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การสืกษาหลักสูตร การสอน การประเมินผลวิชาทักษะคีย์บอร์ด 
ในระดับเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคคีล{เ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชาลินี สุริยนเปล่งแสง
ภาควิชาดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราฃภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(wow_aum@hotmail.com)

ทักษะพื้นฐานคีย์บอร์ดเป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดนตรีชองเด็กนักเรียนในทุกเครื่อง 
วิชาเอก ไม,ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีวิชาเอกขับร้อง เครื่องเบ้าลมไม้ เครื่องเบ้าทองเหลือง เครื่องสาย หรือเครื่อง 
เพอร์คัสซั่น และไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีวิชาเอกเป็นดนตรีคลาสสิคหรือดนตรีแจ๊ส นโยบายของวิทยาลัยดุริ 
ยางคศิลบ้ มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าวิชาทักษะคีย์บอร์ดส่งเสริมทักษะให้นักเรียนมีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรี 
เพิ่มมากขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีใบทุกสถาบันการศึกษาล้วนมีวิชาทักษะคีย์บอร์ดเป็นวิชาบังคับ 
ให้เด็กนักเรียนทุกคนต้องสอบผ่าน เพื่อเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการจบการศึกษา

งานวิจัยนี้ม ีวัตถุบ ้ระสงค์เพื่อศึกษาหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลของวิชาทักษะ 
ค ีย ์บอร ์ดของน ัก เร ียนระด ับ เตร ียมอ ุดมดนตร ีท ี่ไม ่ได ้เร ียน เป ียโนเป ็นว ิชาเอก ว ิทยาล ัยต ุร ิยางคศ ิลบ ้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อศึกษาปีญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาการเรียน 
การสอนชองวิชาทักษะคีย์บอร์ดชองนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรีที่ไม่ได้เรียนเปียโนเป็นวิชาเอก วิทยาลัยดุริ 
ยางคศิลบ้ มหาวิทยาลัยมหิดล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูผู้ประสานงานวิชา 
คีย์บอร์ด (Coordinator) 1 คน ครูผู้สอน (Instructor) 2 คน และนักเรียนระดับเตรียมอุดมดนตรีขั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม ่ได ้เรียนเป ียโนเป็นวิชาเอก 20 คน ผู้ว ิจ ัยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรที่ใซ้สอนวิชาพื้นฐานทักษะคีย์บอร์ดนี้เป ็นหลักสูตรทักษะคีย์บอร์ด 
ชองอัลเฟรด บ้ระเทศอังกฤษ ซึ่งทางภาควิชาเปียโน วิทยาลัยดุริยางคศิลบ้ มหาวิทยาลัยมหิดลใช้หลักสูตรมา 
เป็นระยะเวลา 8-9 ปีและยังใช้อยู่จนถึงปีจจุบัน หลักสูตรคีย์บอร์ดเน้นทักษะต่างๆที่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนเอก 
เปียโนสามารถเข้าใจทักษะพื้นฐานทางการเล่นเครื่องคีย์บอร์ด (Keyboard Skills) และเป็นการส่งเสริมการ 
เรียนรู้ทางทฤษฎีดนตรีอ ีกทางหนึ่งด ้วย เน ี้อหาในหลักสูตรบ ้ระกอบด้วยความรู้ทางเทคนิคชองการเล ่น 
คีย์บอร์ดด้านทฤษฎีดนตรี (Theory Technique) ซึ่งรวมถึงบันไดเลืยง (Scales and Arpeggios) ทักษะการ 
บ้ระสานเสียง (Harmonization) ทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันให้แม่นยำ (Sight - Reading) ทักษะความ 
แม่นยำเรื่องจังหวะ (Rhythms Practiced) ทักษะการแกเทคนิคการใช้นิ้วให้แข็งแรงและแม่นยำในการปฏิบัติ 
คีย์บอร์ด (Fingered Technique) ท ักษะการประสานเส ียงโดยการปฏ ิบ ัต ิค ีย ์บอร์ดแบบ 2 มือ
(Harmonization with two -  hand accompaniment) ทักษะการเล่นบทเพลงมาตรฐาน (Repertoire

