
การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคดิของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพ่ือพฒันาทักษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
   
 
 
 
 
 
 

เหนือดวง  พูลเพิม่ 

 
 
 
 
 
 

 
วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

พ.ศ. 2560 

DPU



Learning of Music Based on Suzuki Method together with  
Collaborative Learning to Develop Singing Skill and Team Work Ability 

for Prathomsuksa V Students 
 
 
 
 
 
 

 

Nuaduang  Poolperm 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
for the Degree of Master of Education  

Department of Curriculum and lnstruction 
College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University  

2017 

DPU



ฆ 

หวัขอ้วทิยานิพนธ์ การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อพฒันาทักษะการขบัร้องและความสามารถในการท างาน   
เป็นทีม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ช่ือผูเ้ขียน   เหนือดวง  พูลเพิ่ม 
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สาขาวชิา     หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา    2559 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและ 
หลังการจัดการเรียน รู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซู ซู กิ ร่วมกับการเรียน รู้แบบ ร่วมมือ  
2) เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้อง ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีม ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และ  
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน   
วดัช่างเหล็ก สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่ม
แบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบวัดทักษะการขับร้อง แบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีม และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี  

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .01 

 2.  ทกัษะการขบัร้องของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 3.  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

 4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดบัมากท่ีสุดและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างมีนัยส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .01 DPU
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this research aimed 1) to compare learning achievement before and 

after learning of music based on Suzuki method together with collaborative learning.  
2) to compare learning singing skills before and after learning of music based on Suzuki method 
together with collaborative learning. 3) to compare learning team work ability before and after 
learning of music based on Suzuki method together with collaborative learning and4) to study 
 the students satisfaction towards in learning by music based on Suzuki method together with 
collaborative learning. The samples were 26 students in Prathomsuksa V of Watchanglek school 
under Bangkok Metropolitan Administration in second semester of academic year 2016 by cluster 
random sampling. The research instruments consisted of music based on Suzuki method together 
with collaborative learning in learning plan, student achievements test, singing skill test, team 
work ability test and the student satisfaction to wards in learning of music based on Suzuki 
method together with collaborative learning. The collected data were analyzed by frequency, 
percentage, means, standard deviation, t – test dependent sample and one sample t – test.   

      The research findings were summarized as follows : 
 1.  After the experiment, an experimental group had an average score of learning 

achievement result higher than before the experiment at .01 level of significance. 
 2.  After the experiment, an experimental group had an average score of singing skills 

higher than before the experiment at .01 level of significance.  
 3.  After the experiment, an experimental group had an average score of team work 

ability higher than before the experiment at .01 level of significance. 
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 4.  After the experiment, an experimental group had an average score of satisfaction 
on Suzuki method together with collaborative learning was the highest level and higher than 
standard at .01 level of significance. 
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1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของกำรวจัิย 

 ดนตรีเป็นวิชาหน่ึงท่ีจดัอยูใ่นหมวดสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง พุทธศกัราช 2551 เพื่อใช้เป็นหลกัสูตรภาคบงัคบัของนกัเรียนใน
ระดบัชั้นประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551)  เหตุเพราะกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของดนตรี เน่ืองดว้ยการพฒันาทกัษะทางดนตรีทั้งในเร่ืองการขบัร้อง การบรรเลงเคร่ือง
ดนตรี หรือทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมในวิชาดนตรี นั้นสามารถช่วยพฒันาการในดา้น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมนอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างสมาธิ ความจ า เชาวปั์ญญา ความคิด
สร้างสรรค์ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีพึงประสงค์ ให้แก่นักเรียน โดยถา้จะกล่าวถึงทกัษะทางดา้น
ดนตรี ทกัษะหน่ึงท่ีควรพฒันาให้กบันกัเรียนคือ ทกัษะการขบัร้อง เพราะเสียงขบัร้องเป็นเสียงท่ีมี
เอกลกัษณ์ท่ีสุดในบรรดาเสียงดนตรีทุกชนิด ในแต่ละบุคลจะมีเสียงท่ีแตกต่างกนัทั้งดา้นน ้ าเสียง
และดา้นคุณภาพเสียง อีกทั้งการขบัร้องยงัสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งกบัร่างกายและจิตใจได ้
ไม่วา่จะขบัร้องเพื่อความเพลิดเพลินหรือขบัร้องเป็นอาชีพ ก็ลว้นต่างเป็นงานอดิเรกหรือเป็นอาชีพ
ท่ีสมบูรณ์แบบไดท้ั้งส้ิน (ปัณฑช์นิต  ปัญญะสังข,์  2550,  น.3) 

 การขบัร้องเป็นส่ิงบนัเทิงใกลต้วัท่ีประหยดั เพราะเคร่ืองดนตรีชนิดน้ี คือ “เส้นเสียง” 
ซ่ึงอยูภ่ายในตวัเราเอง ไม่ตอ้งไปซ้ือหา (ดุษฎี  พนมยงค ์ บุญทศันะกุล,  2547) แต่ใช่วา่ทุกคนจะขบั
ร้องอยา่งมีคุณภาพได ้เพราะเสียงขบัร้องท่ีมีคุณภาพนั้น ตอ้งอาศยัความช านาญจากการฝึกฝน ซ่ึง
ปัญหาทกัษะการขบัร้องจากการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีท่ีพบส่วนใหญ่ คือ อกัขระ ตวัสะกด ค าปิด
ค าเปิด ระดบัเสียง จงัหวะ อารมณ์เพลง ท่าประกอบ รวมไปถึงสีหนา้แววตาและน ้ าเสียงท่ีจะตอ้งส่ือ
ออกมาเพี่อให้ผูฟั้งสามารถจินตนาการตามได้ ดงันั้นผูท่ี้ขบัร้องไดไ้พเราะจะตอ้งผา่นการเรียนรู้และ
ฝึกฝนมาอย่างถูกวิธี บางคนมีพื้นฐานเสียงท่ีดีก็สามารถเรียนรู้และพฒันาได้โดยการฟังเพลง
หลากหลายรูปแบบจากนกัร้องท่ีมีคุณภาพ แลว้น าเอาส่วนดีของแต่ละคนมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบั
เสียงของตนเอง แต่ส าหรับบุคคลทั่วไปแล้วการจะร้องเพลงให้ได้ดี ควรจะต้องมีครูเพื่อบอก
ขอ้ผดิพลาด (ป่ินศิริ  ศิริป่ิน,  2551,  น.1)  
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 ทั้งน้ีในส่วนของครูควรศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง แกไ้ข 
และน ามาปรับใชใ้นการพฒันาทกัษะทางดนตรีในดา้นการขบัร้อง ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน ส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ในวิชาดนตรี แนวคิดทฤษฎีจากนกัวชิาการท่ีนิยมน ามาใชน้ั้นมาจากนกัวชิาการ 4 
ท่าน คือ  1.โซลตาน  โดดาย  มีหลักการสอนดนตรี โดยจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก  2. เอมิล ชาคส์  ดาลโครซ            
มีหลกัการสอนดนตรี โดยใช้การเคล่ือนไหวจงัหวะเพื่อตอบสนองต่อเสียงดนตรี  3. คาร์ล  ออฟ        
มีหลกัการสอนดนตรี โดยจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 
โดยการรวมเอาดนตรี  การเคล่ือนไหว  และการพูดเขา้ไวด้ว้ยกนั  และ4. ชินอิชิ  ซูซูกิ มีหลกัการ
สอนดนตรีเช่นเดียวกับเด็กท่ีเรียนรู้ภาษาแม่ โดยเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพนัธ์
ศกัด์ิ  พุม่อินทร์,  2557)  

 ซ่ึงจากการศึกษาผูว้ิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ (Suzuki Method) 
เป็นการสอนดนตรีรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจกบัการน ามาประยุกต์ใช้การสอนทกัษะการ
ปฏิบติัทางดนตรีดา้นการขบัร้อง โดย ดร.ชินอิชิ  ซูซูกิ ไดใ้ห้ทศันะไวว้า่นกัร้องท่ีดีตอ้งใชเ้วลาเป็น
ชัว่โมงในการฝึกฝนการเปล่งเสียงร้อง (Vocalizations)  เพื่อท่ีจะพฒันาให้เสียงท่ีร้องมีความไพเราะ
ทุกตวัโนต้ (ประพนัธ์ศกัด์ิ  พุ่มอินทร์,  2555) วิธีการจดัการเรียนรู้น้ี ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (สุกรี  
เจริญสุข,  2542,  น.13 - 17)  คือ  

ขั้นท่ีหน่ึง การฟัง (Listening)  คือ การฟังเพลงแบบซ ้ า ๆ  
ขั้นท่ีสอง เลียนแบบ (Imitation) คือ การสังเกตและจดจ าจากครูท่ีเป็นตน้แบบ  
ขั้นท่ีสาม ท าซ ้ า (Reiteration) คือ การฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ  ฝึกซ ้ าแลว้ซ ้ าอีกจนเป็น

ธรรมชาติ  
  ขั้นท่ีส่ี จดจ าฝังใจ (Memorize) คือ สามารถปฏิบติัดนตรีโดยเสียงไม่เพี้ยน ถูกตอ้งและ
เหมาะสม   

 จากสภาพการในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยุคศตวรรษท่ี 21 ครูควรสอดแทรกวิธีการจดัการ
เรียนรู้ในรูปแบบทกัษะเพื่อการด ารงชีวติใหแ้ก่นกัเรียน กล่าวถึงทกัษะเพื่อการด ารงชีวติในศตวรรษ
ท่ี 21 สาระวิชาก็มีความส าคญั แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 
ปัจจุบนัการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการคน้ควา้เองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า 
และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความกา้วหนา้ของการเรียนรู้
ของตนเองได ้ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจ  าเป็นต่อการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต หลกั ๆ จะประกอบไป
ดว้ยทกัษะทางดา้นการคิด  การสร้างสรรค์  การท างานเป็นทีม การส่ือสารสารสนเทศ และทกัษะ
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การเรียนรู้ (วิจารณ์  พานิช,  2555,  น.19) ซ่ึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ทกัษะท่ีส าคญัอย่างยิ่ง คือ 
ทกัษะการท างานเป็นทีม 

