


 
 

 
  

วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบุรี 
SRIPATUM CHONBURI JOURNAL 

ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 5  เดือนกรกฎาคม 2559 ISSN 1686-5715 
 

เจ้าของ 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
 โทร. 0 3874 3690-9  
 โทรสาร 0 3874 3700 
ทีป่รึกษา 
 รองอธิการบดี  
บรรณาธิการบริหาร 
 ดร. บุษบา  ชยัจินดา 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนัยวชิ  วเิชียรพนัธ์  
กองบรรณาธิการ 
 ศาสตราจารย ์ดร. องอาจ นยัพฒัน์ 
 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี  
 ดร. ภูวดล บวับางพลู  

   มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                
ดร. กิตติศกัด์ิ แป้นงาม  
 กระทรวงศึกษาธิการ 
อาจารยช์าตรี วงษแ์กว้ 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
                 ธนบุรี 
ฝ่ายศิลปกรรม 
 นายธีระ  แสงศิริสายนัห์กลุ 
ฝ่ายเผยแพร่ 
 นางสาวนิรชา  ภูสามารถ 
 

ฝ่ายอเิลก็ทรอนิกส์ 
 อาจารยอ์ดิศกัด์ิ  ภิญญาคง 
ฝ่ายธุรการ 
 นางสาวรัศมีพร พยงุพงษ ์
ฝ่ายพสูิจน์อกัษร 
              อาจารยน์พวรรณ ยติุธรรม  
 นางสาวรัตนา  เอมสถิตย ์
 นายพิชญา  ทองอยูเ่ยน็ 
 Mrs.Hope Christina H. Deita 
พมิพ์ที ่
 ส านกัพิมพ ์วงัอกัษร  

เลขท่ี 69/3 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงวดัอรุณ  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 

วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่บทความทางวิชาการ และ
ผลงานวิจยัดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา
การศึกษา กฎหมายและการปกครอง บริหารธุรกิจ การบญัชี 
ศิลปศาสตร์ ส่ือสารมวลชน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสังคมของ
อาจารย ์บุคลากรและนกัศึกษา ทั้งในและนอกสถาบนั  
 2. เพ่ือเป็นเครือข่ายแลกเปล่ียนผลงานทางวชิาการ
ระหวา่งคณะ ทั้งในและนอกสถาบนั 
 3. เพื่อประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลยัในดา้นคุณภาพ
ทางวชิาการตามระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
ก าหนดออก 
 ปีละ 4 ฉบบั (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, 
กรกฎาคม-กนัยายน และ ตุลาคม-ธนัวาคม) 
 



 
 

 
  

ส านักงาน 
 ส านกัวจิยัและวทิยบริการ 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
 โทรศพัท ์0 3874 3690-9 ต่อ 2506  

โทรสาร 0 3874 3700 
e-Mail: research@east.spu.ac.th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ข้อเขียนทีป่รากฏในวารสารฉบับน้ี เป็นลิขสิทธ์ิเฉพาะส่วนตัวของผู้เขียน  

ซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายทีอ่าจเกดิขึ้นได้ ไม่มีผลต่อกองบรรณาธิการ 
 

mailto:research@east.spu.ac.th


 
 

 
  

ผู้ทรงคุณวุฒิกลัน่กรอง (peer reviewers) 
 
1.   ศาสตราจารย ์ดร. ชุติมา   สจัจานนัท ์  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2.   ศาสตราจารย ์พล.ต.ต.หญิง ดร. นยันา เกิดวชิยั   โรงเรียนนายร้อยต ารวจสามพราน นครปฐม 
3.   ศาสตราจารยสุ์ชาติ   เถาทอง   มหาวทิยาลยับูรพา 

4.   ศาสตราจารย ์ดร. องอาจ   นยัพฒัน ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
5.   รองศาสตราจารย ์ดร. ครรชิต  มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต             ราชบณัฑิตยสถาน 
6.   รองศาสตราจารย ์ดร. ชาติชาย  อิสรัมย ์   มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
7.   รองศาสตราจารย ์ดร. น ้ าทิพย ์  วภิาวนิ   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
8.   รองศาสตราจารย ์ดร. จรัสดาว  อินทรทศัน ์  นกัวชิาการอิสระ   

