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บทคัดย่อ  
ภาษาดนตรี เป็นอีกภาษาหนึ่ง ซ่ึงมีค าศัพท์เฉพาะมากมาย ในการที่เราจะเล่นดนตรีให้เก่ง เล่นได้เกิด

สุนทรียภาพ และไพเราะนั้น เราจ าเป็นต้องอ่านโน้ตและเครื่องหมายต่างๆ ในโน้ตได้ ซ่ึงโน้ตดนตรีทั่วโลกใช้
เหมือนกันทั้งการอ่านและการเขียน โดยทุกคนสามารถอ่านโน้ตได้เหมือนกันทั่วโลก จึงมีค ากล่าวว่า โน้ตดนตรี 
เป็นหนึ่งในภาษาสากลของโลก การอ่านโน้ตโดยใช้เทคนิคการอ่านสัญลักษณ์จังหวะของโคดาย เป็นอีกหนึ่งวิธี ท่ี
สามารถช่วยให้เราได้สามารถอ่านโน้ตได้ จากการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะสามารถเรียนรู้จากง่ายไปหายาก อย่างน้อย
ที่สุดควรอ่านโน้ตได้ เพราะโน้ตเป็นภาษที่ใช้เขียนบันทึกเสียงดนตรีให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ ท าให้
สามารถศึกษาดนตรีได้เข้าใจง่ายขึ้นและผู้ที่อ่านโน้ตได้ย่อมสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีได้ดีขึ้นด้วย 
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Abstract : 
 Music is a language that has many vocabularies to learn. To be good at playing music 
instruments, we need to be able to read music notes and marks in the music sheet. Every 
note in the world shares the same way of reading and writing. Everybody will be able to read 
the notes even they live in different part of the world. As someone used to say that it is one 
of the universal languages in the world. Reading the notes with the Kodaly technique can 
help us learn how to read notes through practicing. It can also learn from the basic to 
advanced level. Everyone should at least be able to read notes. The notes are used to record 
music into different symbols. They can help students who study music understand and know 
how to develop their musical skill. 
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บทน า 

ความหมายโดยนัยที่ว่า “ดนตรีเป็นภาษาสากล” ที่มนุษย์สามารถน ามาใช้สื่อสารถ่ายทอดความรู้สึก
นึกคิด แก่กันและกันถือว่าเป็นวลีที่ติดปากผู้คน คนไทยพูดภาษาไทย ก็จะสามารถเข้าใจกันตามความหมายของ
ภาษา ส่วนคนต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาเช่นเดียวกับคนไทย เม่ือจะพูดจากันก็จะต้องอาศัยล่ามเพื่อท าการแปล
ความหมายเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ตรงกัน ดนตรีจึงเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ที่ว่าด้วยความสวยงาม และความ
ไพเราะของเสียง ซ่ึงต้องรับรู้และสัมผัสด้วยตนเอง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ดนตรีเป็นศิลปะ และเป็นสื่อที่
เชื่อมโยงจิตใจ และอารมณ์ได้ในทุกวัฒนธรรม (อรรณพ ภิรมย์ประเมศ 2556) การอ่านโน้ตดนตรีหรือบทเพลง
ต่างๆ ก็เฉกเช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือโดยทั่วไป กล่าวคือผู้เรียนหรือผู้อ่านจะต้องจดจ าสัญลักษณ์หรือ



พยัญชนะเบื้องต้นที่ใช้ แทนเสียง เช่น ก ,ข,ค,……ฮ. หรือสระต่าง ๆ แล้วจึงน าสิ่งเหล่านั้นมารวมกันแล้วสะกด
เป็นค าๆ จึงจะมีความหมาย ที่เราสามารถใช้เขียนเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และเป็นการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ในท างดนตรีก็เช่นกันความคิดของผู้ประพันธ์เพลง(Composer) ที่แต่งเพลงออกมาจะถูก
บันทึกไว้ด้วยตัวโน้ต เพื่อให้นักดนตรีได้เล่นและถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้ผู้ฟังได้โดยที่นักดนตรี ผู้นั้นไม่เคยรู้จัก
มาก่อนได้ ตัวโน้ตที่ใช้บันทึกในลักษณะต่างๆนั้นจะกลายเป็นโสตภาษาของผู้ฟัง (ธนโชติ เกื้อเสนาะ 2556) 
 
