

method with three participants for discussing the issues from the interview. The main topics of 

the study were 1) the teaching experience of participants in teaching keyboard harmony in 

Thailand; 2) The contents of keyboard harmony classes for piano major students, at the 

undergraduate level. 

 The study found that 1) the teaching experiences of the 5 participants were 

important to the develop keyboard harmony courses for undergraduate students in terms of 

teaching method, time, content, textbook, and problem solving. 2) there are two main parts 

of the course contents for teaching keyboard harmony at the undergraduate level:  

a) core contents: chords, chord progressions, harmonization, improvisation, score reading, and 

knowledge application. b) support contents: scale, transposition, accompaniment, harmonic 

analysis, sight reading, ensemble, basic pop and chord reading, theory, and figured bass. 

The results of this study are advantageous to developing keyboard harmony course content at 

the college of music, Mahidol University, and other music departments interested in 

establishing or revising their undergraduate keyboard harmony courses.The content will 

influence the quality of piano students in the future. 

 Keyword: keyboard harmony / undergraduate / content 
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บทนํา 

 วชิาคยีบอรดฮารมอนี (Keyboard harmony) เปนวิชาที่เกี่ยวกับการใชเสียงประสานบรรเลง

บนคยีบอรด เปนวชิาที่เช่ือมโยงความรูทฤษฎดีนตรตีะวันตกและโสตทักษะเขาดวยกัน นํามาซึ่งความ

เขาใจสวนประกอบของดนตร ีและเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาความเปนนักดนตรทีี่ดตีอไปในอนาคต 

 วิชาคียบอรดฮารมอนีเปนวิชาบังคับของนักศึกษาเอกเปยโน (Piano major) และนักศึกษา

เอกเครื่องดนตรีอื่น (Non-piano major) ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ในประเทศไทย 

สถาบันการศึกษาหลายแหงไมมีการเรียนการสอนวิชาคียบอรดฮารมอนีสําหรับนักศึกษาเอกเปยโน 

เนื่องจาก อาจารยผูสอนเห็นวาเนื้อหาซ้ําซอนกับการเรียนวิชาเปยโนเดี่ยวและไมมีเนื้อหารายวิชาที่

เหมาะสม ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเนื้อหาในรายวิชาคียบอรดฮารมอนี สําหรับ

นักศกึษาวชิาเอกเปยโนในงานวจัิยช้ินนี้ 

 ที่มาของการศึกษาวิชาคียบอรดฮารมอนี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

เนื่องจาก วิชาคียบอรดฮารมอนีเปนวิชาเฉพาะในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งเอกเปยโน

และเอกเครื่องดนตรีอื่น และเปนวิทยาลัยดนตรีระดับแนวหนาของประเทศไทย การเรียนการสอนที่

ผานมาวิชาคียบอรดฮารมอนี สําหรับนักศึกษาเอกเปยโนยังมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน

ไมชัดเจนเทาที่ควร เนื้อหายืดหยุนตามศักยภาพของนักศึกษาที่รับเขาในแตละป ไมมีแผนการจัดการ

เรยีนการสอนที่ชัดเจน ทําใหการเรยีนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร นักศึกษาไมสามารถนําความรู

ไปใชไดตามวัตถุประสงคของวิชา ผูวิจัย พบวา ในตางประเทศมีงานวิจัยและตําราวิชาคียบอรดฮาร

มอนีจํานวนมาก รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อการเรียนการสอน (Hilley and Olson, 1992; 

Frackenpohl, 1990; Shumway, 1983) แตพบวาในประเทศไทย งานวิจัยเกี่ยวกับวิชาคียบอรดฮารมอนี

มจํีานวนนอย และไมมงีานวจัิยที่ศกึษาเนื้อหารายวชิาคยีบอรดฮารมอนีสําหรับนักศึกษาวิชาเอกเปยโน 

ที่พบสวนมากเปนการศกึษาแยกเฉพาะหัวขอเทานั้น แตไมมีงานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหาวิชาคียบอรดฮารมอนี

ที่ใชในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในบริบทของประเทศไทย มูลเหตุดังกลาว จึงเปนที่มา

ของงานวจัิยช้ินนี้ 

การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีหลักสูตรที่ดีมารองรับเพราะหลักสูตร 

เปนสื่อในการถายทอดความรูไปยังผูเรียน (Steiner, 1988) สวน “เนื้อหา” หรือ “เนื้อหาสาระ” (Content) 

หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรู ทั้งทักษะ ความสามารถ และประสบการณ เนื้อหาเปน

สวนประกอบของหลักสูตรที่เปนขอมูลพื้นฐานที่สงตอไปยังผูเรียน เนื้อหาที่ดีจะนําผูเรียนไปสูโอกาส

ในการใชความรูและการแสวงหาความรูดวยตนเองในอนาคต (Ornstein and Hurkins, 2009)  
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ในงานวิจัยนี้ศึกษา “เนื้อหาสาระ” ที่ควรบรรจุในวิชาคียบอรดฮารมอนี ในระดับปริญญาตรี  

ที่วทิยาลัยดุรยิางคศลิป มหาวทิยาลัยมหดิล เพื่อพัฒนาการศกึษาดนตรขีองประเทศไทยตอไป 

ผลจากการวจัิยครัง้นี้นอกจากจะเปนประโยชนตอวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยตรง ยังเปนประโยชนตอสาขาดนตรีที่เปดสอนวิชาคียบอรดฮารมอนี เพื่อใชปรับปรุงเนื้อหา หรือ

เปนตนแบบสําหรับสาขาที่ยังไมมกีารสอนคยีบอรดฮารมอนสีําหรับนักศกึษาเอกเปยโน 

 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเนื้อหาสาระรายวิชาคียบอรดฮารมอนี สําหรับ

นักศึกษาวิชาเอกเปยโน ในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี

ประเด็นการศกึษา ดังนี้ 

 1. ประสบการณในการเรยีนวชิาคยีบอรดฮารมอนขีองผูเช่ียวชาญ 

 2. เนื้อหาสาระรายวชิาคยีบอรดฮารมอนีที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับบริบทการเรียนรู

ของสังคมไทย 

 

คําถามในการวจัิย 

 คําถามวิจัยในงานวิจัยครั้งนี้ คือ “เนื้อหาสาระรายวิชาคียบอรดฮารมอนี สําหรับนักศึกษา

วิชาเอกเปยโน ในระดับปริญญาตรี ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งหลักสูตร

ควรเปนอยางไร” 

 

ขอบเขตการวจัิย 

 ผูใหขอมูลงานวิจัยช้ินนี้ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก ผูใหขอมูลสัมภาษณ และผูใหขอมูล 

การสนทนากลุม โดยมรีายละเอยีดและเกณฑในการคัดเลอืกผูใหขอมูล ดังนี้ 

 ผูใหขอมูลสัมภาษณ ผูใหขอมูลสัมภาษณการวิจัย มีจํานวนทั้งหมด 5 ทาน อาศัยเกณฑ 

การคัดเลือกตอไปนี้ 1) สัญชาติไทย (เพื่อเขาใจบริบทของการเรียนการสอนในประเทศไทย) 2) สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกสาขาการแสดงเปยโน 3) มีประสบการณ

การศึกษาวิชาคียบอรดฮารมอนีในระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณสอนวิชาเปยโนหรือวิชา

คียบอรดฮารมอนีเปนเวลา 10 ปขึ้นไป 4) มีประสบการณการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาดนตรี  

ในรายวชิาที่เกี่ยวของ 
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 ผูเขารวมการสนทนากลุม ผูเขารวมการสนทนากลุม มีจํานวนทั้งหมด 3 ทาน อาศัยเกณฑ

การคดัเลอืกตอไปนี้ 1) สัญชาตไิทย 2) มปีระสบการณสอนวิชาคียบอรดฮารมอนี (นักศึกษาวิชาเอกเปยโน) 

ในระดับอุดมศกึษา 3) เปนอาจารยประจําภาควิชาเปยโน ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล  

4) จบการศกึษาระดับปรญิญาเอกหรือกําลังศึกษาระดับปรญิญาเอกสาขาการแสดงดนตรวีิชาเอกเปยโน 

 งานวิจัยช้ินนี้ศึกษาเฉพาะ “เนื้อหาสาระ” ซึ่งไมรวมสวนประกอบอื่นของหลักสูตร ศึกษา

เฉพาะเนื้อหาที่ใชในการจัดการเรยีนการสอนวิชาคยีบอรดฮารมอน ีสําหรับนักศกึษาเอกเปยโนเทานัน้ 

 

วธิกีารดําเนินการวจัิย 

 งานวิจัยนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใหความสําคัญกับ 

การตีความหมาย ประสบการณ คุณคา การกระทํา ความคิดเห็น และความเชื่อของบุคคลที่เปน 

ผูใหขอมูลวิจัย (Creswell, 2002) โดยใชการสัมภาษณแบบกึ่งทางการ (Semi-Structure Interview) 

เปนเครื่องมือ เพื่อหาความเขาใจ มุงคนหาประเด็นที่เฉพาะเจาะจง และลงลึกในการหาขอมูลได 

(ชาย โพธสิติา, 2552) 

 เครื่องมอืท่ีใชในการวจัิย ไดแก แบบสัมภาษณ เครื่องบันทกึเสยีง และสมุดบันทกึ 

 การรวบรวมขอมูล 

 แบงเปน 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

 1. ศกึษาเอกสาร ผูวจัิยศกึษาเอกสารที่เกี่ยวของกับวิชาคียบอรดฮารมอนีในระดับปริญญาตร ี

จากนัน้นํามาสรางแบบสัมภาษณ เพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบของคําถามวจัิย 

 2. สัมภาษณ เปนการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ เพื่อใหได

มุมมองที่จะเปนประโยชนตอการนํามาพัฒนาเนื้อหาวชิาคยีบอรดฮารมอน ี

 3. สนทนากลุม ผูวิจัยจัดสนทนากลุมหลังจากสรุปประเด็นที่ไดรับจากการสัมภาษณ

ผูเ ช่ียวชาญทั้ง 5 ทาน นําประเด็นไปอภิปรายในการสนทนากลุม เพื่อใหแนใจวาเนื้อหาที่ได  

มคีวามถูกตอง ตรงประเด็น และมคีวามนาเช่ือถอื กอนนําขอมูลทัง้หมดไปสังเคราะห 

 

 การวเิคราะหขอมูล 

 มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 1) ศึกษาเอกสาร: เพื่อนําขอมูลไปใชในการสรางแบบ

สัมภาษณ 2) สัมภาษณ: สัมภาษณผูเช่ียวชาญแบบ 1:1 เก็บขอมูลทานละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง  

3) วิเคราะหขอมูล: จัดเรียงเนื้อหาสัมภาษณใหเปนระบบ แยกเนื้อหาตามวัตถุประสงคในประเด็น
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ที่ตั้งไว 4) สนทนากลุม: นําประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณมาอภิปราย ใชเวลา 1.30 ชั่วโมง  

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูวิจัยเปนผูนําการอภิปรายในครั้งนี้ดวยตนเอง  

5) สังเคราะหขอมูล: สังเคราะหองคความรูดานเนื้อหาสาระวิชาคียบอรดฮารมอนี ระดับปริญญาตรี 

6) สรุปและอภปิรายผล: นําขอมูลทัง้หมดมาสรุปและอภปิรายผล 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามประเด็นที่ตั้งไว คือ 1) ประสบการณในการเรียนวิชาคียบอรด 

ฮารมอนีของผูเช่ียวชาญ และ 2) เนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนีที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับ

บรบิทการเรยีนรูของสังคมไทย ดังตอไปนี้ 

1. ประสบการณในการเรียนวชิาคียบอรดฮารมอนีของผูเชี่ยวชาญ 

 ประสบการณการเรียนวิชาคียบอรดฮารมอนีของผูเช่ียวชาญมีความสําคัญตอการพัฒนา

เนื้อหาวิชาคียบอรดฮารมอนี ผูเชี่ยวชาญที่คัดเลือกมาทั้ง 5 ทานมีประสบการณการเรียนคียบอรด