9. รองศาสตราจารย ์ดร. ภูมิ   โชคเหมาะ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
10. รองศาสตราจารย ์ดร. ศรีวรรณ  ยอดนิล   มหาวทิยาลยับูรพา    

11. รองศาสตราจารย ์ดร. สุพจน ์  บุญวเิศษ   มหาวทิยาลยับูรพา 

12. รองศาสตราจารยร์ะเบียบ   สุภวรีิ   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
13. รองศาสตราจารยล์ดัดา   ศุขปรีดี   มหาวทิยาลยับูรพา      
14. รองศาสตราจารยว์าณี   ฐาปนวงศศ์านติ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

15. รองศาสตราจารยก์าญจนา   มณีแสง   มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กาญจนา  มีศิลปวกิกยั  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิราพร  ระโหฐาน  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ระพพีร  ศรีจ าปา   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
19. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัชฎาวรรณ  น่ิมนวล   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วไิล  เอ้ือปิยฉตัร  มหาวทิยาลยับูรพา  

21. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วภิาวี  หตัถกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

22. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ   มหาวทิยาลยับูรพา 

23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สมัพนัธ์  จนัทร์ดี   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุเทพ  อุสาหะ   มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรชยั  สุขสกลุชยั  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวรรณี  ยหะกร   มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนุพงษ ์  อินฟ้าแสง  มหาวทิยาลยัธนบุรี 

28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อลิสา  ทรงศรีวทิยา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกวทิย ์  มณีธร   มหาวทิยาลยับูรพา 

30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุรีมาศ  สุขกสิ   มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พรสวสัด์ิ  ศิรศาสตนนัท ์  มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 



 
 

 
  

32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิรพงษ ์  จนัทร์งาม  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนัยวชิ                       วเิชียรพนัธ์                 มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

34. ผูช่้วยศาสตราจารยด์วงกมล  อุ่นจิตติ   มหาวทิยาลยับูรพา 

35. ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารีย ์   รังสิโยภาส  นกัวชิาการอิสระ 

36. ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยาวนารถ                         พนัธ์ุเพง็                                  มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

37. ดร. ทนงศกัด์ิ    โสวจสัสดากลุ  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

38. ดร. ธนธชั    ทพัมงคล   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

39. ดร. บวรวทิย ์    เปร่ืองวงศ ์  ศาลแพง่กรุงเทพใต ้

40. ดร. ปาริชาติ    คุณปล้ืม   มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

41 ดร. ศศิวฑุฒ์ิ    วงษม์ณฑา  มหาวทิยาลยับูรพา 

42. ดร. เศรษฐชยั    ชยัสนิท   มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตชลบุรี 

43. ดร. สิรินธร    สินจินดาวงศ ์  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
44.   ดร. สุจินดา    ขจรรุ่งศิลป์  สถาบนัอาศรมศิลป์ 

45. ดร. ภูวดล                                                        บวับางพลู       มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  
46. ดร. กิตติศกัด์ิ                                            แป้นงาม    กระทรวงศึกษาธิการ 
47. ดร. ธนัยา                                           พิทธยาพิทกัษ ์  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
48. ดร. นริศ                                                 สวสัดี                                  มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 บทบรรณาธิการ 
 
 ในปพุทธศักราช 2513 มหาวิทยาลัยศรีปทุมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรม 
ราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “ศรีปทุม” อันมีความหมายวา “เปนบอเกิดแหงวิชาที่เบิกบาน 
เชนดอกบัว” และหลังจากนั้นอีก 17 ป ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปดดําเนินการอีก
แหงหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ    
อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จเปนองคประธานในการเปดวิทยาเขตชลบุรี จากวันนั้นมาจนถึง
ปจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กําลังกาวสูการครบรอบกอตั้งปที่ 30 ดังนั้น กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี จึงเห็นพองตองกันวาควรใชวาระที่ดีนี้ในการจัดทําวารสารฉบับพิเศษข้ึน เพื่อเปด 
โอกาสใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยในเครือขายความรวมมือทางวิชาการไดนํา
ผลงานยอนหลังที่ยังมิไดเผยแพรที่ใดมากอนมาเผยแพรแกสาธารณชน ในจํานวนผลงานรวม 30 บทความ ตามเลข 
มงคลครบรอบการกอตั้งวิทยาเขตแหงนี้ อยางไรก็ตาม แมวารสารฉบับนี้จะเปนฉบับพิเศษครบรอบ 30 ป ของ
สถาบัน แตกระบวนการคัดกรองตรวจสอบคุณภาพของผลงานยังคงเขมขนเหมือนหรือมากกวาเดิม ซ่ึง
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแหลงเผยแพรบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรในสาขาวิชาการศึกษา กฎหมายและการปกครอง บริหารธุรกิจ การบัญชี ศิลปศาสตร 
ส่ือสารมวลชน รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสังคมของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ทั้งในและนอกสถาบัน และมี
คุณภาพเพียงพอจะเปนแหลงเรียนรูที่เปนประโยชนตอผูอานใหสามารถสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองสืบ
ตอไปตราบนานเทานาน 
  