บทคัดย่อ

Pieces)
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จากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างและการสังเกตการณ์ในชั้นเรียนพบว่าเนื่องมาจากเงื่อนไข 
ในการสอบของวิฃานี้ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กได้แสดงความสามารถตอนจบการคึกษา (Recital) ปีญหาหลักของ 
นักเรียนที่ไม่ได้เรียนเปียโนเป็นวิชาเอกนี้จึงเป็นปีญหาด้านความไม,จริงจังในการปีกซ้อม จะมีการสอบวัดผลใน 
ทุกชั่วโมงที่เรียน นักเรียนส่วนน้อยจะมีการปีกซ้อมมาล่วงหน้า นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่เห็นความสำคัญเพราะ 
คิดว่าไม่ต้องมีการแสดงตอนจบภาคการศึกษา การสอบเพียงแค่ในห้องเรียนทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ 
ความสำคัญในการเตรียมปีกซ้อมมา จากการสัมภาษณ์มีนักเรียนส่วนน้อยสามารถประสบความสำเร็จในการ 
เล่นเครื่องดนตรีมากกว่า 1 เครื่อง ได้แก่ นักเรียนชายวิชาเอกแซกโซโฟน มีความสามารถทางการเล่นเปียโน 
สามารถสอบเลื่อนชั้นถึงเกรด 8 สถาบันดนตรี ABRSM ได้ผลการสอบดีเยี่ยม และนักเรียนหญิงวิขาเอกขับร้อง 
มีความสามารถทางการเล่นเปียโน สามารถสอบเลื่อนชั้นถึงเกรด 8 สถาบันดนตรี Trinity GhillhaU ได้ผลการ 
สอบดีเยี่ยมเข่นกัน ปีญหาอื่นๆ ได้แก่ ป้ญหาในเรื่องทักษะทางการอ่านโน้ต (Sight - Reading) ก็เป็นอีก 
ป้ญหาหนึ่งในการปีกทักษะ นักเรียนมีความสามารถในการอ่านโน้ตแบบฉับพลันได้ค่อนข้างช้า โดยเฉพาะ 
นักเรียนที่เรียนสาขาวิชาแจ๊ส และความสามารถในการอ่านโน้ตที่มีสัญลักษณ์แตกต่างจากเครื่องเอกของตนได้ 
ข้า และนักเรียนขาดความกระตือรีอร้นในการปีกซ้อมมาก่อนเรียนและก่อนการทดสอบวัดผลในแต่ละชั่วโมง 
ทำให้ทักษะการเล่นคีย์บอร์ดพัฒนาไปได้ค่อนข้างข้า

คำสำคัญ: หลักสูตร; การสอนทักษะคีย์บอร์ด; การประเมินผล; นักเรียนที่ไม่ได้เรียนเปียโนเป็นวิชาเอก
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The Study of Curriculum, Teaching and Assessment about Keyboard Skills for 

Pre-college Students, College of music, Mahidol University

Chalinee Suriyonplengsaeng
College o f Music, Bansomdejchaopraya Rajabhat University (wow_aum@hotmail.com)

Abstract
The purpose o f the study was to  understand the elements o f curriculum, teaching and 

assessment o f keyboard skills for non - keyboard major pre-college students. Moreover, was 
to  understand the problems o f curriculum, teaching and assessment o f keyboard skills for 
pre-college students, College o f music, Mahidol University and looked for the way to 
develop teaching and learning.

Data collection relied on interview methodology since semester o f 2018. There were 1 ' 
keyboard skills coordinator, 2 instructors and 20 students. A ll o f students are non - keyboard 
major pre-college students included vocal, guitar, violin, viola, cello, saxophone, trumpet, 
clarinet, flute, jazz guitar, bass, drum and percussion. The elem ent o f curriculum used 
Alfred’s Group Piano book (E.L. Lancaster and Kenon อ. Renfrow) which designed for 
colleginate non -  keyboard music majors with little  or no keyboard experience, included 
Theory Technique, scales and arpeggios, chord progressions: aid students in developed a 
feel for the keyboard and sense o f the key. Sight -  reading: reading notes were eclectic, 
combined the best elements of intervallic and multi-key reading. Sight -  reading was 
improve and try new things in keyboard skills for student because the reading examples 
were a mixture o f standard repertoire and newly composed pieces. Repetoire, 
Harmonization, Ensemble Activities and Improvisation were also included in curriculum. 
Students could improve sense o f m ultip le keys by transpose key signature fluency. This 
curriculum was suitable for non - keyboard major pre-college students and has used for 8 -  
9 years.