ฮารมอนีมาจากสถาบันที่แตกตางกันทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ผลการวิจัยพบวา เนื้อหา

คลายคลงึกัน ครอบคลุมเรื่องการทดเสยีง การวางเสียงประสาน การดําเนินคอรด การอานโนตฉับพลัน 

อิมโพรไวสเซชัน และการบรรเลงประกอบ โดยเนนเรื่องการวางเสียงประสานและการดําเนินคอรด 

เปนหลัก แตรูปแบบการเรียน การนําเสนอเนื้อหา เวลา และหนังสือตํารา มีความแตกตางกัน  

ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปความแตกตางในประสบการณการเรยีนวชิาคยีบอรดฮารมอนขีองผูเช่ียวชาญ 

ผูเชี่ยวชาญ เน้ือหา เวลา หนังสอืและตํารา วธิกีารนําเสนอ 

ผูเชี่ยวชาญ 

A C D 

(สหรัฐอเมรกิา) 

เนื้อหาตามหัวขอ

ขางตนเนื้อหาเรยีง 

ลําดับตามตําราที่ใช

เนนการประยุกต

เนื้อหาและการ 

อมิโพรไวสซึ่งครู 

ผูสอนเปนผูกําหนด 

3 ครั้ง ตอ

สัปดาห 

ครัง้ละ  

1 ชม 

1. Harmonization 

at the piano 

2. Alfred’s group 

piano for adults 

3. PDM 

4. Bach: 371 

Harmonized 

Chorales and 69 

Chorale Melodies 

with Figured Bass 

เนนการประยุกต การนํา 

ไปใชกับเพลงคลาสสกิและ 

เพลงสมัยนยิม เนนการ 

อิมโพรไวส เชน การนํา

คอรดไปอมิโพรไวสตอใน

บทเพลงที่บรรเลง หรือ

การนําเนื้อหาไปประยุกต 

ใชกับหัวขออื่นที่เรียน 

เปนตน 

ผูเชี่ยวชาญ B 

(อังกฤษ) 

เนื้อหากําหนดโดย

ครูผูสอนเนนวธิกีาร

ที่ผูเรยีนจะเขาใจ

เนื้อหามากกวา

ปรมิาณเนื้อหา 

เนื้อหาหลักคอื

คอรดเสยีงประสาน 

และการอมิโพรไวส 

1 ครัง้ตอ

สัปดาห 

สัปดาหละ 

1 ชม 

ไมมหีนังสอืตํารา

และไมมเีอกสาร

ประกอบการเรยีน 

เนื้อหากําหนดจาก

ครูผูสอนเทานั้น 

เนนการปฏบิัต ิการฟง 

การฝกฝน โดยเฉพาะ

การฟงเสยีงประสาน 

และการอมิโพรไวส ให

ความสําคัญกับการไดยนิ

เสยีงกอนปฏบิัต ิเนื้อหา

ไมมาก เนนเฉพาะที่

จําเปนและการนําไป

ประยุกตใช 

ผูเชี่ยวชาญ E 

(ออสเตรเลยี) 

เนื้อหาตามหัวขอ

ขางตน การเรยีง 

ลําดับเนื้อหาไม

ชัดเจน ขึ้นอยูกับ

ครูผูสอน เนื้อหา

เนนการอานโนต

และการเลน

ประกอบเครื่อง

ดนตรเีปนหลัก 

1 ครัง้ ตอ 

สัปดาห 

ครัง้ละ 2 ชม

ตอเนื่องกัน 

ไมมหีนังสอืตํารา

ประกอบการเรยีน 

เนื้อหาจะมาจาก

เอกสารที่ครู

คัดเลอืกมา 

การนําเสนอเนื้อหาจะ

แบงชัดเจน คอื ช่ัวโมง

แรก เรยีนเนื้อหาทั่วไป 

เนนการอานโนตและอาน

คอรด สวนช่ัวโมงที่ 2 

เนนการเลนประกอบ

เครื่องดนตรี 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 

ผูเชี่ยวชาญ เน้ือหา เวลา หนังสอืและตํารา วธิกีารนําเสนอ 

ผูเชี่ยวชาญ 

A B C D 

(ไทย) 

เนื้อหาเนนการเลน

คอรดและการดําเนิน 

คอรด การเรยีงลําดับ 

เนื้อหาตามหนังสอื

เรยีนไมเนนการ 

อมิโพรไวสและ 

การนําไปประยุกตใช 

1 ครัง้ตอ

สัปดาห 

สัปดาหละ 

1 ชม 

1. Alfred’s group 

piano for adults 

2. เอกสารประกอบ 

การสอนจากครูผูสอน 

นําเสนอเนื้อหาตาม

หนังสอืแบบเรยีน เนื้อหา

มปีรมิาณมาก ทําให

ผูเรยีนไมเขาใจแกนแท

ของเนื้อหา แบบฝกหัดที่

ใชมาจากหนังสอื

แบบเรยีนเปนหลัก 

มเีอกสารเสรมิบาง เนน

ปรมิาณมากวาความเขาใจ 

 

 2. เ น้ือหารายวิชาคียบอรดฮารมอนีที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับบริบท 

การเรยีนรูของสังคมไทย 

  ผลวจัิยที่ไดรับจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ สามารถสรุปเนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอน ี

สําหรับนักศึกษาวิชาเอกเปยโนไดดังตอไปนี้ บันไดเสียง การดําเนินคอรด การทดเสียง การยาย

บันไดเสยีง อมิโพรไวสเซชัน การบรรเลงประกอบ การอานโนต ฟกเกอรเบส พื้นฐานเปยโนสมัยนิยม

และการอานคอรด และการวิเคราะหบทเพลง และควรจัดเนื้อหาใหสอดคลองกับวิชาทฤษฎีดนตรี

ตะวันตกและวิชาโสตทักษะ การเรียนการสอนควรเปนลักษณะการนําเนื้อหาไปประยุกตใชใน 

การบรรเลงบทเพลง ทัง้บทเพลงสมัยนยิมและบทเพลงคลาสสิก เพราะปจจุบันมีกิจกรรมที่จําเปนตอง