                 ดวยความปรารถนาดี 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธันยวิช วิเชียรพันธ) 
                                                                                                                  หัวหนากองบรรณาธิการ 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก 2) เพื่อ 
ศึกษาปญหาพฤติกรรมและแนวทางแกปญหาในการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนจากศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 10 คน เก็บขอมูลโดยใชการสังเกต
แบบมีสวนรวม การจัดทําแผนกิจกรรมและส่ือการสอน พบวา 
 1.  การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีและส่ือประกอบการสอน ผูวิจัยมุงเปาหมายไปที่พัฒนาการทางดนตรี 
ของเด็ก โดยนําวิธีการของออรฟมาประยุกตใชในกิจกรรมดนตรี ใชกิจกรรมการรองเพลงและการเลนเคร่ืองดนตรี
โดยมีระนาดออรฟเปนหลัก มีการเรียบเรียงโนตเพลงใหเหมาะสมกับเด็กแตละคนจากงายไปยาก ตลอดจนการ
แสดงดนตรีรวมกับเด็กปกติ การจัดทําโนตเพลงแบบพิเศษโดยใชตัวอักษรไทย อักษรสากล คาโนตสากล แยกสี
ของโนตใหมีความแตกตางของแนวดนตรีที่ชัดเจนเพื่อใหเด็กสามารถอานโนตได ตลอดจนการจัดทําดนตรีประกอบ 
(backing track) เพื่อใหเด็กเห็นภาพรวมทั้งหมดของบทเพลง ซ่ึงผูวิจัยไดคัดเลือกเพลงที่เด็กสามารถจดจําไดงาย
มาเรียบเรียงใหม จํานวน 11 บทเพลง   
 2.  ดานปญหาพฤติกรรมและแนวทางการแกปญหาในการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก พบปญหาใน
ชั้นเรียน  เชน  การไมสนใจฟงครูผูสอน  เหมอลอย  การพูดคุยเสียงดัง  เลนหยอกลอกัน  ตองการหยิบจับอุปกรณ 
 
* งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ “กตัญู อินโนเวชั่น ครั้งที่ 2” ภายใตหัวขอ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนา 
    นวัตกรรมดานการเรียนการสอน (learning and teaching innovation grants program) โดยบริษัท วลัย-วิโรจน (2553) จํากัด  
    และการสนับสนุนจากโครงการการศึกษาพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
** อาจารยประจําศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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ตาง ๆ โดยไมไดรับอนุญาต เปนตน ผูวิจัยแกปญหาโดยการเตรียมหองเรียน เตรียมแผนการสอน ส่ือการสอน อุปกรณ 
และทําขอตกลงในการเรียน 
คําสําคัญ: การสอนดนตรี, เด็กออทิสติก, คารล ออรฟ  
 

ABSTRACT 
 The aims of the research were:  1) to develop a music instruction model for autistic children, and 2) to 
study the behavioral problems and the ways to solve problems in teaching music to autistic children by using 
qualitative research methods. The research methodology is composed of 10 students in the third-fifth grade of 
the Educational Research Center for Children with Special Needs at Kasetsart University Laboratory School.  
Participant observation, lesson plans, and teaching materials were used to collect data. The research findings 
are as follows: 
 1.  The development of music instruction model and teaching materials:  A researcher focused on 
the music development of children based on Orff approach applied in musical activities, that is, singing and 
playing musical instruments, especially, Orff xylophone.  Arranging simple and complicated notes to fit each 
autistic child, performing music with non - autistic children, using special notes written with Thai alphabet, 
universal alphabet, universal note value and different note color to identify musical genres clearly were used to 
allow children to read notes.  Backing track was provided for autistic children to understand an overview of all 
songs.  There were 11 rearranged songs.  The easy - to - remember songs were chosen by a researcher.   
 2.  The behavior problems and ways to solve problems in teaching music to autistic children:  The 
problems found in classrooms, that is, the autistic children have trouble paying attention to instruction, are 
absent-minded, chat loudly, tease each other, want to touch and take stuff without permission, and etc.  
Preparing the classroom, lesson plans, instructional media, teaching materials, and learning agreements were  
used to solve problems mentioned above. 
Keywords:  music instruction, autistic children, Carl Orff. 
 