 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีมนั้น การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ก็เป็นนวตักรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ี จะเน้นการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยมีองค์ประกอบส าคญัคือ มีการพึ่งพาอาศยักนั มีการปรึกษาหารือกนั
อย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทกัษะการ
สัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม หากนกัเรียนให้
ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เน่ืองจากการร่วมมือกันสามารถช่วยให้
นกัเรียนมีความพยายามท่ีจะเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมาย มีแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
รู้จกักระบวนการคิด นอกจากน้ีนกัเรียนยงัมีความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั และมีสภาพจิตใจท่ีดีข้ึน
ดว้ย (ทิศนา แขมมณี,  2543,  น.24 – 25) ซ่ึงการเรียนดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้นยงัเป็นวิธีการ
ท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาดนตรี เน่ืองจากวา่ดนตรีเป็นเร่ืองของการแสดงออกของความรู้สึกท่ีศิลปินได้
แสดงออกมาในแง่ของปัจเจกชน และการเรียนแบบร่วมมือกันนั้ นเป็นเร่ืองของกลุ่มสังคมท่ี
นักเรียนจะได้เรียนรู้อารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิดของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มว่ามีความ
แตกต่าง หรือมีความเห็นเหมือนกนัอย่างไร เช่นเดียวกบัท่ีนกัเรียนจะไดเ้รียนรู้เร่ืองของดนตรีดว้ย
เช่นกนั (John J. Di Natale and Gordon S. Russell,  1995,  p.26 – 28) อีกทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ยงัท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนานไม่เกิดความรู้สึกเบ่ือ และยงัสามารถท่ีจะถามเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มใหช่้วยอธิบายในเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจในช่วงท่ีท ากิจกรรมได ้(ศิริมา  พนาภินนัท,์  2552,  น.71)   

 จากหลกัการและเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการเรียนรู้
วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้
ท่ีจะช่วยให้นกัเรียนเกิดความสนใจและมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาทกัษะการขบัร้องของตน และน าทกัษะ
การขบัร้องท่ีมีไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัให้เกิดประโยชน์ทั้งกบัตนเองและสังคม อีกทั้งยงัช่วย
ปลูกฝังความมีมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีดีจากการท างานเป็นทีม เพื่อให้นักเรียนมีความใส่ใจผูอ่ื้นและ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียน รู้วิชาดนตรี  

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้อง ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 

วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวจัิย 

1.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ มีทกัษะการขบัร้องหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

4.  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยูใ่นระดบัมาก 
 
1.4  กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า ทกัษะทางดนตรีท่ีควรพฒันาให้แก่นักเรียน 
คือ ทักษะการขับร้อง (ป่ินศิริ  ศิริป่ิน,  2551,  น.1) อีกทั้ งทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรพัฒนา
เก่ียวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ ทักษะการท างานเป็นทีม (วิจารณ์  พานิช ,  2555,  น.19)  
โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ มีความเหมาะสมส าหรับการน ามาใชใ้นการพฒันาทกัษะ
การขบัร้อง (ประพนัธ์ศกัด์ิ  พุ่มอินทร์,  2557) ในการเรียนดนตรีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง และเป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัวิชาดนตรี และการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัท าให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานไม่รู้สึกเบ่ือ และยงัสามารถท่ีจะถามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ช่วย
อธิบายในเน้ือหาท่ีไม่เขา้ใจในช่วงท่ีท ากิจกรรมได้ (ศิริมา  พนาภินันท์,  2552,  น.71) ซ่ึงการจดั 
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การเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เหมาะส าหรับพฒันาทกัษะ
การขบัร้องและการท างานเป็นทีม ดงันั้นผูว้จิยัจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไว ้ดงัภาพท่ี 1.1 
 
         ตัวแปรต้น                        ตัวแปรตำม 
 

 
 

      
 

 
 

ภำพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
1.5  ขอบเขตกำรวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ไวด้งัต่อไปน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2         
ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 โรงเรียน รวม 21 หอ้ง  รวมทั้งหมด 552 คน 
 1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน       
วดัช่างเหล็ก แขวงคลองชกัพระ เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร สังกดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 
26 คน ซ่ึงแต่ละห้องการจดัการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนในแต่ละ
หอ้งคลา้ยคลึงกนั  
 2.  ตวัแปร 
 2.1  ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

 
 
 
 

การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี 
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ทกัษะการขบัร้อง 
3. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ DPU



6 

 2.2  ตวัแปรตาม คือ   
1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2)  ทกัษะการขบัร้อง 
3)  ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
4)  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 

 3.  เน้ือหา 

วิชาดนตรี ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวดัช่างเหล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร          
โดยมีรายละเอียดเน้ือหา ดงัน้ี 
 3.1  องคป์ระกอบดนตรี 

1)  จงัหวะ 
2)  เสียง 
3)  ท านอง 
4)  การประสานเสียง 

 3.2  หลกัการขบัร้อง 
1)  หลกัการและวธีิการขบัร้องเพลงไทยเดิม 
2)  หลกัการและวธีิการขบัร้องเพลงไทยสากล 
3)  หลกัการและวธีิการขบัร้องเพลงสากล 

 3.3  เสียงประกอบการแสดง 
1)  การบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงนาฏศิลป์ 
2)  การพากยเ์สียง 

 3.4  ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ิน 
1)  ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ินภาคกลาง 
2)  ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ินภาคเหนือ 
3)  ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4)  ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ินภาคใต ้

4.  ระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีใช้เวลา 4 สัปดาห์  รวม 20 ชั่วโมง โดยท าการ

ทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมง  ด าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 16 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 2 
ชัว่โมง 
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1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของซูซูกิ หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่ง
เป็นระบบ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน (สุกรี  เจริญสุข,  2542,  น.13 – 17) คือ  
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการฟัง เป็นขั้นตอนการฟังเพลงหรือแบบฝึกทกัษะจากการสาธิตของครู 
หรือฟังจากส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน    
 ขั้นท่ี 2 ขั้นเลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะ จากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีครูจดั  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นท าซ ้ า เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะแบบซ ้ า ๆ  
 ขั้นท่ี 4 ขั้นจดจ าฝังใจ หลงัจากผ่านขั้นท่ีสาม (ขั้นท าซ ้ า) จนนักเรียนเกิดความช านาญ 
นกัเรียนจะจดจ าทกัษะเหล่านั้นและแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมชาติ 
  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักเรียน
ร่วมมือและช่วยเหลือกนั โดยแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละความสามารถ มีการท างานร่วมกนั 
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบ
ความส าเร็จ ในการท ากิจกรรม ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์มาจากนกัวิชาการ 5 ท่าน คือ 1.อารอนสัน และ
คณะ  (Aronson  and  Ohters,  1978) 2. โรเบิ ร์ต   สลาวิน   และคณะ (Slavin and other,  1987)           
3. เดวิด  จอห์นสัน  และรอเจอร์ จอห์นสัน (Johnson  and Johnson,  1994)  4. เปรมจิตร ขจรภัย  
ลาร์เซ่น (2536)  และ5. สุวทิย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า (2542)  ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพื่อให้นกัเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน   

ขั้นท่ี 2 ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
ผลงาน   

ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอ เป็นการใหน้กัเรียนน าผลงานของกลุ่ม น าเสนอหนา้ชั้นเรียน   
ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการท่ีครูและนกัเรียนสรุปและประเมิน  ผลงานของ

นกัเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  
 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การน า
วิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิและวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาผนวกเขา้ดวัยกนั เพื่อใช้ในการ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีในงานวจิยัน้ี โดยมีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพื่อให้นกัเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน 
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 ขั้นท่ี 2  ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
ผลงาน เม่ือแบ่งกลุ่มไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนตามแนวของซูซูกิ คือ 
   ขั้นท่ี 1  ขั้นการฟัง เป็นขั้นตอนการฟังเพลงหรือแบบฝึกทักษะจากการ
สาธิตของครู หรือฟังจากส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน 
   ขัน้ท่ี 2  ขั้นเลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะ จากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ี
ครูจดั 
   ขัน้ท่ี 3  ขัน้ท าซ ้า เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะแบบซ ้ า ๆ 
   ขั้นท่ี 4  ขั้นจดจ าฝังใจ หลงัจากผ่านขั้นท่ีสาม (ขั้นท าซ ้ า) จนนักเรียนเกิด
ความช านาญ นกัเรียนจะจดจ าทกัษะเหล่านั้นและแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมชาติ และเม่ือ
ผา่นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนถดัไป คือ 
  ขั้นท่ี 3  ขั้นน าเสนอ เป็นการใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

ขั้นท่ี 4  ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการท่ีครูและนักเรียนสรุปและประเมินผลงานของ
นกัเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล   

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในดา้นความรู้ท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากผา่นการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ วดัได้
จากคะแนนของนักเรียนท่ีท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงประเมินโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยวดัพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 4 ดา้น คือ 1) ความจ า 2) ความเขา้ใจ 3) การประยกุตใ์ช ้และ4) การวเิคราะห์ 

ทกัษะกำรขับร้อง หมายถึง ความสามารถในการขบัร้องไดอ้ยา่งมีคุณภาพ พิจารณาจาก
แบบวดัทกัษะการขบัร้องท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทกัษะ
การขบัร้องของนกัเรียน 5 ดา้น คือ 1) เสียงร้อง 2) การหายใจ 3) เน้ือร้อง 4) ท านอง และ5) จงัหวะ  

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม หมายถึง การรวมกลุ่มกนัของนักเรียน 4 – 5 คน      
ตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ในระหวา่งการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์ของทีม       
โดยพิจารณาจากแบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบวดัมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านบทบาทผู ้น า 2) ด้าน
บทบาทสมาชิก 3) ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และ4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิก 
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ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ ของนกัเรียน
ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบไป
ดว้ยประเด็นการประเมิน 2 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือหา และ2) ดา้นกิจกรรมการเรียนการรู้ ซ่ึงประเมิน
โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 งานวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้พฒันาทกัษะการขบัร้อง และความสามารถในการท างาน
เป็นทีมของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน เพื่อให้นกัเรียนน าทกัษะและความสามารถเหล่าน้ีไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองได ้อีกทั้งผูว้ิจยัยงัหวงัให้งานวิจยัน้ีเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการพฒันาการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป 
DPU



 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
2.1  การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี 
 2.1.1  การจดัการเรียนรู้ 
 2.1.2  หลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
 2.1.3  สาระดนตรี 
 2.1.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ดนตรี 
 2.1.5  การจดักิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษา 
 2.1.6  การจดัการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดของนกัวชิาการ 
2.2  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 
 2.2.1  เกียรติประวติัของชินอิชิ  ซูซูกิ 
 2.2.2  ปรัชญาการสอนดนตรีของซูซูกิ 
 2.2.3  หลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 
 2.2.4  รูปแบบการสอนของซูซูกิ 
2.3  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2.3.3  องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2.3.4  รูปแบบและขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.4  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.5.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.5.2  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
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2.5.3  องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5.4  หลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5.5  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.6  ทกัษะการขบัร้อง 
2.6.1  ความหมายของการขบัร้อง 
2.6.2  เน้ือหาการสอนการขบัร้อง 
2.6.3  ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการขบัร้อง 
2.6.4  วธีิการวดัทกัษะปฏิบติั 

2.7  การท างานเป็นทีม 
2.7.1  ความหมายของการท างานเป็นทีม 
2.7.2  ความส าคญัของการท างานเป็นทีม 
2.7.3  องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม  
2.7.4  แบบวดัการท างานเป็นทีม 

2.8  ความพึงพอใจ 
2.8.1  ความหมายของความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
2.8.2  องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
2.8.3  แบบวดัความพึงพอใจ  