The results o f this study were found that the main problems were non -  keyboard 
music major not be expected to  perform extensively in recitals for assessment in final 
examination. They could be able to  perform for peers in non - pressured situations. These 
students may lack technical skills at the keyboard, they can be expected to  rely on their 
experience as musicians in their major musical instruments. There were only vocal music
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major students, most o f them  were get used to  warm up their voice, using keyboard. They 
fluently  and repeatedly played keyboard or piano in chord progression, scales and arpeggios. 
They called vocal warm up exercises. Vocal music major students could be get advantage 
from keyboard skills to  improve their music majors. There were few students could be 
success in both their music major and piano skills. One student was saxophone music major, 
received distinction scores for grade 8 ABRSM piano performance exam. Another student, 
vocal music major received distinction scores for grade 8 Trinity Guildhall school o f music 
piano performance exam. The other problems were specific case by case. Some jazz major 
student was lack of sight -  reading skill. Most o f students were lack o f sight -  reading skill in 
different clefs o f their music majors and lack o f practicing before the in - class examination.

Keywords: Curriculum; Teaching Keyboard Skills; Assessment; Non -  Keyboard Major

บทนำ
หลักสูตรการเรียนการลอน และการประเมินผลเป็นส่วนสำคัญในการกระบวนการการเรียนการสอน 

การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนจะนำไปลู่การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในระดับบุคคล 
และก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับองค์รวม การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มิประสิทธิภาพไปตามบริบทของ 
สถาบันการศึกษาและนโยบายการศึกษาของซาติ จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในทางวิฃาการใบสาขาวิชานั้นๆ 
มากยิ่ง,ข้ึน

หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป็ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรไว้เพื่อเตรียมการศึกษาสาขาดนตรีให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  เพื่อปูพื้นฐานเข้าสู่ 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปีดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่มิความพร้อมที่จะศึกษาดนตรีโดยตรง และเป้าหมาย 
หลักเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาด้านดนตรีไปสู่ความเป็นวิชาชีพ โดยได้กำหนดหลักสูตรให้นักเรียนเตรียมอุดม 
ดนตรีได้ศึกษาวิชาหลักพื้นฐานที่เป็นวิชาบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ และวิขาที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
และทักษะทางดนตรี โดยวิชาทักษะพื้นฐานคีย์บอร์ด (Keyboard Skills) เป็นวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน 
การสอนดนตรีของเด็กนักเรียนในทุกเครื่องวิชาเอก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีวิซาเอกขับร้อง เครื่องเป่าลมไม้ 
เครื่องเป ่าทองเหลือง เครื่องลาย หรือเครื่องเพอร์ค ัสซ ั่น และไม่ว ่าจะเป ็นนักเรียนที่ม ีว ิซาเอกเป็นดนตรี 
คลาสสิค ดนตรีแจ๊ส หรีอดนตรีสมัยนิยม วิชาทักษะคีย์บอร์ดล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมิความเข้าใจในทฤษฎี 
ดนตรีเพิ่มมากฃี้น หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรีในทุกสถาบันการศึกษาล้วนมิวิชาทักษะคีย์บอร์ดเป็นวิชา 
บังคับให้เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคบต้องสอบผ่าน เพื่อเป็นเงื่อนไชหนี่งในการจบการศึกษา

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการศึกษาหลักสูตร การสอน การประเมินผลวิชาทักษะคีย์บอร์ดในระดับ 
เตร ียมอ ุดม ดน ตร ี ว ิท ย าล ัย ด ุร ิย างค ศ ิลป ่ มหาว ิทยาล ัยมห ิดล  เน ื่อ งด ้วยว ิท ยาล ัยด ุร ิยางค ศ ิลป ่
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