บทนํา 
 โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดคํานึงถึงการจัดการศึกษาเพื่อสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล จึงจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ แบงเปน 3 โครงการ ไดแก 
โครงการการศึกษาพิเศษ 1 จัดสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู โครงการการศึกษาพิเศษ 2 จัด
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สําหรับนักเรียนออทิสติก และโครงการการศึกษาพิเศษ 3 จัดสําหรับนักเรียนที่มีวุฒิภาวะไมสมวัย โดยจัดตั้งเปน
ศูนยวิจัยการศึกษาเพื่อเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ 
 เด็กออทิสติกจัดเปนเด็กพิเศษท่ีมีความบกพรองในการเรียนรูซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของสมอง เด็กจะ
มีพัฒนาการลาชาหรือถดถอย ทําใหมีพัฒนาการไมเปนไปตามเกณฑอยางเด็กปกติทั่วไป ลักษณะโดยท่ัวไปของเด็ก
ออทิสติก ไดแก การมีโลกของตนเอง การใชคําพูด / คําถามซํ้า ๆ รวมถึงตอบเองโดยไมตองการคําตอบจากผูถูกถาม  
การไมสบตากับผูอื่นโดยตรง เปนตน (เพ็ญแข ล่ิมศิลา, 2545)  
 อยางไรก็ตาม เด็กออทิสติกเปนสวนหนึ่งของสังคม เปนหนาที่ที่สังคมจะตองใหการดูแล บําบัดรักษา
ตลอดจนพัฒนาความสามารถที่มีตามศักยภาพของเด็ก หลายคนมีความสามารถ มีทักษะดานภาษา ศิลปะ ดนตรี 
หรือคอมพิวเตอรในระดับอัจฉริยะ หากแตสวนใหญยังไมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนตามความสามารถที่มีอยู  
เนื่องจากสังคมมองวาเปนเด็กไรความสามารถ ดังนั้น เด็กออทิสติกจึงควรไดรับการศึกษาเชนเดียวกับเด็กปกติ    
โดยอาจมีความแตกตางกันในหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนบางประการ (รัชกฤช คงพินิจบวร, 2553, หนา 
125-140)  
 การสอนดนตรีใหกับเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมแตกตางกันนั้น จําเปนตองมีวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับสภาพและวิธีการเรียนรูของเด็ก  เด็กออทิสติกที่สามารถฝกฝนทักษะการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีไดนั้นเปนกลุมที่มี
อาการนอยและอาการปานกลาง วิธีการสอนดนตรีที่ใชกับเด็กปกติทั่วไปจึงไมสามารถนํามาใชได อีกทั้งในการสอน 
ยังจะตองมีแผนการบาํบัดดวยดนตรี (music therapy) เพื่อเสริมดานพฤติกรรมใหแกนักเรียนควบคูกันไปดวย 
 ในการสอนดนตรีสําหรับเด็กที่มีความบกพรองดังกลาว จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ  
การรับรูเร่ืองความสวยงาม ความละเอียดออนของอารมณ ความมีสุนทรียภาพ และความซาบซ้ึง ซ่ึงไมมีวิชาอ่ืน
ใดทําใหเกิดส่ิงตาง ๆ เหลานี้ได  ดังนั้น เด็กที่มีความบกพรองจึงควรไดรับการศึกษาดานดนตรีเชนเดียวกับเด็กปกติ  
โดยอาจมีความแตกตางกันในหลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนบางประการ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมกับ
ผูเรียนที่มีความบกพรองตาง ๆ ไดแก การพูด  อารมณ  และการเรียนรู  
 รูปแบบการสอนดนตรีของคารล ออรฟ มีความยืดหยุน เหมาะกับการทํากิจกรรมดนตรีสําหรับเด็ก
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะระนาดออรฟที่สามารถถอดรางได สามารถลดจํานวนตัวโนตลงและใชโนตเทาที่จําเปน 
สงผลใหเด็กไมกลัวการเลนดนตรีเพราะรูสึกวาเลนงาย วิธีการของออรฟคือ การใหผูเรียนมีโอกาสสํารวจและ