2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  การจัดการเรียนรู้วชิาดนตรี 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศกัราช 2551 ก าหนดการจดัการเรียนรู้และขอบเขต
การศึกษาวชิาดนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551) ไวด้งัน้ี  

2.1.1  การจดัการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคญัในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบติั หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้  สมรรถนะส าคัญและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน  

2.1.1.1  หลกัการจดัการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า นักเรียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
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พฒันาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกบันกัเรียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 

2.1.1.2  กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
 การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญั นักเรียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น
ส าหรับนกัเรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด
กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ  ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัย 
กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีนักเรียน ควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาท าความ
เขา้ใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.1.1.3  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 
 ครูตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะ
ส าคญัของนกัเรียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน แลว้จึง
พิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  ส่ือ/แหล่งเรียนรู้      
การวดัและประเมินผล เพื่อใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

2.1.1.4  บทบาทของครูและนกัเรียน 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  ทั้ งครูและ
นกัเรียนควรมีบทบาท ดงัน้ี 

 1)  บทบาทของครู 
1.1)  ศึกษาวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล แลว้น าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนการ

จดัการเรียนรู้ ท่ีทา้ทายความสามารถของนกัเรียน  
1.2)  ก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับนักเรียน  ด้านความรู้และทักษะ

กระบวนการ ท่ีเป็นความคิดรวบยอด  หลักการ และความสัมพันธ์  รวมทั้ งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

1.3)  ออกแบบการเรียนรู้และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพฒันาการทางสมอง เพื่อน านกัเรียนไปสู่เป้าหมาย 
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1.4)  จดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 
1.5)  จัดเตรียมและเลือกใช้ส่ือให้เหมาะสมกับกิจกรรม  น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
1.6)  ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวชิาและระดบัพฒันาการของนกัเรียน 
1.7)  วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพฒันานักเรียนรวมทั้ ง

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
2)  บทบาทของนกัเรียน 

2.1)  ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู้ของตนเอง 
2.2)  เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ความรู้  

ตั้งค  าถาม คิดหาค าตอบหรือหาแนวทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่าง ๆ  
2.3)  ลงมือปฏิบติัจริง สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง และน าความรู้ไปประยุกตใ์ชใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ  
2.4)  มีปฏิสัมพนัธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกบักลุ่มและครู  
2.5)  ประเมินและพฒันากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.2  หลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  2.1.2.1  สาระส าคญั  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคมี์จินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษยกิ์จกรรมทางศิลปะช่วยพฒันานักเรียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 
ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง อนัเป็น
พื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได ้มุ่งพฒันาให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะ
วิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระ
ในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบดว้ยสาระส าคญั คือ 

 1)  ทัศนศิลป์  มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอ
ผลงานทางทศันศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเ้ทคนิค 
วิธีการของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างาน
ทศันศิลป์ เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเห็นคุณค่างานศิลปะ
ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินภูมิปัญญาไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
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 2)  ดนตรี  มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยา่งสร้างสรรค์
วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ช่ืนชมและ
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คุณค่าดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และ
เล่นดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเสียงดนตรี แสดงความรู้สึกท่ีมีต่อดนตรีใน
เชิงสุนทรียะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวฒันธรรม และเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์ 

 3)  นาฏศิลป์  มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อยา่ง
สร้างสรรค์ ใช้ศัพท์เบ้ืองต้นทางนาฏศิลป์วิเคราะห์วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอด
ความรู้สึกความคิดอยา่งอิสระ สร้างสรรคก์ารเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยกุตใ์ชน้าฏศิลป์ใน
ชีวิตประจ าวนัเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เห็นคุณค่าของ
นาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และสากล 

2.1.2.2  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
 1)  วชิาทศันศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 2)  วชิาดนตรี 
มาตรฐาน  ศ  2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนต รีอย่างส ร้างสรรค์  วิ เคราะ ห์ 

วพิากษว์จิารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอยา่งอิสระ ช่ืนชมและประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ 2.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งดนตรี ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม เห็น
คุณค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

 3)  วชิานาฏศิลป์ 
มาตรฐาน ศ 3.1 เข้าใจ และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั 
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 มาตรฐาน ศ 3.2 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทยและสากล 

2.1.2.3  คุณภาพนกัเรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ก าหนดคุณภาพของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ไวด้งัน้ี 
 1)  จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

1.1)  รู้และเข้าใจเก่ียวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของส่ิงต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและงานทศันศิลป์ มีทกัษะพื้นฐานการใช้วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาด
ภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพื้นผิว ภาพปะติด และงานป้ัน งานโครงสร้าง
เคล่ือนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเร่ืองราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงาน
ทศันศิลป์ตามท่ีตนช่ืนชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวธีิการในการปรับปรุงงานของตนเอง  

1.2)  รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวนั ท่ีมาของงาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน ตลอดจนการใชว้สัดุ อุปกรณ์ และวธีิการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  

1.3)  รู้และเขา้ใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบติัของเสียง บทบาทหน้าท่ี ความหมาย
ความส าคญัของบทเพลงใกลต้วัท่ีไดย้ิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคล่ือนไหว
ร่างกายใหส้อดคลอ้งกบับทเพลง อ่าน เขียน และใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดนตรี เสียงขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวติประจ าวนั   

1.4)  รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความส าคญั 
และประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  

1.5)  สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ สามารถแสดงท่าทางประกอบ
จงัหวะเพลงตามรูปแบบนาฏศิลป์ มีมารยาทในการชมการแสดง รู้หน้าท่ีของผูแ้สดงและผูช้มรู้
ประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวติประจ าวนั เขา้ร่วมกิจกรรมการแสดงท่ีเหมาะสมกบัวยั 

1.6)  รู้และเขา้ใจการละเล่นของเด็กไทยและนาฏศิลป์ทอ้งถ่ิน ช่ืนชอบและภาคภูมิใจ
ในการละเล่นพื้นบา้น สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบเห็นในการละเล่นพื้นบา้นกบัการด ารงชีวิตของคน
ไทยบอกลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์ของนาฏศิลป์ไทยตลอดจนความส าคญัของการแสดงนาฏศิลป์
ไทยได ้

 2)  จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
2.1)  รู้และเขา้ใจการใชท้ศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พื้นผวิ สี แสงเงา มีทกัษะพื้นฐานใน

การใช้วสัดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใช้หลกัการจดัขนาด สัดส่วน
ความสมดุลน ้าหนกั แสงเงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้มท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์ 2 มิติ 
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3 มิติ เช่นงานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ รวมทั้งสามารถสร้างแผนภาพ 
แผนผงั และภาพประกอบเพื่อถ่ายทอดความคิดจินตนาการเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 
และสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ด้วยวสัดุอุปกรณ์และ
วิธีการท่ีแตกต่างกนัเขา้ใจปัญหาในการจดัองค์ประกอบศิลป์ หลกัการลด และเพิ่มในงานป้ัน การ
ส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตน รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ตลอดจนรู้และเขา้ใจคุณค่า
ของงานทศันศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวติของคนในสังคม 

2.2)  รู้และเขา้ใจบทบาทของงานทศันศิลป์ท่ีสะทอ้นชีวิตและสังคม อิทธิพลของ
ความเช่ือความศรัทธา ในศาสนา และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการสร้างงานทศันศิลป์ในทอ้งถ่ิน  

2.3)  รู้และเขา้ใจแหล่งก าเนิดเสียง คุณสมบติัของเสียง บทบาทหน้าท่ี ความหมาย 
ความส าคญัของบทเพลงใกลต้วัท่ีไดย้ิน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลง เคาะจงัหวะ เคล่ือนไหว
ร่างกายใหส้อดคลอ้งกบับทเพลง อ่าน เขียน และใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียงและเคาะจงัหวะแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัดนตรี เสียงขบัร้องของตนเอง มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีในชีวติประจ าวนั 

2.4)  รู้และเขา้ใจเอกลกัษณ์ของดนตรีในทอ้งถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความส าคญั 
และประโยชน์ของดนตรีต่อการด าเนินชีวติของคนในทอ้งถ่ิน  

2.5)  รู้และเขา้ใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ สามารถแสดงภาษาท่า นาฏยศพัท์พื้นฐาน
สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวและการแสดงนาฏศิลป์ และการละครง่าย ๆ ถ่ายทอดลีลาหรืออารมณ์ 
และสามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงง่าย ๆ เขา้ใจความสัมพนัธ์
ระหวา่งนาฏศิลป์และการละครกบัส่ิงท่ีประสบในชีวิตประจ าวนั แสดงความคิดเห็นในการชมการ
แสดง และบรรยายความรู้สึกของตนเองท่ีมีต่องานนาฏศิลป์ 

2.6)  รู้และเขา้ใจความสัมพนัธ์และประโยชน์ของนาฏศิลป์และการละคร สามารถ
เปรียบเทียบการแสดงประเภทต่าง ๆ ของไทยในแต่ละท้องถ่ิน และส่ิงท่ีการแสดงสะท้อน
วฒันธรรมประเพณี เห็นคุณค่าการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

จากการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สรุปได้ว่า 
การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนั้น คือ กระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยครูจะ
เป็นผูอ้อกแบบและคดัเลือกกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความสอดคลอ้ง เพื่อพฒันาให้นกัเรียน
เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีทกัษะวธีิการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะ  เปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงออกอยา่งอิสระ ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ตามคุณภาพการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว ้
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2.1.3  สาระดนตรี 
การก าหนดสาระดนตรี ให้นกัเรียนในแต่ละระดบัชั้น เป็นเร่ืองท่ีตอ้งมีการพิจารณากนั

อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ เพื่อให้สาระดนตรีท่ีได้รับการก าหนดข้ึนมา มีความครอบคลุมเหมาะสม  
ทั้งทางวิชาการ และมีความเหมาะสมกบันกัเรียน สภาพสังคม รวมทั้งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนไปตาม
ความเจริญก้าวหน้าของวิชาการดนตรีเอง และวิชาการด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นบริบทท่ีส าคญัทั้งส้ิน         
(สุภชัชา โพธ์ิเงิน, 2554, น. 12) การศึกษาเก่ียวกบัดนตรีจึงควรทราบถึงสาระดนตรี เพื่อสร้างความรู้
ความเขา้ใจท่ีจะเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอนดนตรีต่อไป สาระดนตรีไดมี้หลกัการน าเสนอโดย
แบ่งออกเป็นสองส่วน (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์  2545,  น.1 – 9) คือ 

2.1.3.1  เน้ือหาดนตรี (Music Content) เน้ือหาดนตรีประกอบดว้ยส่ิงส าคญั 2 ส่วน คือ
องคป์ระกอบดนตรี และวรรณคดีดนตรี 