บรรเลงบทเพลงสมัยนิยม บทเพลงแจส และบทเพลงคลาสสิก ดังนั้น นักศึกษาเอกเปยโนควรมี

ความรูรอบดานเพื่อจะสามารถประกอบอาชีพไดในอนาคต 

นอกจากนี้ ผูวจัิยพบปญหาและแนวทางการจัดการกับเนื้อหาการเรียนการสอนวิชาคียบอรด

ฮารมอน ีในปจจุบันสามารถสรุปดังตารางตอไปนี้ 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 24 ฉบับที่ 46 มกราคม - มถิุนายน 2561 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 24 No. 46 January - June, 2018 

148 

ตารางท่ี 2 ตารางสรุปแนวทางการสอนเดมิ ปญหาที่พบ และแนวทางในการแกไขปญหา 

แนวการสอนเดมิ ปญหาท่ีพบ แนวทางในการแกไขปญหา 

นักศกึษาเอกเปยโนทุก

สาขาวิชาเรียนวชิา

คยีบอรดฮารมอนีรวมกัน 

พื้นฐานความรู

แตกตางกัน ทําให

ยากตอการจัดเนื้อหา

ในการเรยีนการสอน 

จัดกลุมผูเรยีน ตามระดับความสามารถหรอื

สาขาวิชา แตถาไมสามารถจัดได ครูผูสอนควร

เตรยีมเนื้อหาใหเปนกลางมากที่สดุจะชวยแกปญหา

เรื่องความสามารถ และพื้นฐานในการเรยีนได 

เนื้อหาวิชาคยีบอรด 

ฮารมอนีที่เรยีนมปีริมาณ

มากเกนิไปในแตละช่ัวโมง  

ผูเรยีนไมมเีวลาทํา

ความเขาใจ และไมมี

เวลาทบทวนเนื้อหา 

ครูผูสอนไมควรใหเนื้อหามากจนเกนิความจําเปน 

ควรคํานงึถงึเนื้อหาที่เปนแกนความรูและจําเปน

ตอการนําไปใช 

ครูผูสอนไมเนนการ

ประยุกตใช  

ผูเรยีนไมสามารถ 

นําความรูไปใชได 

ผูเรยีนไมสามารถ

ประยุกตสิ่งที่เรยีน

กับเนื้อหาอื่นได 

ครูผูสอนควรจะเพิ่มกิจกรรมที่เนนการประยุกต

เนื้อหากับบทเพลงที่เรยีน พยายามเนนการนํา 

ไปใชมากกวาเนื้อหาในเชิงทฤษฎ ีการประยุกต 

ใชตองเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่เรยีนในช้ันเรยีน 

เนื้อหาวิชาคยีบอรด 

ฮารมอนี ไมสอดคลอง 

กับวชิาทฤษฏดีนตรี

ตะวันตกและวชิาโสตทักษะ  

ผูเรยีนไมเขาใจแกน

ของวิชา และไมบรรลุ 

เปาหมายตามวัตถุ 

ประสงคของเนื้อหา

อยางแทจริง 

วางเนื้อหาใหมคีวามสัมพันธซึ่งกันและกัน  

ชวยเสรมิสรางกัน โดยปรับโครงสรางเนื้อหา 

ใหขนานไปในทศิทางเดยีวกัน 

 

 การสังเคราะหผลการวจัิย 

 เนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนี ระดับปริญญาตรี ที่ควรนํามาจัดการศึกษา ที่วิทยาลัย 

ดุรยิางคศลิป มหาวิทยาลัยมหิดล ผูวิจัยไดสังเคราะหและจัดความสําคัญของเนื้อหา แบงเปนเนื้อหา

หลักและเนื้อหารอง โดยมรีายละเอยีดดังตอไปนี้ 

 เน้ือหาหลัก คือ เนื้อหาที่สําคัญ ถือเปนหัวใจของรายวิชาคียบอรดฮารมอนี เปนเนื้อหาที่

ควรเนนในการจัดการศึกษา เพราะเปนเนื้อหาที่มีจุดประสงคในการสอนตามวัตถุประสงคของ

รายวิชา ถาขาดเนื้อหาเหลานี้ไปการเรียนการสอนจะไมสมบูรณ ดังนั้น เนื้อหาหลักควรจัดใหมี 

การเรยีนการสอนอยางสมํ่าเสมอ เพราะจะเปนประโยชนตอการนําไปปรับใชในอนาคต 
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ตารางที ่3 ตารางสรุปเนื้อหาหลักรายวชิาคยีบอรดฮารมอน ีและรายละเอยีดในการจัดการเรยีนการสอน 

เน้ือหา รายละเอยีดของเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน 

คอรดและการ

ดําเนินคอรด 

(Chords and 

Chord 

Progressions) 

ถือเปนวัตถุประสงคหลักของวิชา เมื่อเขาใจคอรดก็จะเขาใจบทเพลงและ

สามารถนําความรูไปใชในการวางโครงสรางใหกับบทเพลง ความรูเรื่องคอรด

และการดําเนินคอรดชวยพัฒนาความสามารถในการฟงเสียงประสาน มีผลตอ

การไดยินและการรับรูดานอารมณความรูสึก ชวยพัฒนาทักษะการบรรเลง

บทเพลง โดยนําความรูเรื่องคอรดไปประยุกตใชกบับทเพลง 

การวางเสยีง

ประสาน 

(harmonization) 

ถอืเปนเนื้อหาสําคัญของรายวิชา เปนเนื้อหาที่ตอเนื่องมาจากเรื่องของคอรด

และการดําเนินคอรด ผูเรียนสามารถฝกไดหลายรูปแบบ ทั้งการวางเสียง

ประสานในทํานองเพลงที่กําหนดใหหรือวางเสียงประสานในรูปแบบอื่น 

เนื้อหานี้จะชวยพัฒนาทักษะการไดยิน ความเขาใจโครงสรางของบทเพลง 

ความเขาใจทฤษฎดีนตร ีนําไปสูความเขาใจสิ่งที่ตนเองบรรเลงในอนาคต 

อมิโพรไวสเซชัน 

(improvisation) 