ทดลองส่ิงตาง ๆ ทางดานดนตรี โดยใชการพูด การรอง การเคล่ือนไหว และการใชความคิดสรางสรรคเปน
ลักษณะที่สําคัญท่ีสุด ดังนั้น การสํารวจส่ิงตาง ๆ รอบ ๆ ตัวเพื่อนํามาใชในการสรางสรรคจัดวาเปนกุญแจสําคัญ
ของวิธีการนี้  (ณรุทธ  สุทธจิตต, 2541, หนา 138-139)   
 วิธีการของออรฟเปนการสอนดนตรีที่คํานึงและสอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงเปนการสอน
ดนตรีผานการลงมือกระทําอยางมีชีวิตชีวา สรางสรรค และการมีปฏิสัมพันธกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ เนนกระบวนการ 
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ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ เด็กจะไดรับรูถึงความรูสึกของส่ิงที่เขาไดลงมือกระทํา ภาพที่อยูในใจ รวมถึงขอมูลตาง ๆ 
จะถูกสะสมไวและสามารถนํามาใชประโยชนในเวลาตอมา (ตองจิตต จิตดี, 2547, หนา 2) การสอนดนตรีสําหรับ
เด็กตามแนวคิดของออรฟนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานความเขาใจในพัฒนาการของเด็ก โดยวางแผนการสอนเปนลําดับ
ขั้นตอนตอเนื่องกัน เร่ิมจากความรูงาย ๆ แลวสอนตอเนื่องจนไปสูส่ิงที่ซับซอนท่ีสุด โดยใชประสบการณของ
ตัวเองเปนอุปกรณการสอนดนตรี (ธวัชชัย นาควงษ, 2542, หนา 100) 
 ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํารูปแบบและแนวทางของคารล ออรฟ  มาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบการสอน 
ดนตรีในชั้นเรียน เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพทางดนตรีใหกับเด็กออทิสติกในดานอารมณ สังคม  และสติปญญาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก 
2.  เพื่อศึกษาปญหาพฤติกรรมและแนวทางการแกปญหาในการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง เปนนักเรียนจากโครงการการศึกษาพิเศษ กลุม พ.2 (ออทิสติก) ชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 10 คน ประกอบ  
ดวยกลุมที่ 1 นักเรียนมีระดับสติปญญาอยูในเกณฑเฉล่ียถึงเหนือเกณฑเฉล่ีย กลุมท่ี 2 นักเรียนมีระดับสติปญญา
ต่ํากวาเกณฑเฉล่ีย และกลุมที่ 3 นักเรียนมีระดับสติปญญาบกพรองข้ันรุนแรง โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 15 มีนาคม 2556  ถึง 28 กุมภาพันธ 2557   
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
 1.  แผนกิจกรรมดนตรีจํานวน 5 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมรองเพลงกับคาราโอเกะ กิจกรรมรองเพลงกับ
ดนตรีสด กิจกรรมดนตรีระนาดออรฟ กิจกรรมวงระนาดออรฟ และกจิกรรมฝกซอมกับรุนพี ่
 2.  ส่ือโนตเพลงและบทเพลงประกอบการสอนซ่ึงเรียบเรียงสําหรับวงระนาดออรฟ จาํนวน 11 เพลง ไดแก  
เพลง Lightly Row  เพลง Ode to Joy  เพลง ABC Song  เพลง Yankee Doodle  เพลง Aura Lee  เพลงแมงมุม  
เพลง Little Brown Jug  เพลง Jingle Bell  เพลงชาง  เพลงตาอินกับตานา  และเพลงรําวงลอยกระทง 
 3.  การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) ผูวิจัยเปนผูสอน นํากิจกรรมดนตรี และเปนผูเลน 
กีตาร โดยมีครูผูชวย จํานวน 2 คน และนกัเรียนปกติ จํานวน 5 คน ในการทํากิจกรรมรวมกับเดก็ออทิสติก 
 4.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสังเกตพฤติกรรม คอมพิวเตอรดนตรี เคร่ืองดนตรี ไดแก 
ระนาดไมหรือไซโลโฟน 3 ขนาด คือ โซปราโน อัลโต และเบส, เมโลเดียน, กลองคาฮอง, ฉาบ, กลองใหญ และ