 1)  องค์ประกอบทางดนตรี (Music Elements) ประกอบด้วย จังหวะ ท านอง เสียง
ประสาน รูปแบบ สีสันและลกัษณะของเสียง ในแต่ละองคป์ระกอบมีเน้ือหาและแนวคิดพื้นฐานท่ี
จ าเป็นท่ีนกัเรียนดา้นดนตรีควรทราบและเขา้ใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1)  จงัหวะ (Rhythm) คือ การจดัเรียงของเสียง หรือความเงียบ ซ่ึงมีความสั้ นยาว
ต่าง ๆ กนั มีการก าหนดช่วงระยะห่างท่ีสม ่าเสมอ  

1.2)  ท านอง (Melody) คือ การจดัเรียงระดับเสียง ซ่ึงมีความสั้ นยาวก าหนดโดย
จงัหวะของท านองเพลงนั้น ๆ  

1.3)  เสียงประสาน (Harmony) คือ ระดับเสียงตั้ งแต่สองเสียงข้ึนไปท่ีร้องหรือ
บรรเลงในขณะเดียวกนั ลกัษณะของการประสานเสียงมีอยูด่ว้ยกนัหลายลกัษณะ เช่น เป็นลกัษณะ
ของการใส่เสียงประสานให้กบัท านองเพลง 1 ท านอง หรือเป็นการน าท านองเพลงสองท านองมา
ร้องพร้อมกนั ท าใหเ้กิดการสอดประสานของสองท านอง 

1.4)  รูปแบบ (Form) เป็นโครงสร้างท่ีท าให้ดนตรีมีความหมายในลกัษณะของเสียง
กับเวลา รูปแบบช่วยท าให้ดนตรีมีความต่อเน่ืองสัมพันธ์ ท าให้เพลงแต่ละเพลงมีความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ 

1.5)  สีสัน (Tone Color) เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีไดจ้ากเสียงร้องของมนุษย ์หรือเสียงท่ี
บรรเลงโดยเคร่ืองดนตรีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงไม่เหมือนกัน ระดับเสียงเดียวกันเม่ือใช้เคร่ืองดนตรี               
ต่างชนิดกนับรรเลงจะใหอ้ารมณ์หรือคุณค่าต่างกนัไป 

1.6)  ลักษณะของเสียง (Characteristics of Sound) เป็นองค์ประกอบทางดนตรี
เก่ียวกบัการถ่ายทอดความรู้สึก หรืออารมณ์เพลง และเร่ืองเก่ียวกบัความดงัค่อยของเสียง 
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 2)  วรรณคดีดนตรี ประกอบดว้ย    
2.1)  บทเพลง (Repertoire) เป็นส่วนส าคญัมากส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูศึ้กษาดนตรี

เขา้ใจดนตรีมากข้ึน เน่ืองจากการศึกษาบทเพลงในแต่ละสมยัหรือบทเพลงต่าง ๆ ท าให้เห็นความ
แตกต่างของบทเพลงนั้น ๆ  

2.2)  ประวติัดนตรี (Music History) ในการศึกษาดนตรี การได้ทราบถึงประวติั
ดนตรีช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเพลงและองค์ประกอบของดนตรีได้มากข้ึน และเกิดความ
ซาบซ้ึงในบทเพลงดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.1.3.2  ทกัษะดนตรี (Music Skills) เป็นส่วนส าคญัประการหน่ึงท่ีช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจสาระดนตรี ได ้และจดัเป็นหวัใจของการศึกษาดนตรี แบ่งออกไดด้งัน้ี 

 1)  ทักษะการฟัง (Listening) จดัเป็นทักษะท่ีจ าเป็นมากส าหรับนักดนตรี เน่ืองจาก
ดนตรี เป็น เร่ืองของเสียง และจดัเป็นทกัษะพื้นฐานของนักเรียนดนตรี ทกัษะการฟังเป็นทกัษะท่ี
ตอ้งฝึกฝน ศึกษา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การฟังเพลงธรรมดาโดยทัว่ไปเท่านั้น 

 2)  ทกัษะการขบัร้อง (Singing) จดัว่าเป็นทกัษะทางดนตรีท่ีมีอยูใ่นคนทุกคน และเป็น
ทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ได้ ผูท่ี้มีทกัษะการขบัร้อง เข้าใจหลกัการ มีพื้นฐานในการขบัร้อง 
และฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอยอ่มขบัร้องไดไ้พเราะน่าฟัง 

 3)  ทกัษะการเล่น (Playing) การเล่นดนตรีเป็นทกัษะท่ีส าคญัมากของผูศึ้กษาดนตรีเป็น
วิชาเอก ส าหรับการศึกษาดนตรีตั้งแต่ระดบัอนุบาล ประถม หรือมธัยม ไม่ไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อให้
นกัเรียนเกิดความช านาญในการเล่นดนตรี แต่เพื่อใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ทางดนตรีครบถว้น 

 4)  ทกัษะการเคล่ือนไหว (Moving) การเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อสนองตอบต่อดนตรีเป็น
ทกัษะพื้นฐานอยา่งหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างความเขา้ใจดนตรีได ้

 5)  ทักษะการสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การประพันธ์เพลง เป็นเร่ืองของการ
แสดงออกทางดนตรีท่ีรวมเอาความรู้ความเขา้ใจไวท้ั้งหมด ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นหลายลกัษณะ
และหลากหลายรูปแบบ 

 6)  ทกัษะการอ่าน (Reading) การอ่านสัญลกัษณ์ทางดนตรีจดัไดว้า่เป็นพื้นฐานส าคญั
ประการหน่ึงในการศึกษาดนตรี เน่ืองจากดนตรีเป็นเร่ืองของเสียง และในปัจจุบันต้องมี                               
การบนัทึกเสียงเป็นสัญลกัษณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดและบนัทึกไว ้นักเรียนดนตรีจึงตอ้งเขา้ใจ
สัญลกัษณ์ดงักล่าวเป็นส าคญั  
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 จากสาระดนตรีสามารถสรุปเป็นแผนผงัโครงสร้างสาระดนตรี แสดงดงัภาพท่ี 2.1 
 
                                               สาระดนตรี 
 
                             เน้ือหาดนตรี                                                            ทกัษะดนตรี 
 
องคป์ระกอบทางดนตรี                          วรรณคดีดนตรี                                   การฟัง 
                                                                      การขบัร้อง 
               จงัหวะ                               บทเพลง                                               การเล่น 
               ท านอง                                   ประวติัดนตรี                                   การเคล่ือนไหว 
               เสียงประสาน                                       การสร้างสรรค ์
               รูปแบบ                                        การอ่าน 
               สีสัน 
               ลกัษณะของเสียง 

 
ภาพที ่2.1  โครงสร้างสาระดนตรี  
ทีม่า :  ณรุทธ์ สุทธจิตต,์  2541,  จิตวทิยาการสอนดนตรี,  น.124. 

 
 จากสาระดนตรี ทกัษะการขบัร้อง คือหน่ึงในทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาดนตรี 
เหตุเพราะ การขบัร้องคือทกัษะพื้นฐานท่ีทุกคนสามารถฝึกฝนปฏิบติัจนเกิดความช านาญได ้การขบั
ร้องจึงเป็นทกัษะทางดนตรีท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาฝึกฝนนกัเรียนดนตรีทุกคน เพื่อให้นกัเรียนมี
ศกัยภาพทางทกัษะดนตรีทางใดทางหน่ึง และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีจะเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนการสอนดนตรีต่อไป 

2.1.4  ทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ดนตรี 
การสอนดนตรีไม่ว่าในลกัษณะใด ย่อมมีหลกัการท่ีครูยึดเป็นแนวปฏิบติั การศึกษา

ทฤษฏีการเรียนรู้ยอ่มช่วยใหก้ารสอนดนตรีมีประสิทธิภาพข้ึนได ้ทั้งน้ีเป็นเพราะครูจะมีความเขา้ใจ
ในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียน และสามารถจดัการสอนดนตรีให้เหมาะสมกบันกัเรียนมากข้ึน 
ในทางจิตวิทยาทฤษฏีการเรียนรู้สามารถแบ่งออกเป็นส่ีกลุ่มใหญ่ ๆ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม ทฤษฏีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคม และทฤษฎีการ
เรียนรู้กลุ่มมานุษยนิยม (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์  2541,  น.81 – 88)  
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2.1.4.1  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
  ทฤษฎีการเรียน รู้ก ลุ่มพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism) อธิบายการเรียน รู้โดยใช้

ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองเป็นหลกั การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือใชส่ิ้งเร้าเป็นตวัช้ีน า 
หรือจูงใจให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีตอ้งการออกมา เพราะทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพฤติกรรม
นิยมมีความเช่ือวา่ การเรียนรู้เกิดข้ึนในสภาพของการวางเง่ือนไข โดยมีการใชก้ารเสริมแรงการให้
รางวลั และการลงโทษ อนัเป็นตวัก าหนดให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งการออกมาซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัทั้งพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปและตวัเสริมแรงท่ีน ามาช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ 

นกัจิตวิทยาคนส าคญัในกลุ่มพฤติกรรมนิยม ไดแ้ก่ พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) วตัสัน 
(John B. Watson) ผูไ้ด้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และสกินเนอร์ 
(Burrhus F. Skinner) 

2.1.4.2  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม (Cognitivism) อธิบายการเรียนรู้วา่เป็นกระบวนการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการสร้างแนวคิดหรือความเขา้ใจเพื่อใชแ้ทนประสบการณ์หรือสภาพแวดลอ้ม
ท่ีตนไดป้ระสบมาซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความคิด กระบวนการคิดหาเหตุผล รวมไปถึงตวัแปร 
อ่ืน ๆ เช่น การจูงใจพนัธุกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีมาก่อน 

นกัจิตวทิยาคนส าคญัในกลุ่มปัญญานิยม ไดแ้ก่ บรูเนอร์ (Jerome S. Bruner) และออสซุ
เบล (David P. Ausubel) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มปัญญานิยมมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

1)  การเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือนกัเรียนมีโอกาสรับรู้ส่ิงนั้นอยา่งเด่นชดั เน่ืองจากแต่ละคนมี
ประสบการณ์แตกต่างกนั การรับรู้ส่ิงใหม่อาจไม่เป็นในลกัษณะท่ีครูตอ้งการ จึงจ าเป็นท่ีนกัเรียน
และครูควรมีความเขา้ใจตรงกนัเสียก่อนว่าตอ้งการเรียนรู้ส่ิงใด ทั้งน้ีรวมไปถึงการจดัสภาพการ
เรียนการสอนใหเ้อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ในส่ิงท่ีมุ่งประสงคไ์ว ้

2)  การเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นผลรวมของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่
ของนกัเรียน ฉะนั้นครูควรจดัสภาพการเรียนรู้โดยค านึงถึงประสบการณ์เดิมของนักเรียน และใช้
ประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเป็นจุดเร่ิมตน้โดยช้ีให้นกัเรียนเห็นความคลา้ยคลึงหรือความเหมือน
ของประสบการณ์เดิมกบัประสบการณ์ใหม่ 