ถือเปนเนื้อหาสําคัญ อิมโพรไวสเซชันสามารถฝกไดหลายรูปแบบเปนลักษณะ

การนําเนื้อหาที่เรยีนมาสรางสรรคและสื่อสารออกมายังผูฟง ความสามารถนี้

จําเปนตองเขาใจทฤษฎีดนตรีเปนอยางดี และไดยินเสียงประสานเปนอยางดี 

จึงจะสามารถอิมโพรไวสสิ่งที่เขาใจและสิ่งที่ไดยินออกมาได เปนการสื่อสาร

ผานการบรรเลง ความสามารถในการอิมโพรไวสถือเปนตัวช้ีวัดวาผูเรียนมีความ

เขาใจเนื้อหาที่เรยีนหรอืไม 

การอานโนต  

(score reading) 

การอานโนตถอืเปนเนื้อหาสําคัญที่ชวยพัฒนาความสามารถในการอานอานทั้ง

แนวนอนและแนวตัง้ รวมถงึการอานโนตหลายแนวรวมกัน ทั้งบทเพลงเปยโน

หลายแนวเสียง บทเพลงรองประสานเสียง และบทเพลงที่เปนการบรรเลง

ประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น ซึ่งชวยพัฒนาการวางเสียงประสาน การอานโนต

ในลักษณะนี้จะชวยพัฒนาความสามารถทัง้การอานและการฟงเสียงประสาน

ของผูเรยีน 
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ตารางที่ 3 (ตอ) 

เน้ือหา รายละเอยีดของเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน 

การประยุกต 

(Knowledge 

application) 

การประยุกตไมใชเนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนี แตเปนวิธีการนําเนื้อหาไป

ประยุกตใช ผูเรยีนจะบรรลุเปาหมายของวิชาคียบอรดฮารมอนีตอเมื่อผูเรียน

สามารถนําความรูที่เรียนมาประยุกตได เพราะวิชาคียบอรดฮารมอนีเปนวิชาที่

ชวยพัฒนาความเขาใจเรื่องทฤษฎีดนตรี โสตทักษะและการบรรเลง การพัฒนา

ทักษะตองนํามาซึ่งการนํามาใช ถาผูเรียนเรียนเนื้อหาแตไมสามารถนํามาใชได

ยอมไมบรรลุเปาหมาย การประยุกตสามารถทําไดหลายรูปแบบ 
  

 เน้ือหารอง ถือเปนเนื้อหาที่ชวยเสริมสรางทักษะ ความรู ความเขาใจใหกับผูเรียน อาจจะ

อยูในรูปแบบของกจิกรรมเสริมทักษะในบริบทตางๆ เนื้อหารองจะมีความสําคัญลดลงมาจากเนื้อหา

หลักที่เปนหัวใจสําคัญของวิชาคียบอรดฮารมอนี เนื้อหารองมีประโยชนตอผูเรียน แตผูสอนตองแบง

สัดสวนความสําคัญของเนื้อหาใหด ีถาเนนมากเกนิไปจะทําใหผูสอนหลุดออกจากวัตถุประสงคหลัก 
 

ตารางที ่4 ตารางสรุปเนื้อหารองรายวิชาคยีบอรดฮารมอน ีและรายละเอียดในการจัดการเรยีนการสอน 

เน้ือหา รายละเอยีดของเน้ือหาและการจัดการเรยีนการสอน 

บันไดเสยีง 

(scale) 

เปาหมายในการบรรเลงบันไดเสียงในวิชาคียบอรดฮารมอนีมีความแตกตาง

กับในวิชาเรียนเดี่ยว คือ เลนบันไดเสียงใหไดยิน เพื่อฝกหู เปนประโยชนตอ

การวางเสียงประสานและการอิมโพรไวส ดังนั้น กอนเริ่มเรียนเนื้อหาผูเรียน

ควรเริ่มตนจากการบรรเลงบันไดเสียง แตไมควรมากเกินไปจนหลุดจาก

วัตถุประสงค 

การทดเสยีง 

(transposition) 

ถอืเปนเนื้อหาที่จําเปนแตไมควรเนนมากเกินไป ควรเนนการนําไปใชมากกวา

แบบฝกหัด เชน การบรรเลงโนตที่ใชสําหรับบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีหรือให

นักรอง ลักษณะกจิกรรมอาจจะเปนการบรรเลงกับผูบรรเลงเดี่ยวในเครื่องดนตรี

ที่ตองทดเสยีง ผูเรยีนไดฝกใชจริง ซึ่งจะเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 
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ตารางที ่4 (ตอ) 

เน้ือหา รายละเอยีดของเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอน 

การบรรเลง

ประกอบ 

(accompaniment 

patterns) 

การฝกบรรเลงประกอบควรเปนสวนหนึ่งของรายวิชา เพราะมีความเกี่ยวของ

สัมพันธกับการเรียนเนื้อหาอื่น เชน การเรียนคอรด การวางเสียงประสาน

อมิโพรไวสเซชัน เปนตน ดังนั้น ควรมีเนื้อหาการบรรเลงประกอบแตไมควรมี

สัดสวนมากจนเกนิไป 

การวเิคราะหเสยีง

ประสาน  

(Harmonic 

analysis) 

การวเิคราะหเสยีงประสานในรายวชิาคียบอรดฮารมอนีควรมีลักษณะแตกตาง

กับการเรยีนในวชิาวเิคราะหบทเพลง ควรเลือกวิเคราะหเฉพาะคอรดที่มีความ 

สําคัญ เพื่อความเขาใจบทเพลง โครงสราง เสียง อารมณ และสีสัน ควรสอนให

ผูเรยีนฟง ไดยนิ และรูสกึ กับสิ่งที่บรรเลง เปนกิจกรรมประกอบ ซึ่งจะนํามาสู

ความเขาใจทฤษฎดีนตร ีเขาใจบทเพลง การสื่อสารของบทเพลง อารมณเพลง 

นําไปสูความเขาใจสิ่งที่บรรเลงมากยิ่งขึ้น 

การอานโนต

ฉับพลัน  

(sight reading) 