กีตาร 
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ผลการวิจัย 
 1.  รูปแบบการสอนดนตรีสาํหรับเด็กออทิสติก พบวา 
 1.1  ดานรูปแบบในการสอนดนตรี  ผูวิจัยมุงเปาหมายไปท่ีพัฒนาการทางดนตรีของเด็ก โดยไมได
ดําเนินกิจกรรมทางดนตรีตามรูปแบบของออรฟทั้งหมด เนื่องจากกลุมเด็กที่มารวมกิจกรรมมีความแตกตางใน
ดานของรางกาย อารมณ และสติปญญามาก จึงใชการรองเพลงและการเลนเครื่องดนตรีโดยมีระนาดออรฟเปนหลัก 
การเรียบเรียงโนตเพลงใหเหมาะสมกับเด็กแตละคนจากงายไปยาก นําเคร่ืองดนตรีที่เด็กมีความถนัดหรือสนใจเขา
มาบรรเลงรวมกันในวงดนตรี และมีการแสดงดนตรีรวมกันกับเด็กปกติ 
 ดนตรีของออรฟนั้นทําความเขาใจไดงาย ไมมีรูปแบบที่ตายตัว การนําแนวทางตาง ๆ มาปรับใชให
เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย เพลงไทย  จึงเปนไปไดอยางลงตัว ซ่ึงเปาหมายหลักของวิธีการสอนของออรฟ คือ
การที่เด็กแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคดวยการแตงทํานองหรือจังหวะข้ึนใหม โดยการใชโนตดนตรี  5  ตัว 
ที่เรียกวา เพนตาโตนิก (pentatonic) มีเสียงหลัก ๆ อยู  5  เสียง  ซ่ึงเปนบันไดเสียงที่คนไทยคุนเคยเปนอยางดี  
เนื่องจากเพลงไทยเดิมสวนใหญจะใชโนตจากบันไดเสียงเพนตาโตนิกมาประพันธทํานอง ทําใหเอ้ือตอการนําไป
บรรเลงในรูปแบบของการใชคีตปฏิภาณ (improvisation) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู
นาฏศิลปโดยใชแนวทางของคารล ออรฟ  เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ของวัชรี จารุสาร (2551) ที่พบวาคะแนนความคิดสรางสรรคหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 1.2  ดานรูปแบบของสื่อและบทเพลงประกอบการสอน จากการทํากิจกรรมพบวาเด็กไมนิยมอาน
โนตซ่ึงเปนสัญลักษณทางดนตรีที่ตองใชเวลาในการทําความเขาใจเพื่อใหเกิดการจดจํา หากใหอานโนตสากล 
เด็กสวนใหญจะแปลงมาเปนอักษรที่ตนเองเขาใจ เชน ตัวเลข อักษรไทย เปนตน จากนั้นเด็กจะจดจําทํานองแลว
จึงเลนเครื่องดนตรีจากความจํา สอดคลองกับแนวทางของคารล ออรฟ ทําใหการเลนดนตรีไมมีขอจํากัดแตอยาง
ใด อยางไรก็ตาม ครูผูสอนจําเปนจะตองมีการสื่อสารที่ตรงกันกับผูเรียน ตองมีสัญลักษณที่ทําใหทุกคนสามารถ
เขาใจตรงกันและสามารถบรรเลงดนตรีรวมกันได ผูวิจัยจึงทําโนตเพลงแบบพิเศษขึ้นโดยใชตัวอักษรไทย ตัวอักษร
สากล และคาโนตสากลรวมกัน มีการแยกสีใหมีความชัดเจนของแตละแนวดนตรี ดังภาพที่ 1 จากการทดลอง
พบวาเด็กสามารถเขาใจได  
 การแปลงโนตสากลใหงายตอการทําความเขาใจและการจดจํานั้น ยังคงสอดแทรกจังหวะโนต
สากลไวเพื่อใหเด็กไดเรียนรูไปในเบื้องตน มีคอรดสําหรับเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ เด็กทุกคนจะมีโนตเพลงเปนตัว
หลักในการบรรเลงเพลง ซ่ึงการแจกโนตเปนแผน ๆ ใหเด็กออทิสติกแตละคนนั้นไมเปนผลดีเทาที่ควร 
 ดนตรีประกอบเพลงจากเสียงสังเคราะห (midi) ดังภาพท่ี 2 เปนการสรางเพลงตัวอยางใหเด็กเห็น
ภาพรวมของบทเพลง ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคิวเบส (Cubase) ในการสราง นอกจากนี้ยังสามารถตัดเสียงทํานอง
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หลักและเสียงอื่น ๆ เพิ่มหรือลดความเร็วของจังหวะเพื่อใชในการฝกซอม และการฝกซอมกับดนตรีประกอบ 
(backing track) ยังชวยในการฝกเร่ืองจังหวะท่ีสมํ่าเสมอไดอีกดวย  
  