3)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ืองสัมพนัธ์ นกัเรียนจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไดโ้ดยการ
เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีตนมีประสบการณ์มาแลว้ ดงันั้นครูจึงควรทราบว่านักเรียนมีประสบการณ์เดิม
อะไรมาบา้ง และใช้ประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีจะเรียนรู้ท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได ้
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4)  เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเน่ืองแมใ้นบางคร้ังประสบการณ์ใหม่ ๆ จะ
ไม่สมบูรณ์แบบ แต่นกัเรียนก็สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได ้เน่ืองจากนกัเรียนสามารถน า
ประสบการณ์เดิมท่ีตนมีอยูม่าช่วยท าใหป้ระสบการณ์ใหม่สมบูรณ์แบบ และเกิดการเรียนรู้ข้ึนได ้

2.1.4.3  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคม 
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคม  (Social Cognitive Theory) ให้ความส าคัญกับ

สภาพแวดลอ้มโดยกล่าวว่า การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบ
กายของมนุษย ์โดยทั้งมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มยอ่มมีอิทธิพลต่อกนัและกนัเสมอ การเรียนรู้เกิดข้ึนได้
โดยการสังเกต (Observational learning) หรือการเลียนแบบจากตน้แบบ (Modeling) 

นักจิตวิทยาท่ีส าคัญในกลุ่มปัญญานิยม  ได้แก่  เบนดูรา (Albert Bandura) ผู ้ซ่ึงได้
ศึกษาวจิยัทดลองตามทฤษฎีน้ีท าใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคมมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

 1)  ตวัแบบควรแสดงพฤติกรรมหลาย ๆ คร้ัง เป็นตวัอย่างเพื่อให้นักเรียนสังเกตรับรู้ 
จดจ าพฤติกรรมหรือแนวความคิดท่ีตวัแบบตอ้งการสอน  ตวัแบบในความหมายน้ีอาจเป็นไดท้ั้งครู 
บุคคล วทิย ุโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ หนงัสือ วดีีทศัน์ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ได ้

 2)  การเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพถา้มีการให้ค  าอธิบายช้ีแจงควบคู่ไปกบัตวัอย่างแต่ละ
ตวัอยา่ง โดยมีการบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ใหช้ดัเจนซ่ึงก าหนดเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 3)  ช้ีแนะ หรือแนะน าขั้นตอนในการเรียนรู้ หรือการสังเกต เพื่อให้นักเรียนมีวิธีคิด 
หรือเรียนรู้อยา่งเป็นล าดบัขั้น ท าใหส้ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4)  ให้การเสริมแรงเม่ือนักเรียนสามารถเรียนรู้ หรือเลียนแบบได้ถูกต้องเพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหน้กัเรียนมีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

 5)  เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีไดเ้รียนรู้ไป เพื่อประเมินการเรียนรู้หรือ
เลียนแบบ ถา้การเรียนรู้ไม่ประสบผล ควรมีการแกไ้ขปัญหาท่ีกระบวนการหรือตวันกัเรียนแลว้แต่
กรณีของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 6)  การเรียนรู้เกิดข้ึนได้แม้จะไม่มีการแสดงพฤติกรรมออกมา การเรียนรู้เน้นท่ี
พฤติกรรมภายใน มิใช่เฉพาะพฤติกรรมการแสดงออกเท่านั้น 

 7)  ความตั้งใจในการเรียนรู้ ความคาดหวงัในความสามารถของตนเองและการรู้จกั
ประเมินตนเอง เป็นปัจจัยส าคัญนอกเหนือไปจากการจูงใจ  หรือการเสริมแรง ท่ีท าให้มนุษย์
สามารถเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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2.1.4.4  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมานุษยนิยม  
ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมานุษยนิยม  (Humanism) ให้ความส าคัญกับความรู้สึกของ

นกัเรียนในการเรียนรู้มากท่ีสุด กล่าวคือ นักเรียนจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือนักเรียนมีส่วนในการก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนรู้นักเรียนสามารถเลือกเรียนส่ิงต่าง ๆ ได้ตามความ
สนใจโดยไม่มีการบงัคบั การควบคุมใหเ้รียนรู้ นกัเรียนเป็นผูเ้ลือกสรรและก าหนดการเรียนรู้ ลงมือ
กระท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองมีอิสระในการคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการไดอ้ยา่งกวา้งไกล รวมทั้งมี
ส่วนในการประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยรู้จกัการตั้งหลกัเกณฑ์ในการประเมินผลท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมด้วยบทบาทของนักเรียนท่ีเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนจึงสามารถ
เรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองเดียวกนัในเวลาเดียวกนัดงัเช่นการ
เรียนรู้ในหอ้งเรียนทัว่ไปตามสถานศึกษาต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ระบบโรงเรียน 

นกัจิตวิทยาส าคญัในกลุ่มมานุษยนิยม ไดแ้ก่ มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) โรเจอร์ 
(Carl Roger) และคอมบส์ (Arthur Combs) โดยทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมานุษยนิยมมีสาระส าคญัดงัน้ี 

 1)  สร้างสัมพนัธภาพอนัดีให้เกิดข้ึนระหว่างครูและนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความ
สบายใจ มัน่ใจ วางใจท่ีจะเรียนรู้ดว้ยความรู้สึกความตอ้งการของนกัเรียนเอง ไม่มีความกลวัเกรงครู 

 2)  เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดค้น้พบ เรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองตามความสนใจสมคัรใจ 
ไม่มีการบงัคบั โดยครูเป็นผูส้นบัสนุนส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนดว้ยตนเองมิใช่
จากการบงัคบัขู่เขญ็ 

 3)  ครูมีบทบาทเป็นผูช่้วยเหลือ แนะน า ให้ก าลงัใจ ช่วยให้นกัเรียนมีความสบายใจใน
การเรียน เกิดแรงจูงใจภายในท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ดว้ยตนเองและรู้จกัใฝ่หาความรู้ไปตลอดชีวติ 

 4)  ประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูช่้วยเหลือให้นกัเรียนตระหนกัถึงการ
ประเมินผล มีความเขา้ใจและประเมินตนเองดว้ยความซ่ือสัตย ์

 5)  เห็นความส าคญัของผูอ่ื้นเท่ากบัความส าคญัของตนเอง รู้จกัยอมรับในการเป็นเอกตั
บุคคล เคารพ รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีเหตุผลในการแสดงความคิดเห็น ไม่ถือวา่ความคิดเห็น
ของตนถูกตอ้งท่ีทุกคนจ าเป็นตอ้งยอมรับเสมอไป 

2.1.5  การจดักิจกรรมดนตรีในระดบัประถมศึกษา 
การจดักิจกรรมดนตรีแต่ละประเภทโดยค านึงถึงองค์ประกอบดนตรี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของสาระดนตรี ช่วยให้นกัเรียนไดส้าระดนตรีอยา่งครบถว้น คือ นกัเรียนไดเ้รียนรู้ทั้งเน้ือหาดนตรี
และทกัษะดนตรี ในกระบวนการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียน สาระดนตรีและการเรียนรู้
นั้นเป็นกระบวนการสร้างประสบการณ์ดนตรีอนัเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนดนตรี การเรียนรู้ดนตรี สาระ
ดนตรี และสุนทรียศาสตร์ การจดักิจกรรมท่ีใช้หลกัสาระดนตรีช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้

DPU



23 
 

ตรงตามสาระเน้ือหาดนตรีตั้งแต่ตน้ ท าให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ดนตรีในระดบัสูงข้ึนไปไดอ้ยา่ง
ไม่มีท่ีส้ินสุด ตามแต่ความสามารถและโอกาสของนกัเรียนแต่ละคน สาระดนตรีท่ีนกัเรียนเรียนรู้
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ เน้ือหาดนตรี และทักษะดนตรี เน้ือหาดนตรีเป็นเร่ืองราว
เก่ียวกบัองค์ประกอบดนตรี และวรรณคดีคนตรี องค์ประกอบดนตรีไดแ้ก่ เน้ือหาหลกัของดนตรี 
คือ จงัหวะ ท านอง เสียงประสาน สีสัน รูปแบบ และสัญลักษณ์ของเสียง วรรณคดีดนตรีได้แก่ 
เร่ืองราวเก่ียวกบับทเพลงและประวติัศาสตร์ดนตรี ส่วนทกัษะดนตรีไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการ
ขบัร้อง ทกัษะการเล่น ทกัษะการเคล่ือนไหว ทกัษะการสร้างสรรค์ และทกัษะการอ่าน (ณรุทธ์  
สุทธจิตต.์ 2537) แสดงดงัภาพท่ี 2.2  
 
 
 
 
 

   
 
 

 
ภาพที ่2.2  กระบวนการเรียนรู้ดนตรีตามประสบการณ์ดนตรี 
ทีม่า :  ณรุทธ์ สุทธจิตต,์  2537,  กิจกรรมดนตรีส าหรับครู,  อา้งถึงใน ดวงเดือน คุปตค์าร,  2541,  น.21.  

 
กิจกรรมดนตรีในระดบัชั้นประถมศึกษา เป็นช่วงของการวางพื้นฐาน ถ้านักเรียนมี

โอกาสเรียนรู้ดนตรีได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามพฒันาการการเรียนรู้ย่อมช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
โครงสร้างของสาระดนตรีไดอ้ยา่งถ่องแท ้ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ดนตรีชั้นสูงต่อไป    

2.1.5.1  แนวทางการสอนดนตรีนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
นกัวิชาการหลากหลายท่านกล่าวถึง พฒันาการท่ีมีผลกบัการเรียนรู้ดนตรีของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ดงัน้ี 
พฒันาการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 (ศรีเรือน  แกว้กงัวาน,  2545,  น. 69 – 

82) สรุปไดว้า่ 

แนวการจดักิจกรรมดนตรี 

สาระดนตรี 

การเรียนรู้ดนตรี สุนทรียศาสตร์ 

นกัเรียนดนตรี 
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 1)  ความตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่ม นกัเรียนในวยัน้ีมีความตอ้งการเขา้ร่วมกลุ่ม จึงตอ้งเลือก
คิดวิธีปฏิบติัตนท่ีเห็นว่าเหมาะสม เพื่อให้ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การรวมกลุ่มท าให้
นกัเรียนไดรั้บการตอบนองความตอ้งการทางสังคมพื้นฐาน (Basic Social Needs) เช่น ไดรั้บการยก
ย่อง การได้เป็นบุคลส าคญั การได้รับฐานะและต าแหน่ง ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 
ความรู้สึกอยากให้มีผูส้นใจร่วมกิจกรรมกบัตน ฯลฯ เพราะกลุ่มมีความส าคญักบัพฒันาการด้าน 
ต่าง ๆ ของนกัเรียนวยัน้ี การสนบัสนุนให้นกัเรียนไดเ้ขา้กลุ่มท่ีเหมาะสมกบัสถานะภาพของตน จึง
เป็นส่ิงท่ีพึงกระท า และควรแนะน าช่วยเหลือใหโ้อกาสสร้างกลุ่ม อนัเป็นช่องทางเพื่อให้นกัเรียนได้
เรียนรู้โลก สังคม และชีวติ 