ทักษะการอานโนตที่ดีสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะอื่นไดดียิ่งขึ้น 

ลักษณะการฝกสามารถทําในรูปแบบ โดยนําไปประยุกตรวมกับหัวขออื่น เชน 

ฝกอานโนตฉับพลันในรูปแบบของการบรรเลงรวมวง เปนตน 

การบรรเลงรวมวง 

(ensemble) 

มีวัตถุประสงคที่แตกตางกับการเรียนรวมวงในวิชารวมวง ในที่นี้ใชเปนเพียง

กจิกรรมเสรมิทักษะหรือเปนการเรยีนในรูปแบบของการประยุกตกับเนื้อหาอื่น  

พื้นฐานเปยโน

สมัยนิยม และ

การอานคอรด

(basic pop) 

ถอืเปนเนื้อหาที่สามารถนําไปสูการประกอบอาชีพในอนาคต ปจจุบันบทเพลง

สมัยนยิมถอืเปนเพลงที่ไดรับความนิยมในสังคม ดังนั้น เนื้อหาควรเปนลักษณะ

ประยุกตเนื้อหารวมกับเนื้อหาอื่น เชน คอรดและการดําเนินคอรด หรือการ

ทดเสยีง เปนตน 

ทฤษฎดีนตรี

ตะวันตก  

(theory) 

ทฤษฎีดนตรีตะวันตกถือเปนพื้นฐานความรูของการเรียนวิชาคียบอรดฮารมอน ี

เปนการนําความรูทฤษฎีเขาสูกระบวนการเรียนวิชาคียบอรดฮารมอนีเทานั้น 

ผูสอนตองแบงสัดสวนเนื้อหาใหเหมาะสม ไมจําเปนตองลงลึกในรายละเอียด 

ถาผูเรียนมีความรูทฤษฎีดนตรีมาเปนอยางดีแลว ก็สามารถตัดเนื้อหานี้ไปจาก

รายวชิาคยีบอรดฮารมอน ี

ฟกเกอรเบส  

(figured bass) 

เปนทักษะในการอานโนตรูปแบบหนึ่ง เนื้อหาที่เรียนไมควรมากจนเกินไปแค

เช่ือมโยงกับวิชาทฤษฎีดนตรีที่นักศึกษาเรียนมาได ใหผูเรียนเขาใจวาสิ่งที ่

เรยีนมานํามาใชอยางไร 
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 สรุป เนื้อหารายวิชาคียบอรดฮารมอนีในระดับปริญญาตรี ทั้งเนื้อหาหลักและเนื้อหารอง 

ลวนแลวแตความสําคญั ผูนําไปใชควรจัดลําดับความสําคัญและแบงสัดสวนเนื้อหาตามวัตถุประสงค

ของการเรยีน เพื่อผูเรียนจะไดรับประโยชนสูงสุด การถายทอดเนื้อหาที่สําคัญ คือ การสอนที่เริ่มตน

จากการอธิบายทฤษฎีดนตรีปฏิบัติจริงบนคียบอรดตามมาดวยการฟง และอิมโพรไวสสิ่งที่เรียน

ออกมาไดอยางเปนระบบ การเรียนมีความตอเนื่อง ชัดเจน ผลสุดทาย ผูเรียนสามารถนําเนื้อหาไป

ประยุกตใชกับการบรรเลงดนตรแีละการประกอบอาชีพในอนาคต 

 

การอภปิรายผลการวจัิย 

 1. ประสบการณในการเรยีนวชิาคียบอรดฮารมอนีของผูเชี่ยวชาญ 

 ผลการวจัิย พบวา ประสบการณการเรยีนวชิาคียบอรดฮารมอนีของผูเช่ียวชาญมีประโยชน

ตอการพัฒนาเนื้อหาสาระรายวิชา ในประเด็น เนื้อหา เวลา ตํารา และการนําเสนอเนื้อหา สามารถ

นํามาอภิปรายผลการวจัิยได ดังนี้ 

  1.1 เนื้อหา: เนื้อหาที่เรยีนมีความคลายคลึงกัน เนนการวางเสียงประสานและการดําเนิน

คอรดเปนหลัก เนื้อหาที่เรียนครอบคลุม การทดเสียง การวางเสียงประสาน การดําเนินคอรด  

การอานโนตฉับพลัน อิมโพรไวสเซชัน และการบรรเลงประกอบ มีความสอดคลองกับเนื้อหาวิชา

คียบอรดฮารมอนีที่นักวิชาการหลายทานไดเขียนไวในหนังสือตําราคียบอรดฮารมอนี เชน Martha 

Hilley และ Lynn Freeman Olson ผูเขียนหนังสือ PDM II: Piano for the developing musician, Arthur 

Frackenpohl ผูเขยีนหนังสอื Harmonization at the piano, และ E. L. Lancaster / Kenon D. Renfrow 

ผูเขยีนหนังสอื Alfred’s group piano for adults ซึ่งเนื้อหาเนนการใชเสยีงประสานและการอิมโพรไวส 

  1.2 เวลา: จากผลการวิจัยที่ เวลาที่ใชของผูเช่ียวชาญแตกตางกัน เวลาเปนเพียงบริบท

ของการศึกษาเนื้อหาเทานั้น ผูวิจัยไมไดใชขอมูลนี้ในการสรางเนื้อหาเปนเพียงคําแนะนํา เวลา 

ที่แตกตางกันผลที่ไดรับยอมแตกตางกัน เมื่อมีเวลามากเนื้อหายอมลงลึก และผูเรียนมีเวลาทํา 

ความเขาใจกับเนื้อหา 

  1.3 ตํารา: ผลวิจัยที่ไดมีการเลือกใชตําราแตกตางกันในแตละประเทศ พบวา ประเทศ

อเมริกาและประเทศไทย ยึดการใชตําราเรียนเปนหลัก แตกตางอยางชัดเจนกับประเทศทางฝงยุโรป 

ที่ไมใชตําราในการสอน เนื้อหาจะขึ้นอยูกับครูผูสอนกําหนด ตามความสามารถและความพรอมของ