 
ภาพที ่1 โนตเพลงพิเศษ 

 

 
ภาพที ่2 ดนตรีประกอบเพลงจากเสียงสังเคราะห (midi) 

 
 โนตเพลงประกอบการสอนในลักษณะของโนตสกอรที่แสดงภาพรวมของแนวดนตรีตาง ๆ สําหรับ 
ใชเปนแนวทางใหผูสอน บทเพลงที่นําเสนอมีการนําไปทดลองใชและประสบความสําเร็จดวยดี อยางไรก็ตาม   
ผูที่จะนําไปใชควรคํานึงถึงความสามารถของเด็กแตละคนเปนสําคัญ โนตเพลงท่ีนําเสนอเปนเพียงแนวทางหนึ่ง
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เทานั้น  แนวทํานองท่ีสามารถปรับเปล่ียนไปตามความสามารถของเด็กไดคือแนวเสียงประสาน ผูสอนสามารถ
ออกแบบใหมีความยากงายแตกตางกันไปโดยใชรูปแบบของจังหวะและทํานองท่ีเรียกวา ออสตินาโต (Ostinato)   
 นอกจากนี้การออกแบบจังหวะกลองก็เปนสวนสําคัญ  ผูสอนสามารถออกแบบไดตามความเหมาะสม 
บทเพลงที่ไดเรียบเรียงครั้งนี้มีจํานวน 11 บทเพลง  จะมีทั้งเพลงทํานองส้ัน ๆ ไปจนถึงเพลงที่มีทํานองยาว ซ่ึงผูสอน
ไดคัดเลือกเพลงที่เด็กสามารถจดจําไดงาย ประกอบดวยบทเพลงเรียงตามลําดับตามความยากงาย ไดแก  เพลง 
Lightly Row  เพลง Ode to Joy  เพลง ABC Song  เพลง Yankee Doodle  เพลง Aura Lee  เพลงแมงมุม  เพลง Little 
Brown Jug  เพลง Jingle Bell  เพลงชาง  เพลงตาอินกับตานา  และเพลงรําวงลอยกระทง 
 

 
 