 2)  พฒันาการทางความคิดและสติปัญญา พฒันาการทางความคิดทัว่ไปมีช่ือเรียกรวมวา่ 
รู้คิดเชิงรูปธรรม (Concrete Operation) นกัเรียนในวยัน้ีสามารถแยกแยะมองเห็นความแตกต่างของ
ส่ิงต่าง ๆ ดีข้ึนกว่าวยัท่ีผ่านมา นอกจากความช านาญทางลักษณะถ้อยค า (Verbal Symbols) ยงั
สามารถใชภ้าษาและคิดดว้ยสัญลกัษณ์เชิงจ านวน (Number Symbols) อีกดว้ย 

นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สามารถรับรู้จงัหวะ ท านอง และรูปแบบ
เพลงท่ีลึกซ้ึงข้ึน กล่าวคือ สามารถเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท่ียากและสลบัซบัซ้อนข้ึนได ้ควรมีโอกาสใน
การฝึกฝนการขบัร้องเพลงเสียงประสานประเภทต่าง ๆ เพราะเป็นนกัเรียนในวยัท่ีพร้อมจะเรียนรู้
มากกว่าวยัท่ีผ่านมา สามารถรับรู้และจดจ ารูปแบบจงัหวะไดดี้ข้ึน สามารถแสดงออกทางการขบั
ร้องได้มากข้ึนและร้องเพี้ ยนน้อยลง ขบัร้องได้ช่วงเสียงมากข้ึน ขบัร้องได้หลากหลายทั้งเพลง
สนุกสนานและเพลงหวาน ๆ ในบางคร้ัง (ณรุทธ์ สุทธจิตต,์  2541,  น.29 – 31) 

นกัเรียนท่ีเรียนดนตรีส่วนใหญ่จะสนใจทุกส่ิงอยา่งท่ีเป็นของใหม่ส าหรับเขา ตอ้งการ
ท าอะไรต่ออะไรดว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง มกัขอค าแนะน าและความช่วยเหลือในการท างานต่าง ๆ นกัเรียน
จะเรียนรู้จากการสอนดว้ยส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมสัมผสัได้หรือเรียนรู้ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมด้วย
ตนเอง (ธวชัชยั นาควงษ,์  2543,  น.11) 

พฒันาการทางดนตรีของนักเรียนในระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จะมีแนวคิด
เด่นชดัในเร่ืองของจงัหวะและท านอง ครูควรสอนให้นกัเรียนฟังและขบัร้อง โดยเลือกบทเพลงให้มี
ความยากง่ายและมีช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกบัวยั และควรสอดแทรกเร่ืองรูปแบบของบทเพลง สีสัน
ของดนตรี และลกัษณะของเสียงให้กบันกัเรียนดว้ย นอกจากน้ีผูป้กครองยงัมีส่วนช่วยสนบัสนุน
การเรียนดนตรีของนกัเรียนโดยการหาบทเพลงง่าย ๆ มาให้ฟัง ท ากิจกรรมการขบัร้องร่วมกนั หรือ
พานักเรียนไปชมการแสดงต่าง ๆ และควรปรึกษาหารือกับครูอยู่เสมอ ๆ เพื่อรับรู้พัฒนาการ
ทางการเรียนดนตรีของนักเรียน เม่ือมีปัญหาจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ (สุภชัชา โพธ์ิเงิน,  2554,   
น.9) 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสุนทรียภาพทางดนตรี ประกอบด้วยทฤษฎี 3 ส่วน (สุกรี 
เจริญสุข,  2539 อา้งถึงใน ดวงเดือน คุปตค์าร,  2541  น.19) คือ 
 ก. ทฤษฎีของความเหมือน 
 ความเหมือน คือ แม่แบบ หรือ เบ้า หมายถึงครูเป็นแบบอย่างให้นักเรียนเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย  

 1)  การเลียนแบบ เป็นกระบวนการท่ีนักเรียนต้องได้ยินเสียงดนตรี ได้เห็น และได้
สัมผสั แลว้อาศยัการเรียนแบบเพื่อลอกเรียนใหเ้หมือนแบบ  

 2)  การท าซ ้ า เป็นการย  ้าทกัษะเพื่อให้เกิดความแม่นย  า การท าซ ้ าท าใหเ้กิดความช านาญ 
สามารควบคุม ก ากบั และจดัการทกัษะดนตรีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. ทฤษฎีของความแตกต่าง 
เป็นความตอ้งการท่ีจะเปล่ียนแปลงจากความจ าเจของบรรยากาศ และส่ิงท่ีเป็นอยู่ใน

ชีวติประจ าวนั ความตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้กดส่ิงใหม่ ๆ และเกิดความแตกต่าง จ าแนกเป็น 
 1)  การแหกคอก คือ การปฏิเสธต่อรูปแบบและวิถีดั้งเดิมท่ีมีอยู่ แต่มีการแสวงหาและ

สร้างแนวทางข้ึนทาใหม่ 
 2)  การสร้างเทวดา เป็นการสร้างผลงานท่ีมีทกัษะท่ีสมบูรณ์ มีความถูกตอ้งและแม่นย  า 

เป็นตวัของตวัเอง เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานข้ึนมาใหม่ของผูท่ี้มีความสามารถถึงขั้น “มุตโตแตก” 
หรือ “ดน้” ได ้ 

มุตโต คือ ปฏิภาณหรือไหวพริบทางดนตรี “มุตโตแตก” หมายถึง มีความแตกฉานและ
มีความแม่นย  าในตวัเอง 

การดน้ (Improvisation) หรือ คีตปฏิภาณ หรือ ดุริยปฏิภาณ หมายถึงความสามารถใน
การตอบโตห้รือต่อเพลงไดอ้ยา่งฉบัพลนัทนัใด โดยอาศยัความช านาญ 

ค. ทฤษฎีความเป็นฉัน เป็นการแสดงออกทางผลงานท่ีเป็นรากเหง้าของวฒันาธรรม 
ความสมบูรณ์ของศิลปะและดนตรีตอ้งตั้งอยูบ่นความเป็นฉนั อวดความเป็นฉัน และในความเป็น
ฉนันั้น คือรากเหงา้ทางวฒันธรรมของชุมชน  

สรุปไดว้า่  แนวทางการสอนดนตรีนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ครูควร
เป็นแบบอยา่งในเร่ืองของทกัษะดนตรีให้แก่นกัเรียน ตอ้งค านึงถึงความสามารถของนกัเรียนในวยั
น้ีเพื่อให้ทกัษะดนตรีหรือการขบัร้องท่ีนกัเรียนเรียนรู้ไป พฒันาข้ึนจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ
จดัการเรียนรู้ในเร่ืองทกัษะดนตรีหรือการขบัร้องควรบูรณาการการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบของ
กลุ่มควบคู่ไปดว้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางสังคมพื้นฐานท่ีก าลงัเกิดการพฒันาแก่นกัเรียน
ในวยัน้ี 
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2.1.6  การจดัการเรียนรู้ดนตรีตามแนวคิดของนกัวชิาการ  
วธีิการจดัการเรียนรู้ดนตรีตามแนวของนกัวิชาการซ่ึงมีความโดดเด่นและเป็นท่ียอมรับ

กนัในระดบัสากล ทั้ง 4 ท่าน (ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์,  2555) มีดงัน้ี 
2.1.6.1  โซลตาน โคดาย (Zoltan  Kodaly,  1882 – 1967) 
โคดาย เป็นนกัการศึกษาดนตรีและผูป้ระพนัธ์เพลงคนส าคญัของฮงัการี ซ่ึงมีหลกัการ

สอนดนตรีโดยการจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  โดยมี
ขั้นตอนจากง่ายไปหายาก   เนน้การสอนร้องเพลงเป็นหลกั  การร้องเพลงเป็นการใชเ้สียงท่ีมีอยูแ่ลว้
ตามธรรมชาติซ่ึงเด็กคุน้เคยอยูแ่ลว้  ฝึกควบคู่กบัการอ่านโนต้  จนสามารถอ่านและเขียนโนต้ดนตรี
ได ้ โคดายมีความคิดวา่  ดนตรีส าหรับเด็กมีความส าคญัและตอ้งพฒันาเช่นเดียวกบัภาษา  เด็กควร
ฟังดนตรีก่อนแสดงออกทางการร้องหรือการเล่น  และเม่ือเขามีประสบการณ์เพียงพอก็สามารถฝึก
การอ่านและเขียนภาษาดนตรีได ้ โคดายมีวิธีการใชส้ัญลกัษณ์มือในกิจกรรมการสอน และใชก้าร
อ่านโนต้ดว้ยระบบโซลเฟจ  ซ่ึงมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก   ซ่ึงสามารถฝึกโสตประสาททางดนตรี
นักเรียนได้ทั้ งเร่ืองจังหวะ ระดับเสียง ท านอง และการประสานเสียง โดยการร้องเพลงตาม
แบบฝึกหดัของโคดายซ่ึงมีการแบ่งเป็นระดบัขั้นต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน 

2.6.1.2  เอมิล  ชาคส์  ดาลโครซ (Emile  Jaques  Dalcroze,  1865 – 1950)   
ดาลโครซ เป็นนักประพนัธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวสวิส   ดาลโครซมีหลกัการ

สอนดนตรีโดยใช้การเคล่ือนไหวจังหวะเพื่อตอบสนองต่อเสียงดนตรี ใช้ช่ือว่า “ยูริธึมมิก”      
(Eurhythmics)  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตั้งใจฟังเสียงอยา่งมีสมาธิและตอบสนองต่อองค์ประกอบของ
ดนตรีง่าย ๆ ในเร่ือง  จงัหวะ ระดับเสียง ความดงัเบา ความยาวสั้ น นอกจากนั้นดาลโครซยงัใช้
หลกัการสอนโซลเฟจ ซ่ึงเป็นการฝึกการอ่านและการฟังเพื่อจดจ าระดบัเสียงต่าง ๆ บนบรรทดัห้า
เส้น  รวมถึงกิจกรรมอิมโพรไวเซชัน่ ซ่ึงเป็นการปฏิบติักิจกรรมทางดนตรีในทนัทีทนัใด  โดยใช้
ความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนเอง  ซ่ึงช่วยส่งเสริมพฒันาความคิดสร้างสรรคต์ามพฒันาการของ
เด็ก วิธีสอนตามแนวทางของดาลโครซน้ีได้ช้ีเด่นชัดว่ามีการให้ความส าคัญของการฝึกโสต
ประสาททางดา้นต่าง ๆ เช่น จงัหวะ ระดบัเสียง ความแตกต่างของเสียง ใชกิ้จกรรมการสอนยูริธึม
มิก การสอนโซลเฟจ  และการอิมโพรไวเซชั่นเป็นส่ือ โดยมีล าดบัขั้นตอนจากง่ายมาหายากตาม
พฒันาการของเด็ก 

2.6.1.3  คาร์ล ออร์ฟ (Carl  Orff,  1895 – 1982) 
ออร์ฟ เป็นนักประพนัธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวเยอรมนั   ผูคิ้ดค้นวิธีการสอน