เน้ือเรื่อง 

ทฤษฎีดนตรีสากลเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรี โน้ต
สากลและเครื่องหมายต่างๆ คือสัญลักษณ์ที่ให้ปฏิบัติ ดังนั้นทฤษฎีดนตรีสากล จึงควรศึกษาและฝึกเพื่อให้เกิด
ทักษะ ปฏิบัติจนเกิดความคล่องแคล่วด้วยความเข้าใจ (บุญวิชญ์ สัมนา 2557) สวนส าคัญอีกสวนหนึ่งของสาระ
ดนตรี คือ ทักษะดนตรีซ่ึงเป็นส่วนที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจสาระดนตรีได้และจัดเป็นหัวใจของการศึกษาดนตรี 
ทักษะดนตรีแตล่ะประเภทย่อมมีความส าคัญเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ควร
มีการเสนอทักษะดนตรีต่างๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทักษะดนตรีประกอบไปด้วย ทักษะการฟัง (Listening) 
จัดเป็นทักษะที่จ าเป็นมากส าหรับดนตร ีเนื่องจากดนตรี เป็นเรื่องของเสียง การฟังย่อมจะมีบทบาทอย่างมากใน 
การช่วยให้ผูศ้ึกษาดนตรีม ีความเข้าใจดนตรี ซ่ึงน าไปสู่ความซาบซ้ึงและรักดนตรีในขั้นต่อไป การฟังเป็นทักษะ 
ท่ีต้องฝึกฝนศึกษา มิใชเ่ป็นเพียง ฟังเพลงทั่วๆ ไป เนื่องจากเพลงเป็นศิลปะมีองค์ประกอบและโครงสร้างที่ สลับ
ซับซอนทักษะการฟัง จึงจ าเป็นที่ต้องการศึกษาพัฒนาไป การฟังเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้และ จัดเป็น
ทักษะพื้นฐานส าคัญไม่ว่าผู้ศึกษาดนตรีเป็นวิชาเอก หรือผู้ที่รักและต้องการเขาใจดนตรี ความซาบซ้ึงใน ดนตรี
จะ เกิดขึ้นไดถ้้าผูน้ั้นมีทักษะการฟังพอเพียง ไม่จ าเป็นที่ผู้นั้นจะต้องเล่นดนตรีได้หรือร้องเพลงได้ การฟังจึงเป็น
ทักษะพื้นฐานที่ส าคัญในการเรียนการสอนดนตรีในทุกระดับชั้น ทักษะการร้อง(Singing) การร้องเพลงเป็น
กิจกรรมที่คนทั่วๆ ไปกระท าอยู่เสมอ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในสภาพสังคมปัจจุบัน ซ่ึงเพลงยอดนิยม เป็นเพลงร้อง 
เพลงที่นิยมหรือติดอันดับมัก เป็นเพลงที่คนทั่วไปน ามาร้องเล่นกันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามการร้อง เพลงเป็น
ทักษะดนตรีที่ตอ้งไดร้ับการฝึกฝนเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ ทางดนตรี ทั้งนี้ เนื่องจากการร้องเพลงมี หลากหลาย
ลักษณะด้วยกัน ในการเรียนการสอนดนตรีผูเ้รียนควรมีโอกาสได้ร้องเพลงลักษณะต่างๆ เช่น การร้องเดี่ยว การ
ร้องหมู การร้องประสานเสียง รวมไปถึงการร้องเพลงประกอบการแสดงด้วย ทักษะการเล่น (Playing) การเล่น
ดนตรีเป็นทักษะที่ส าคัญมากของผู้ที่ศึกษาดนตรีเป็น วิชาเอก ส าหรับการศึกษาดนตรีตั้งแต่ ระดับอนุบาล 
ประถม และมัธยมนั้น ทักษะการเล่นดนตรีมิ ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความช านาญในการเล่นดนตรี เป็น
เพียงเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเล่นเครื่องดนตรีบางประเภท การเล่นดนตรีต้องใช้ เวลาในการ 
ฝึกซอ้มมากเพื่อให้มีทักษะการเล่น จึงควรเป็นวิชาที่สอนให้เฉพาะผู้ที่สนใจจะเรียน มิใช่เป็นวิชา บังคับส าหรับ 
ทุกคน การเคลื่อนไหว (Moving) การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อสนองต่อบต่อดนตรีเป็นทักษะ พื้นฐานอย่างหนึ่งที่ 
ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจในดนตรีได้ เช่นเดียวกับการร้องหรือการเล่นดนตรี การเคลื่อนไหวร่างกายเป็น 
กิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับอนุบาล และ ระดับประถมศึกษา ซ่ึง
สามารถใช้การเคลื่อนไหวร่างกายช่วยพัฒนาแนวคิดพื้นฐานทางดนตรีได้เป็นอย่างดี การสร้างสรรค์ Creating) 
การสร้างสรรค์ดนตรี หมายถึง การประพันธ์เพลงและ การอิมโพรไวเซชั่น ซ่ึงเป็นเรื่องของการแสดงออกทาง
ดนตรีที่ รวมเอาความรู้ ความเข้าใจทั้งหมดจึงเป็นทักษะที่ใช้ความรู้พื้นฐาน ทางดนตรีมากพอสมควร อย่างไรก็
ตามการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สามารถกระท าได้ในหลายลักษณะและ หลายรูปแบบ การอ่าน(Reading) 