ภาพที ่3 โนตเพลงชาง 
 
 2.  ปญหาพฤติกรรมและแนวทางการแกปญหาในการสอนดนตรีสําหรับเด็กออทิสติก พบวาปญหาสวน
ใหญเปนปญหาดานพฤติกรรมทั่วไป เชน การไมสนใจฟงครูผูสอน เหมอลอย การพูดคุยเสียงดัง เลนหยอกลอกัน 
ตองการหยิบจับอุปกรณตาง ๆ โดยไมไดรับอนุญาต การไมรักษาเครื่องดนตรี ไมสนใจคําหามปราม ปญหาเหลานี้ 
มักทําใหหองเรียนดนตรีเกิดบรรยากาศท่ีวุนวายสับสน ยากที่จะควบคุมช้ันเรียนได การเตรียมตัวของผูสอนนั้น
เปนส่ิงสําคัญมาก ผูสอนจะตองมีการจัดเตรียมสถานที่ใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมดนตรี ควรมีองคประกอบดังนี้ 
 -  ดานการเตรียมหองเรียน ตองไมมีอุปกรณเคร่ืองดนตรีวางระเกะระกะ เพราะจะเปนที่สนใจทดลอง
หยิบจับ ทําใหการเร่ิมทํากิจกรรมชาลงและเสียเวลาในการจัดการกับเด็กมาก เคร่ืองดนตรีในหองเรียนจึงควรมีเทาท่ี
จําเปนตองใชเทานั้น การอธิบายเร่ืองโนตเพลงและการฝกรองเพลงนั้น ผูสอนควรอธิบายส่ิงตาง ๆ ใหเสร็จส้ิน
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ในครั้งเดียวแลวจึงใหเลนเครื่องดนตรี การใชเกาอี้ควรใชเทาที่จําเปนสําหรับผูสอนนั่ง เนื่องจากเกาอี้จะกลายเปน
อุปกรณการเลนอยางหนึ่ง ซ่ึงเด็กจะนํามาซอนกันใหสูงและปนข้ึนไปเลนได   
 -   ดานอุปกรณและส่ือการสอน ในการใชคอมพิวเตอรดนตรีชวยสอนโดยมากก็จะมีโปรแกรมคาราโอเกะ
สําหรับฝกรองเพลงที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ แตเนื่องจากเด็กใหความสนใจมากเปนพิเศษจึงมายืนรายลอมคอมพิวเตอรและ
แขงขันกันนําเสนอส่ิงที่ตนเองสนใจ ครูจะตองเปนผูควบคุมสถานการณ จัดลําดับใหเหมาะสม ไมใหทะเลาะกัน 
ครูจะตองไมใหอุปกรณดนตรีจนกวาจะอธิบายหรือทํากิจกรรมเสร็จส้ินลง โดยเฉพาะไมระนาดออรฟที่เมื่อเด็ก
ไดรับก็จะลงมือเลนทันทีโดยไมสนใจส่ิงใด ทําใหเกิดปญหาในการควบคุมชั้นเรียน    
 -  บุคลิกภาพของครู ขอตกลง การตักเตือน และการลงโทษ นับเปนส่ิงที่ทาทายมากสําหรับการสอน
ดนตรีใหกับเด็กออทิสติก นอกจากครูจะตองมีความอดทนเปนเลิศแลว ยังตองมีการจัดระบบการเรียนในหองเรียน
อยางเปนขั้นเปนตอนอีกดวย ครูสวนใหญจะเห็นวาเด็กที่มาเรียนเปนเด็กไมปกติ ก็จะอนุโลมในการใชกฎเกณฑการ
ลงโทษตาง ๆ อาจทําใหเกิดปญหาไดเชนกัน ความมีจิตใจดีมีความเมตตาเปนส่ิงดี แตก็ไมควรลืมวากําลังฝกเด็ก
ใหเกิดพัฒนาการเพื่อการอยูรวมกันกับคนปกติ การวางตัวของครูควรมีทางสายกลางคือ ไมควรใจดีจนทําใหเด็ก
ไมเชื่อฟง ไมสนใจกิจกรรมจนสงผลเสียตอการฝกซอม และในทางกลับกันก็ไมควรดุไปเสียทุกเร่ืองจะทําให
เด็กรูสึกหวาดกลัวจนไมอยากมารวมกิจกรรมอีก การตักเตือนจะตองมาพรอมกับเหตุผลเสมอ เพื่อใหเด็กยอมรับ
และลดพฤติกรรมลง ในกรณีที่เด็กเกิดปญหาดานอารมณ ไมวาจะมาจากการถูกแกลงจากเพื่อน หรือไมพอใจ
คําพูดของครู ควรจะแยกเด็กออกจากสถานท่ีฝกซอมเพื่อใหไดสงบสติอารมณเสียกอน ดังนั้น ในหองเรียนควร
จะมีผูชวย 1-2 คน เมื่อมีเด็กออทิสติกอยูรวมกันจํานวนมาก  
 

อภิปรายผล 
 รูปแบบการสอนดนตรีโดยการนําแนวคิดของออรฟมาประยุกตใชและการจัดการปญหาในการสอน
ดนตรีของเด็กออทิสติกนั้นมีความเหมาะสม ประเมินผลไดจากการแสดงดนตรีในงานประจําป เวทีวิชาการของ
โรงเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการประเมินผลในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพในดานพัฒนาการดานทักษะดนตรีในการวิจัยคร้ัง
ตอไป   
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