ดนตรีผ่านส่ือการสอนท่ีเป็นเคร่ืองดนตรีระนาด แต่หลกัการส าคญัไม่ไดอ้ยู่ท่ีการท่ีเด็กเล่นดนตรี
ระนาดเป็นอยา่งเดียว   แต่เป็นการจดักิจกรรมและเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก ออร์ฟมี
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ความเช่ือวา่ดนตรีเบ้ืองตน้ส าหรับเด็กนั้นควรเป็นดนตรีท่ีสามารถแสดงออกไดโ้ดยง่าย  การสอน
ของเขารวมเอาดนตรี การเคล่ือนไหว  และการพูดเขา้ดว้ยกนั ในการปฏิบติัเขาไดเ้นน้เร่ืองจงัหวะ
ในการฝึกเบ้ืองตน้  และกิจกรรมสร้างสรรค์อิสระโดยเป็นการร้องเพลง  การเคล่ือนไหว การเล่น
เคร่ืองดนตรีระนาดท่ีมีระดบัเสียงต่าง ๆ ซ่ึงเด็กจะไดเ้รียนรู้จงัหวะ ระดบัเสียง การอ่านโน้ต การ
ประสานเสียง  รูปแบบบทเพลง   สีสันเสียง  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสัญลกัษณ์ดนตรีไปพร้อม ๆ 
กนั ซ่ึงเป็นการฝึกโสตประสาททางดนตรีด้านต่าง ๆ ด้วยการฟัง การร้อง และการบรรเลงเคร่ือง
ดนตรีโดยตรง 

2.6.1.4  ชินอิชิ  ซูซูกิ (Shinichi  Suzuki,  1898 – 1998) 
 ซูซูกิ เป็นนักการศึกษาและครูไวโอลินชาวญ่ีปุ่น เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้วท่ีซูซูกิพบ
ความจริงเก่ียวกบัการเรียนภาษาแม่ของเด็กทัว่โลก และไดน้ ามาพฒันาให้เขา้กบัการเรียนดนตรี ซูซู
กิไดส้ังเกตวา่เด็กสามารถพูดภาษาของตนเองไดก่้อนท่ีจะเรียนการอ่านและการเขียน เป็นเพราะการ
ฟังและการเลียนแบบนัน่เอง ดงันั้นการฟังดนตรีตน้ฉบบั การเลียนแบบครูและการท าซ ้ าบ่อย ๆ เด็ก
ยอ่มสามารถให้บรรเลงเคร่ืองดนตรีไดอ้ยา่งดี  ซูซูกิไดค้ดัเลือกบทเพลงในระดบัต่าง ๆ ตามความ
ยากง่าย  ในวิธีการเรียนของซูซูกิ  เด็กจะเรียนรู้สาระดนตรีต่าง ๆ และการปฏิบติัดนตรีมากกว่า
เทคนิคต่าง ๆ การคดัเลือกบทเพลงในแบบฝึกหัดของซูซูกิได้น าเสนออย่างเป็นขั้นตอนและมี
กระบวนการพฒันา  ตอ้งปฏิบติัดว้ยความสม ่าเสมอ  มาตรฐานของบทเพลงฝึก มีการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนดนตรีขั้ นสูงข้ึน แม้ซู ซูกิจะไม่ได้เน้นการฝึกโสตประสาทในด้านต่าง ๆ 
เช่นเดียวกบัวิธีของโคดาย  ออร์ฟ  และดาลโครซ  แต่เม่ือพิจารณาถึงวิธีการของเขาแลว้จะพบวา่มี
การเน้นขั้นตอนของการฟังเป็นพื้นฐานแรก  จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของทกัษะปฏิบติัดนตรี ซ่ึง
นับว่าเป็นการฝึกโสตประสาทและน ามาฝึกฝนทกัษะปฏิบติัดนตรีได้โดยตรง อีกทั้งยงัสามารถ
ประเมินผลไดจ้ากการปฏิบติัทกัษะดนตรีไดอี้กดว้ย 

จากการศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้ของนักวิชาการแต่ละท่าน ผูว้ิจยัมีความสนใจใน
วธีิการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก ซูซูกิ ท่านเป็นนกัวิชาการซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับกนัในระดบัสากลและยงัอยูใ่นยุคใกลเ้คียงกบัยุคศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งวิธีการจดัการเรียนรู้
ของท่าน ยงัให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรีท่ีสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ
อ่ืน โดยจากงานวิจัยของ วิภารัตน์ ภู่คิด (2555) พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ          
มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรีสูงกวา่การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ
โคดาย   
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2.2  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูก ิ 
2.2.1  เกียรติประวติัของชินอิชิ  ซูซูกิ  

ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinichi  Suzuki,  1898 – 1998)  เป็นชาวเมืองนาโกย่า เกิดเม่ือวนัท่ี 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2441 นักการศึกษาชาวญ่ีปุ่นและครูสอนไวโอลิน  ผูส้ร้างระบบการเรียนแบบซูซูกิ 
(Suzuki Method) พ่อของเขาเป็นผูส้ร้างเคร่ืองดนตรีญ่ีปุ่นท่ีเรียกวา่ ซามิเซ็น (Shamisen) เป็นเคร่ือง
ดนตรีประเภทเคร่ืองสายของญ่ีปุ่น และในภายหลงัก็เป็นผูก่้อตั้งโรงงานผลิตไวโอลินท่ีประสบ
ความส าเร็จด้วย ซูซูกิส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริหารธุรกิจแห่งเมืองนาโกย่าในปีค.ศ. 1915 
และได้เรียนไวโอลินควบคู่ไปด้วยกบัครูโค เอ็นโด (Ko Ando,  1878–1963) ต่อมาไดเ้รียนกบัครู
เยอรมนั คาร์ล คลิงเกอร์ (Carl Klinger) ท่ีกรุงเบอร์ลินระหวา่งปี ค.ศ. 1920-1928 ซูซูกิแต่งงานกบั
สาวชาวเยอรมนัช่ือ Waltraud Prange เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1928 ท่ีกรุงเบอร์ลิน จากนั้นเขาได้
เดินทางกลบัมาญ่ีปุ่นและก่อตั้งวงเคร่ืองสายซูซูกิ (The Suzuki Quartet) ร่วมกบัพี่นอ้งของเขา ในปี 
ค.ศ. 1930 เขาไดเ้ป็นผูอ้  านวยการของโรงเรียนดนตรีไทโกกุ (Teikoku Music School) หลงัจากนั้น
ไม่นานเขาก็ไดก่้อตั้งวงออร์เคสตร้าแห่งโตเกียว (The Tokyo String Orchestra) ซ่ึงไดส้ร้างปรากฏ
ทางดนตรีตะวนัตกสู่ชาวญ่ีปุ่นโดยผลงานการบรรเลงช้ินแรก ๆ มกัเป็นเพลงในยคุบาโรค 

วิธีการสอนดนตรีของซูซูกิไม่ไดเ้ป็นเพียงการสอนดนตรีเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่เขา
ยงัไดป้ระยุกต์ใช้จิตวิทยาในการสอนอยา่งดียิ่งเขา้ไปดว้ย โดยในปี ค.ศ. 1933 เขาไดเ้สนอแนวการ
สอนไวว้า่ เด็กไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็สามารถพูดภาษาประจ าชาติของตนเองได้อยา่งเป็นธรรมชาติ 
สามารถจดจ าค าต่าง ๆ ไดม้ากวา่ 4,000 ค าภายในอายุเพียงหา้ขวบ โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามอะไร
มาก และไม่ตอ้งสอนสั่งอย่างเป็นระบบเช่นในโรงเรียน นัน่แสดงถึงความสามารถ ความอจัฉริยะ
ของเด็กทุกคนท่ีสามารถเรียนรู้ภาษาประจ าชาติตนหรือภาษาแม่ (Mother Tongue) ซูซูกิเช่ือวา่การ
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหเ้ด็กเป็นวิธีพฒันาความสามารถต่าง ๆ ของเด็กเช่นเดียวกบัการเรียน ซูซูกิได้
ตดัสินใจน ามาประยุกต์กบัการเรียนดนตรีในเคร่ืองไวโอลิน โดยไม่ตอ้งไปตามกฏเกณฑ์การเรียน
การสอนแบบเดิม เขาเช่ือว่าเด็กท่ีเรียนไวโอลินด้วยวิธีการน้ี สามารถพฒันาไปสู่ความสามารถ
ระดับมาตรฐานขั้นสูง เวลาท่ี เรียนและความถ่ีในการฝึกฝนเป็นจุดประสงค์ส าคัญ  การจัด
สภาพแวดลอ้มทางดนตรีให้เด็กเป็นหวัใจส าคญัมากส าหรับซูซูกิ ลูกศิษยค์นแรกท่ีเรียนดว้ยวิธีของ
ซูซูกิและประสบความส าเร็จ คือ โฟชิยา่ ไอโต (Foshiya Eto) ซ่ึงไดผ้ลดีตั้งแต่เขายงัเป็นเด็กเล็ก  

ในระหวา่งช่วงส้ินสุดของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซูซูกิไดย้า้ยมายงัเมืองมสัสุโมโตซ่ึงเขา
ได้จัดระบบการศึกษาให้ท่ี โรงเรียน  Yoji Kyoiku Doshikai ในปี  ค .ศ . 1948 เขาได้ร่วมมือกับ
โรงเรียนประถมฮนัโก (Hango Primary School) และได้ท าการสอนนักเรียนในชั้นจ านวน 40 คน 
ดว้ยวิธีการสอนของเขาจนประสบผลส าเร็จ ซ่ึงแสดงให้วงการศึกษาญ่ีปุ่นเห็นถึงผลดีของการศึกษา

DPU



29 
 

ตามแนวซูซูกิ ดงัเช่นท่ีโรงเรียน Saino Kyoiku Yoji นกัเรียนท่ีอายุระหวา่ง 3 – 5 ปี ไดรั้บการเรียน
ภาษาญ่ีปุ่น การเขียนภาษาจีน การคดัลายมือ วาดรูป การสนทนาภาษาองักฤษ และยิมนาสติก ดว้ย
แนวทางการสอนของซูซูกิ  