ทักษะการ อ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี จัดได้ว่าเป็นทักษะส าคัญ พื้นฐาน ประการหนึ่งในการศึกษาดนตรี 
เนื่องจากดนตรีเป็นเรื่องของเสียง ซ่ึงมีการบันทึกเสียงเป็น สัญลักษณ์ เพื่อใช้ใน การถ่ายทอดเสียงต่างๆ ฉะนั้น 
การเข้าใจหรือแสดงออกทางดนตรีจึงมักต้อง ผ่านขั้นต่อนการแปลหรือการใช้ สัญลักษณ์ดนตรีเสมอ ไม่ว่าทักษะ
ใดๆ ที่กล่าวมาข้างตนทั้งหมดนั้น ยอมเกี่ยวกับทักษะการอ่านเสมอ อาจกล่าว ไดว้า่ทักษะดนตรี ต่างๆ จะพัฒนา
ไดอ้ยา่งดีเมื่อผูเ้รียนดนตรีมีทักษะการอ่านที่ดี ( สุพจน์ ขุนชาญชาติ 2551 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต ์2540) 

โคดาย (Kodaly. 1882 -1967) นักประพันธ์ชาวฮังการี ซ่ึงในระยะต่อมามีชื่อเสียงในฐานะ 
นักวิชาการทั้งทางดนตรีและสาขาอื่นๆ คือ นักค้นคว้าทางดนตรีพื้นบ้าน นักภาษาศาสตร์ นักการศึกษา นัก
ประพันธ์ และนักปรัชญา โคดาย เกิดที่เมืองเคชแคแมช (Kecskemet) โดยต้อง ย้ายตามบิดาซ่ึงท างานเป็น 
พนักงานรถไฟอยู่ตามเมืองเล็กๆ ที่มีธรรมชาติและความเป็นอยู่แบบชาวฮังการีแท้ ๆ จึงท าให้เขามีความซาบซ้ึง 
รักและสนใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นอย่างมาก โคดายจึงรวบรวมเพลงพื้นเมืองและพยายาม ประพันธ์เพลง 
โดยใชล้ักษณะเพลงพื้นบ้านฮังการีเป็นหลักโดยมีเพื่อนชาติเดียวกันคือ Bela Bartok นักประพันธ์เพลงมีชื่อคน 
หนึ่งของโลกเป็นผู้ชวยเหลือมาตลอดในระยะต่อมาโคดายต้องการถ่ายทอดวัฒนธรรมด้านดนตรี ให้กับชาว 
ฮังการีเขาจึงเริ่มหันมาสนใจการเรียนการสอนดนตรี และไดค้ิดค้นรวบรวมวิธีการสอนดนตรี ซ่ึงกล่าวถึงหลักการ 
ปรัชญาตลอดจน เทคนิควิธี สอนไว้อย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ท าให้วิธีการสอนดนตรีของโคดาย เป็นการสอน
ดนตรีที่หลายประเทศทั่วโลกน าไปเป็นหลักในการสอนดนตรีอย่าง กว้างขวาง ส าหรับในประเทศฮังการี การ
สอนดนตรีได้ใช้หลักการของโคดายมาตั้งแต่ ค.ศ.1945 และมีสถาบันเฉพาะจัดสอน และ อบรมการสอนของ   
โคดายแก่ผูส้นใจทั่วโลก ในลักษณะของสถาบันนานาชาติคือ Kodaly Pedagogical Institute of Music ตั้งอยู่
ที่เมืองแคชแคแมช ซ่ึงเป็นบานเกิดของโคดาย 