ผูเรยีน ในความคดิเห็นของผูวจัิย การสอนเนื้อหาจากตําราเพียงอยางเดียวงายตอการกําหนดเนื้อหา

และการสอน เพราะในตํารามีเนื้อหาที่ถูกเรียบเรียงไวแลว แตผูกําหนดเนื้อหาจําเปนตองคํานึงถึง
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บริบทการเรียนดนตรีในแตละประเทศ วาเหมาะสมหรือไม การสอนจากตําราเพียงอยางเดียวจึง

อาจจะไมสอดคลองกับการเรยีนรูในบางบริบทของสังคม เปนตน 

  1.4 การนําเสนอเนื้อหา: มคีวามสําคัญตอการเรียนการสอน เนื้อหาจะเนนในเรื่องอะไร 

ก็ขึ้นอยูกับบริบทการเรียนในสังคมนั้น จากผลการวิจัย ผูวิจัยเห็นดวยกับการนําเสนอเนื้อหาและ

รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ผูวิจัยเห็นวา ควรเพิ่มเติมการประยุกตและการอิมโพรไวสในการเรียน

วิชาคียบอรดฮารมอนี ในประเทศไทย เพราะความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและ

สามารถประกอบอาชีพไดในอนาคต 

 2. เน้ือหารายวิชาคียบอรดฮารมอนีที่มีความสําคัญและเหมาะสมกับบริบทการ

เรยีนรูของสังคมไทย 

 ผลการวิจัยพบวา เนื้อหาสาระวิชาคียบอรดฮารมอนี ระดับปริญญาตรี ควรสอดคลองกับ

เนื้อหาวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันและวิชาโสตทักษะ เพราะวิชาคียบอรดฮารมอนีเปนวิชาที่ชวยเช่ือมโยง

ความรู ผานการบรรเลงบนคียบอรด ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับนักวิชาการหลายทาน 

สามารถสรุปได ดังนี้ “การเรยีนคยีบอรดฮารมอนีจะเกิดประโยชนเมื่อเรียนควบคูไปกับการเรียนวิชา

ทฤษฏดีนตรตีะวันตก เพราะเนื้อหาวิชาทั้งสองมีความสัมพันธเช่ือมโยงที่ไมสามารถแยกออกจากกัน

ได นอกจากนี้ ยังมีทักษะการฟงที่เปนทักษะสําคัญ กลาวคือ ความรูคียบอรดฮารมอนีจะชวยแปลง

สิ่งที่ตาเห็นใหกลายเปนสิ่งที่หูไดยนิผานการบรรเลง” (Stanley, 1983) ในประเทศไทย มีนักวิชาการที่

เขียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการศึกษาดนตรีในประเทศไวดังนี้ “การจัดเนื้อหาดนตรีในระดับ

ปริญญาตรีใหผูเรียนไดประโยชนสูงสุด เนื้อหาควรมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน การจัดเนื้อหาวิชา

ทฤษฎดีนตรตีะวันตก วชิาโสตทักษะ และวิชาคียบอรดฮารมอนีใหสอดคลองกัน มีผลใหผูเรียนเขาใจ

เนื้อหาและเกิดความคิดเช่ือมโยงอยางเปนระบบ เกิดการพัฒนาในการเรียนรูตอไปในอนาคตได” 

(Tayrattanachai, 2014) สามารถสรุปออกมาได ดังนี้ 

 

  
 

รูปภาพท่ี 1 รูปภาพแสดงความสัมพันธระหวางวชิาทฤษฎตีะวันตก วชิาคยีบอรดฮารมอน ีและวชิาโสตทักษะ 

 

ทฤษฎี
ตะวันตก 

คยีบอรดฮารมอนี โสตทักษะ การนําไปใช 
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 จากแผนผังดังกลาว สามารถสรุปไดวา ความรูที่ไดรับจากการเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีตะวันตก

และคียบอรดฮารมอนี ชวยพัฒนาทักษะการฟง ขอมูลจากการบรรเลงจะแปลงเปนขอมูลเสียงเปนเรื่อง

ของการไดยิน เมื่อไดยินก็จะรับรูและรูสึกกับสิ่งที่ไดยิน ผลสุดทาย คือ ผูเรียนสามารถนําความรู

ทัง้หมดนําไปปรับใชกับการบรรเลงบทเพลงและประยุกตกับวิชาอื่นในอนาคต จากขอมูลขางตน อาจจะ

กลาวไดวาการวางเนื้อหาวชิาคยีบอรดฮารมอน ีในระดับปริญญาตรี ตองคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับการ

วางเนื้อหาวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกและวิชาโสตทักษะ ในความคิดเห็นของผูวิจัย ผูวางเนื้อหาวิชา

คยีบอรดฮารมอนใีนระดับปรญิญาตร ีควรศกึษาเนื้อหาวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกกอน คัดเลือกเนื้อหาที่

สําคัญตอการพัฒนาความเขาใจ การฟง และการบรรเลง เนื้อหาควรขนานไปในทิศทางเดียวกันแต

ควรตามหลังอยูเล็กนอยเพื่อผูเรยีนจะมคีวามเขาใจอยางแทจริง  

  การสังเคราะหเนื้อหาที่ไดรับจากการสัมภาษณและสนทนากลุม ระบุวาเนื้อหารายวิชาควร

แบงเปน 2 สวน ไดแก ก) เนื้อหาหลัก ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการเรยีนการสอนวิชาคียบอรดฮารมอน ี

ประกอบไปดวย คอรดและการดําเนนิคอรด การวางเสียงประสาน อิมโพรไวสเซชัน การอานโนต และการ

ประยุกต ผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองผลการวิจัยที่ไดรับ เมื่อพิจารณาคําอธิบายรายวิชา พบวา วิชา

คียบอรดฮารมอรนีเปนวิชาที่เกี่ยวกับเสียงประสาน ดังนั้น เนื้อหาหลักเนนคอรด เสียงประสาน และ

การนําไปใชจงึมคีวามเหมาะสมกับการนําเนื้อหาไปจัดการเรยีนการสอน ข) เนื้อหารอง คือ เนื้อหาใน