หลักการส าคัญของวิธีการนี้ คือ ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญของชีวิตมนุษย์ซ่ึงควรได้รับการพัฒนามา
ตั้งแตยั่งเด็ก การฟังและการร้องเพลงเป็นทักษะดนตรีที่ควรเน้นเป็นอนัดับแรก เพื่อให้เด็ก เข้าใจซาบซ้ึงในดนตรี 
การอ่านดนตรี และการเล่นดนตรี การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ควรสอนในระยะ ต่อมารวมทั้งการเคลื่อนไหวด้วย 
วรรณคดีดนตรีที่ควรน ามาใชค้ือ เพลงพื้นบ้านเพราะใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุด ในระยะต่อมา จึงน าเอาเพลงขั้นสูง
ที่มีคุณค่ามาใชใ้นการเรียนการสอน หลักการนี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการสอนดนตรีในทุกประเทศทั้งโลก
ได้ โคดายเชื่อว่า ความสามารถทางดนตรี ได้แก่การอ่าน การเขียน และการคิด เป็นสิทธิของมนุษยชาติ ซ่ึงการ
เริ่มต้นการเรียนรู้ทางดนตรี ควรเริ่มต้นดว้ยเครื่องดนตรีธรรมชาติที่ทุกคนมีอยู่ประจ าตัว คือ เสียงร้อง ซ่ึงจะท า
ให้ดนตรี ซาบซ้ึงเขาไปอยูในจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่แท้จริง ในการเรียนรู้ทางดนตรี ที่จะท าให้เกิดการรับรู้
ทางดนตรี โดยสมบูรณ์ควรเริ่มเรียนตั้งแต่เด็กๆ ในระดับประถมศึกษา หรือในระดับอนุบาลศึกษา ในท านอง
เดียวกับการเรียนรู้ภาษาซ่ึงมีภาษาแม่เป็นภาษาหลัก วรรณคดีดนตรีที่ควรน ามาใช้ควรเริ่มต้น คือใช้ดนตรี
พื้นบ้านซ่ึงจัดเป็นภาษาแม่ทางดนตรี วรรณคดีดนตรีที่ควรน ามาใชไ้ม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรี ประเภท
อื่นๆ ควรเป็นดนตรีที่มีคุณค่าเพียงพอ 

ระบบการสอนของโคดายเน้นการร้องเป็นหลัก ซ่ึงรวมไปถึงการอ่านโน้ตด้วยวิธีการของโคดายที่ใช้ใน
การสอน จึงมุง่สง่เสริมในเรื่องการร้องและการอ่าน ซ่ึงโคดายน าสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้มาช่วยในการสอนดนตรี เพื่อให้
ผูเ้รียนร้องและอ่าน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการฝกึทักษะอื่นๆ ทางดนตรีต่อไปด้วย 

1. โทนิค ซอล - ฟา ไดแ้ก่การใชร้ะบบการเรียกชื่อตัวโน้ต ซ่ึงมาจากภาษาลาติน คือ โด เร มี ฟา ซอล 
ลา ที (do re mi fa so la ti) ในการร้องและอ่าน โดยใชโ้ด เป็นเสียงหลัก หรือโทนิค ในบันได้เสียงเมเจอร์และ
ลาเป็นเสียงหลัก หรือโทนิคบันไดเ้สียง ไมเนอร์ผูเ้รียนเรียนรู้เกี่ยวกับระยะขั้นคู่เสียงต่างๆ ไปเม่ือใช้ระบบ ซอล-



ฟา โดยทราบความสัมพันธ์ของระดับเสียงต่างๆ ที่ แปรเปลี่ยนไปตามกุญแจเสียงต่างๆ ในระยะต่อมา(ประมาณ
ชั้นประถมปที่2 หรือ3) ผู้เรียนเริ่มใช้ระบบ เรียกชื่อตัวโน้ต โดยใช้อักษรโรมัน คือ A B C D E F G แทนระดับ
เสียง ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ควบคูไปกับระบบ ซอล-ฟา ท าให้ผู้เรียนจดจ าระดับเสียงต่างๆ ไดด้วย 

2. สัญญาณมือ ควบคู่ไปกับการอ่านโน้ต ในระยะแรก หรือแม้กระทั่งในระยะต่อๆ มาการใช้สัญญาณ
มือแทนระดับเสียงต่างๆ เป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้เรื่องระดับเสียงเป็น รูปธรรมมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
ระดับเสียงต่างๆ ได้ง่าย ซ่ึงเป็นไปตามหลักการพัฒนาการของการเรียนรู้เนื่องจากผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้
ดีกว่า เม่ือสิ่งนั้นเป็น รูปธรรม สัญญาณมือแทนระดับเสียงนี้ โคดายดัดแปลงมาจากสัญญาณมือที่ จอห์น เคอร์
เวน คิดขึ้นมา 

3. สัญลักษณ์ของจังหวะ นอกจากโคดายจะใชส้ัญญาณมือแทนระดับเสียงแลว โคดายยังมีการใชร้ะบบ
สัญลักษณ์ต่างๆ แทนจังหวะเพื่อท าให้การเรียนรูเรื่องจังหวะเป็นรูปธรรม โดยในระยะแรกการใช้สัญลักษณ์แทน
จังหวะเป็นลักษณะของรูปภาพ ในระยะต่อมาเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์คล้ายตัวโนตในที่สุดตัวโน้ตแทนจังหวะจึง
น ามาใช้  อย่างไรก็ตาม สัญลักษณ์คล้ายตัวโนตก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เม่ือผู้สอนต้องการเน้นเฉพาะจังหวะ 
นอกจากก าหนดสัญลักษณ์แทนจังหวะแล้วโคดายยังได้ก าหนดเสียงใช้ในการเรียกสัญลักษณ์ต่างๆ ไว้เพื่อให้
ผูเ้รียนใชพู้ดแทนการตบมือได้ดวยสัญลักษณ์ส าหรับสัญลักษณ์ต่างๆทีใ่ชมี้ ดังนี้ 

สัญลักษณ์เปนภาพ (ผูสอนอาจใชสัญลักษณ์ใดๆ แทนก็ได) โดยมีหลัก คือขนาดใหญจะแทนจังหวะ
ยาว ขนาดเล็กจะแทนจังหวะสั้น 

 
 
 
 
 
 
หลักการสอนของโคดาย มักเน้นให้ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้อ่านโน้ตและปฏิบัติ

ดนตรีได้ ซ่ึง จากหลักการดังกล่าว ควรเน้นให้ฝึกการปฏิบัติจริง กระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องกันของกลุ่มคน 
เล็ก ๆ เพื่อร่วมกันขบคิด แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์แนวคิดใหม่ ๆ ท าความเข้าใจ ร่วมกัน
พัฒนาแก้ไขปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับงาน และน าไปลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจริง โดยลักษณะเฉพาะของการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) (ภิรญา นิยมเดชา 2557) 

องค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
1. ปัญหา (Problem) Action Learning สร้างขึ้นจากปัญหา (โครงการ ความท้าทาย ประเด็นปัญหา 

หรือ งาน) ทางแก้ ซ่ึงเป็นความส าคัญอย่างสูงต่อเอกัตบุคคล ทีม และหรือองค์การ ปัญหาควรเด่นชัด อยู่ใน
ความรับผิดชอบของทีม และให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ การเลือกปัญหาเป็นหลักเบื้องต้นของ Action Learning 
เนื่องจากเราเรียนรู้เม่ือแบกรับการกระท าบางอย่าง ซ่ึงสามารถสะท้อนความคิดในการกระท านั้นๆ ปัญหาให้
กลุ่มได้เน้นบางอย่างที่เป็นจริงและส าคัญ นั่นก็คือตรงประเด็นและมีความหมายต่อกลุ่ม ปัญหาสร้างโอกาสให้
เกิดการเรียนรู้ 