สวนที่ควรใชสําหรับเสริมทักษะใหกับผูเรียน ไดแก บันไดเสียง การทดเสียง การบรรเลงประกอบ 

การวเิคราะหเสียงประสาน การอานโนตฉับพลัน การบรรเลงรวมวง พื้นฐานเปยโนสมัยนิยมและการ

อานคอรด ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และฟกเกอรเบส ผลการวิจัยจัดใหเนื้อหารองเปนกิจกรรมเสริม

ทักษะ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นสอดคลองกับผลการวิจัยที่ไดรับ เพราะการเรียนเนื้อหารองจะชวยให

ผูเรยีนมทีักษะดนตรทีี่ดขีึ้น แตตองจัดกจิกรรมใหเหมาะสมกับวัตถประสงคการเรยีนรู 

 มปีระเด็นที่นาสนใจในงานวิจัยของ Ketovuori (2016) เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคียบอรดฮารมอน ี

กลาวคอื “ผูเรยีนตองมทีักษะการอานและการอมิโพรไวสควบคูกัน สามารถบรรเลงตามโนตที่บันทึก

และในทางกลับกันผูเรียนสามารถอิมโพรไวสได เพื่อทักษะทั้งสองดานจะพัฒนาไปพรอมกัน”  

ผูวิจัยมีความเห็นวา เนื้อหาทั้งสองควรเรียนควบคูกัน ถึงแมวาวิธีการนําเสนอความรูแตกตางกัน 

นอกจากนี้ “ผูเรียนตองมีทักษะการฟงที่ดี การอาน การบรรเลง ตองสัมพันธกับการฟง หูตองไดยิน

และรับรูไดถึงสิ่งที่บรรเลง” ซึ่งคํากลาวนี้สอดคลองกับผลการวิจัยในขางตน มีประเด็นที่นาสนใจ

ประการหนึ่ง คอื “ควรนําสื่อการเรยีนการสอนประเภทคอมพวิเตอรเขามาชวยในการเรียนทฤษฎีและ

ปฏิบัติ” ขอสรุปดังกลาวไมสอดคลองกับผลการวิจัย ไมมีผูเช่ียวชาญทานใดระบุเรื่องการนํา
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สื่อคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน ในความคิดเห็นของผูวิจัย เห็นวาควรมีการใชสื่อการ

เรยีนการสอนในรูปแบบคอมพวิเตอรในอนาคต เพื่อประโยชนตอผูเรียน สามารถนํากลับไปฝกทักษะ

ในดานตางๆ สวนการวัดและประเมินผล Ketovuori (2016) กลาววา“การวัดผลการเรียนรูผูเรียนตอง

สามารถประพันธบทเพลงจากความรูที่เรียนมาได เปนการนําความรูทฤษฏีดนตรี การฟง การอาน 

การเขียนมารวมไวดวยกัน การประพันธเพลงถือเปนการบรรลุจุดประสงคของการเรียนการสอน”

ขอสรุปดังกลาว มีสวนที่สอดคลองกับผลสรุปในงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งไมไดกลาวถึงการประพันธเพลง  

แตผูเรียนควรนําเสนอสิ่งที่เรียนออกมาในรูปแบบของการอิมโพรไวสในความเห็นของผูวิจัย 

ความสามารถในการประพันธเพลงสามารถช้ีวัดวาผูเรียนมีความรูความเขาใจเนื้อหาหรือไม แตตอง

คํานงึถงึเวลา ในกรณทีี่มเีวลาจํากัดการอิมโพรไวสถอืเปนการวัดผลอยางหนึ่งที่ดเีชนกัน 

 

ขอเสนอแนะจากการวจัิย 

 1. ขอเสนอแนะจากผลของงานวจัิยในงานชิ้นน้ี 

  1.1 ควรจัดเนื้อวชิาคยีบอรดฮารมอนใีหสอดคลองกับ วชิาทฤษฎดีนตรตีะวันตกและวิชา

โสตทักษะ เพื่อผูเรียนจะไดรับความรูอยางแทจริง ผูเขียนหลักสูตรควรมีการวางแผน ประชุมรวมกัน

กับสาขาวชิาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเนื้อหาใหสอดคลองกัน  

  1.2 เนื้อหาไมจําเปนตองมปีรมิาณมากจนเกนิไป ใหเนนที่คุณภาพของเนื้อหา ควรเลือก

เนื้อหาที่พจิารณาแลววาประโยชน มคีวามสําคัญ นํามาซึ่งความเขาใจของผูเรยีนอยางแทจริง  

  1.3 มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาที่ชัดเจนและแจงใหผูเรียนทราบตั้งแตตนภาค

การศึกษา วาตลอดภาคการศึกษาผูเรียนตองเรียนเนื้อหาอะไรบาง และจะไดรับประโยชนอะไรจาก

วิชานี้ เพื่อผูเรียนจะไดเขาใจถึงประโยชน เปนการสรางเปาหมายในการเรียนของผูเรียนตอไปใน

อนาคต 

  1.4 ครูผูสอนควรพัฒนาตนเองอยูเสมอและหาความรูใหมเพื่อมาใชในการสอน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 การวัดและประเมนิผล ผูสนใจสามารถนํางานวิจัยช้ินนี้ไปตอยอดในหัวขอ “การวัดผล

และประเมนิผลวชิาคยีบอรดฮารมอน ีในระดับปรญิญาตรี” 

  2.2 การศึกษาวิธีการสอนวิชาคียบอรดฮารมอนี (Teaching method) โดยอาจจะ 

แยกศึกษาวิธีการสอนในหัวขอที่ เฉพาะเจาะจง ผูวิ จัยแนะนําวา ผูที่จะศึกษาสามารถใชวิธี  
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Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งเปนทฤษฎีการศึกษาหนึ่งที่มีความนาสนใจ และจะนํามาสู 

องคความรูใหมในอนาคต 

  2.3 การศึกษาเรื่องการนําความรูคียบอรดฮารมอนีไปประยุกตใชในการฝกบทเพลง

คลาสสกิ หรอืใชในการตคีวามบทเพลงในยุคสมัยตาง ๆ เปนตน 
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