2. กลุ่ม (Group of 4-8 people) หลักของ Action Learning คือ กลุ่มการเรียนรู้ กลุ่มประกอบด้วย
คนสี่ถึงแปดคนที่มาร่วมกันสารวจปัญหา ขององค์กร การประกอบกันเข้าของกลุ่มหลากหลายและมีพื้นฐาน



ประสบการณ์ของตนเองที่แตกต่างกัน เพื่อให้กิดมุมมองแตกต่างและได้รับจุดมองใหม่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหา
ของ Action Learning กลุ่มอาจประกอบด้วยคนที่มาจากต่างองค์การหรืออาชีพ เช่น ผู้ส่งมอบหรือลูกค้าของ
บริษัท ก็ได ้

3. กระบวนการตั้งค าถามและการไตร่ตรอง (สะท้อนความคิดและการฟัง) Reflective questioning 
and Listening) โดยการเน้นที่ค าถามที่ถูกต้องมากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง Action Learning เน้นสิ่งที่คนไม่รู้ 
เท่ากับสิ่งที่ตนรู้ กระบวนการ Action Learning แก้ปัญหาด้วยการถามค าถามเป็นสิ่งแรก เพื่อให้เห็นลักษณะ
อย่างชัดเจนของปัญหา แล้วจึงสะท้อนความคิดหรือคิดไตร่ตรอง แล้วระบุทางแก้ที่เป็นไปได้ก่อนที่จะลงมือ
กระท าการ 

4. ลงมือปฏิบัติ ส าหรับผู้ทุ่มเทให้กับ Action Learning การเรียนรู้ที่แท้จริงจะไม่เกิดเลยหากไม่ได้
กระท าการ เนื่องจากไม่ม่ันใจว่าความคิดหรือแผนการจะทรงประสิทธิผล จนกระทั่งลงมือด า เนินการ ดังนั้น 
สมาชิกกลุ่ม Action Learning ต้องลงมือกระท าการ ฝ่าฟันกับการเปลี่ยนแปลงส าคัญใดใดในสภาพแวดล้อม 
หรือฝ่าฟันกับการขาดสารสนเทศที่ส าคัญของกลุ่ม การกระท าจะเพิ่มพูนการเรียนรู้ 

5. การมุ่งม่ันสู่การเรียนรู้ (Commitment to Learning) ใน Action Learning การเรียนรู้ส าคัญเท่า
การปฏิบัติ ไม่ได้เน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นเท่านั้น แต่ให้ความส าคัญแก่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่ม
และองค์กร ยิ่งกลุ่มได้พัฒนาความรู้ ความสามารถมากเพียงใด คุณภาพของการปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
ตามตัว 

6. ผู้ชี้น า (Action Learning Coach) ผู้ให้ค าชี้นาในการเรียนรู้จากการปฏิบัติมีความส าคัญกับกลุ่ม
เพื่อช่วยให้สมาชกิกลุ่มด าเนินการไปตามแนวทางที่ถูก ซ่ึงจะช่วยในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ โดยจะกระตุ้น
ให้ตั้งประเด็น และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
บทสรุป 

หลักการอ่านโน้ตตามแนวคิดของโคดาย จะฝึกการอ่านสัญลักษณ์ แทนค่าโน้ต เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน 
จากง่ายไปหายาก เน้นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยน าเทคนิคมาเชื่อมโยงกับองค์ประกอบส าคัญ
ของการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ให้ฝึกแก้ไขปัญหา ส ารวจปัญหา ของการอ่านโน้ต น ามาตั้งค าถาม เพื่อให้เห็น
ลักษณะอย่างชัดเจนของปัญหา น ามาแก้ด้วยเทคนิคการสอนของโคดาย โดยมีผู้ชี้น า คอยให้ค าแนะน าให้เป็นไป
ตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทักษะการอ่านโน้ตได้แม่นย าขึ้น และเป็นการปูพื้นฐานใน
การปฏิบัติต่อไป 
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