ซูซูกิได้สอนดนตรีและพฒันาการสอนของเขาให้ประสบความส าเร็จเร่ือยมา ในปี            
ค.ศ. 1950 เขาได้ก่อตั้ งสถาบัน Saino Kyoiku Kenkyu – kai โดยพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะใช้ค  าว่า 
ดนตรี หรือ ไวโอลิน ในช่ือของสถาบนัเขา โดยในปี 1952 มีนกัเรียนส าเร็จการศึกษาทั้งส้ิน 196 คน 
และในปี ค.ศ. 1972 สถาบนัแห่งน้ีไดส้ร้างนกัไวโอลินไดถึ้ง 2,321 คน และในการประชุมประจ าปี
ของสถาบนัการศึกษาท่ีบูโดกนั เมืองโตเกียว ซูซูกิไดน้ านกัเรียนของเขาแสดงผลงานเพลงของคีต
กวีเด่น ๆ เช่น Gavotte ของ J.S. Bach , Minuet ของ Boccherini โดยเด็ก ๆ จ านวนถึง 3,000 คน 
และยงัไดแ้สดงเพลง Mozart Violin Concerto โดยนกัเรียนรุ่นแรกของเขา สถาบนัของเขาไดแ้พร่
ขยายไปทัว่ประเทศญ่ีปุ่นถึง 83 สาขา มีครูประมาณ 160 คน และนักเรียนประมาณ 6,000 คน การ
สอนแบบซูซูกิยงัไดใ้ชก้บัเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น เชลโล่ ฟลุต้ เปียโน จากปี ค.ศ. 1964 ซูซูกิได้
น านกัเรียนไปเปิดการแสดงดนตรีหลายคร้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและเผยแพร่วิธีการสอนของ
เขาในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัดนตรีต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 1973 เขาไดเ้ดินทางไปท่ีประเทศองักฤษ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กบันกัเรียนของเขา และไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศวา่วิธีการสอน
ดนตรีของเขาเป็นหน่ึงในวิธีการจดัการเรียนการสอนดนตรีท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดวิธีการ
หน่ึงของโลก (สุกรี เจริญสุข อา้งถึงใน ประพนัธ์ศกัด์ิ พุม่อินทร์,  2555) 

2.2.2  ปรัชญาการสอนดนตรีของซูซูกิ 
ปรัชญาการสอนดนตรีของซูซูกิ คือ “Beautiful Tone, Beautiful Heart” หมายความว่า 

“เสียงใสใจสะอาด” เพราะ การเล่นดนตรีใหเ้สียงใสไดน้ั้นจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดี เหมือนกบั
การพูดภาษาให้ชดัถอ้ยชดัค า จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดฟั้งตน้แบบภาษาท่ีชดั เม่ือฟังจากแบบท่ีชดั
แลว้ หูท่ีไดบิ้นก็จะชดั เด็กท่ีฝึกพูดก็สามารถพูดไดช้ดัเจน ดนตรีก็เช่นเดียวกนั เด็กควรไดเ้รียนจาก
ครูท่ีดีมีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะแสดงให้เด็กดูไดอ้ยา่งชดัเจนได ้เสียงใสใจสะอาดเป็นการพึ่งพิง
ซ่ึงกนัและกนั เม่ือจิตใจสะอาดก็จะเล่นดนตรีออกมาไดดี้ ขณะเดียวกนัเม่ือเล่นดนตรีออกมาเสียงดีก็
จะท าให้จิตใจสะอาดไปด้วย ซูซูกิเช่ือว่าเร่ืองน้ีเป็นหัวใจของการเรียนดนตรีเลยทีเดียว เพราะ
เสียงดนตรีท่ีดีจิตใจท่ีดีเป็นรากฐานของเด็กท่ีจะเติบโตและมีชีวิตท่ีดีในอนาคต เป็นคนดีท่ีมี
ความสามารถของสังคมเล่นดนตรีมีเสียงดีเล่นอะไรก็ไพเราะ เม่ือเป็นคนดีของสังคมท าอะไรก็ดูดี 
เพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีตามปรัชญาของซูซูกิ เป็นการเรียนดนตรีเพื่อพฒันาคุณภาพคน และ
ออกไปพฒันาคุณภาพชาติ “เสียงใส ใจสะอาด” เป็นหัวใจของการเรียนดนตรีของซูซูกิ เพราะ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจะเติบโตมาในภายหลงัสามารถท่ีจะสร้างไดท้ั้งหมด เม่ือเสียงดีอะไรก็ดีหมด 
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เม่ือเป็นคนดีอะไรก็ง่ายท่ีจะท า ดงันั้นดนตรีจึงไม่ไดเ้ป็นเพียงความบนัเทิงเท่านั้น แต่เป็นเร่ืองของ
คุณภาพชีวิต การสอนดนตรีระบบซูซูกิเป็นระบบการสอนแบบแม่สอนลูก หรือค าโบราณท่ีว่า 
“ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้” คือการสอนดนตรีโดยการเลียนแบบ ซ่ึงประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก
ในประเทศญ่ีปุ่น 

ซูซูกิ เช่ือวา่ความสามารถท่ีเรียกวา่ “เก่งหรือ อจัฉริยะ” ไม่ไดมี้ติดตวัมาแต่ก าเนิด ทุก
คนเกิดมามีทุกส่ิงทุกอย่างเท่ากนัหมด คือ “ไม่มีอะไร” ตอ้งอาศยัการเรียนรู้ การเล้ียงดู อบรมบ่ม
สอนและการพฒันา เพื่อให้เด็กเป็นอย่างท่ีพ่อแม่ตอ้งการ การเรียนรู้ของเด็กเหมือนกบัการเรียนรู้
ภาษาจากแม่ กระบวนการสอนของซูซูกิ ตั้งช่ือวา่ “การศึกษาของคนเก่ง” (Talent Education) ซูซูกิ
เช่ือวา่ เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และเป็นคนเก่งได ้แต่อยา่ทอดทิ้งให้เด็กเติบโตอยา่งยถากรรมโดยท่ี
ไม่ไดอ้บรมเล้ียงดูและต่อเน่ือง  ครูดีเด็กก็จะพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ครูไม่ดีเด็กก็จะพฒันาไดช้า้หรือ
พฒันาแบบผิด ๆ ตามครู ครูเป็นกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดทิศทางการเรียนของเด็ก  “ครูเก่งเด็กเก่ง ครูไม่
เก่งเด็กก็ไม่เก่ง” 

2.2.3  หลกัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 
ดนตรีเป็นเร่ืองของการไดย้ิน การฟังเสียงเพี้ยน การตอบสนองการฟังยอ่มเพี้ยนไปดว้ย

การได้ยินเสียงท่ีถูกตอ้ง การตอบสนองการไดย้ินย่อมถูกตอ้งด้วย ดงันั้น การศึกษาของคนเก่งมี
หัวใจอยู่ดังน้ี เราต้องศึกษาเพื่ อท่ีจะพัฒนาความเก่งของเด็กผ่านการศึกษาอบรมสั่ งสอน 
ความสามารถทางดนตรีก็เหมือนกับความสามารถทางด้านอ่ืน ๆ ท่ีทุกคนสามารถเรียนได้
เหมือนกนั 

มนุษยมี์ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาความสามารถให้สูงข้ึน การพฒันาความสามารถท่ี
สูงข้ึนท าได้ด้วยการฝึกท่ีถูกต้อง ความสามารถไม่ได้มาจากความคิดหรือทฤษฎี แต่มาจากการ
ฝึกซ้อมท่ีถูกตอ้ง ในการฝึกซ้อมนั้น ตอ้งไดรั้บการฝึกท่ีดีและถูกตอ้ง ไม่ตอ้งรีบร้อนแต่ไม่หยุดการ
ฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ การฝึกซ้อมท่ีผิด ๆ จะพฒันาความสามารถท่ีผิด ๆ ดว้ย ความลบัของการ
ฝึกซอ้มก็คือการท าซ ้ า ฝึกซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก จนดูเป็นเร่ืองท่ีง่ายและเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติคือเป็นส่วน
หน่ึงของชีวติ ฝึกซอ้มจนเป็นธรรมชาติและธรรมชาติคือชีวติ 

ความตั้ งใจของซูซูกิในการสร้างสถาบันการศึกษาของคนเก่ง (Talent Education)
เพื่อท่ีจะสร้างเด็กญ่ีปุ่นให้มีความสามารถทางดนตรี ไม่ไดมุ้่งหวงัให้เด็กเป็นนกัดนตรีเอกของโลก
แต่ตอ้งการให้เด็กแสดงความสามารถทางดนตรีเต็มศกัยภาพ การสอนระบบซูซูกิ เช่ือว่าพ่อแม่มี
บทบาทส าคญั ท่ีจะสนบัสนุนใหลู้กเรียนและพฒันาดนตรี พ่อแม่ท่ีเรียนแลว้ เป็นการเปิดโอกาสให้
ลูกเลียนแบบและอยากเรียน เม่ือเด็กไดเ้รียนต่อเพลงจากครูแบบตวัต่อตวัแลว้ เด็กควรมีโอกาสได้
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เรียนรวมวงกนัเป็นกลุ่ม เพราะการเรียนเป็นวงเป็นวิธีท่ีกา้วหนา้ท่ียิ่งใหญ่และอศัจรรยส์ าหรับเด็ก 
และน่ีคือความเป็นอจัฉริยะของการเรียนดนตรีของเด็ก  

การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิจึงมีหลกัการส าคญัดงัน้ี  
 1)  จดัการเรียนการสอนตอ้งค านึงวา่เด็กสามารถเรียนรู้ภาษาของตนเองไดดี้โดยไม่ตอ้ง

สั่งสอนอยา่งเป็นระบบ  
 2)  สภาพแวดลอ้มท่ีดีช่วยใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นต่าง ๆ ดีข้ึน 
 3)  เวลาท่ีเรียน ความถ่ีในการฝึกฝน การจดัสภาพแวดล้อมทางดนตรีให้เด็กเป็นส่ิง

ส าคญัมาก 
 4)  ความสามารถท่ีเรียกวา่ “เก่งหรือ อจัฉริยะ” ไม่ไดมี้ติดตวัมาแต่ก าเนิด ตอ้งอาศยัการ

เรียนรู้ การเล้ียงดู อบรม บ่มสอน และการพฒันา เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้และเป็นคนเก่งได ้แต่อยา่
ทอดทิ้งใหเ้ด็กเติบโตตามยถากรรม 

 5)  การเรียนรู้โดยการฟังเป็นส่ิงจ าเป็น  การฟังเสียงดนตรีเพี้ ยน ๆ จะท าให้การ
ตอบสนองเพี้ยนไปดว้ย 

 6)  การพฒันาความสามารถของมนุษยใ์หดี้ข้ึนสามารถท าไดโ้ดยการฝึกฝน 
 7)  เด็กเรียนรู้จากตน้แบบโดยสังเกตและการเลียนแบบ 

2.2.4  รูปแบบการสอนดนตรีของซูซูกิ 
รูปแบบการสอนดนตรีของซูซูกิ มีรายละเอียดของการฝึกฝนซ่ึงประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน (สุกรี เจริญสุข,  2542,  น.13 – 17) คือ 
ขั้นท่ีหน่ึง การฟัง (Listening) คือ การจดัเทปเพลงคลาสสิคประมาณ 20 เพลง มอบให้

พอ่แม่รับหนา้ท่ีเปิดใหลู้กซ่ึงอยูใ่นวยัทารก ฟังเป็นประจ า จนกระทัง่เด็กมีอายไุดป้ระมาณ 2 ปี 
ขั้นท่ีสอง การเลียนแบบ (Imitation) หลงัจากผ่านขั้นท่ี 1 มาแลว้ เด็กจะตอ้งมาเขา้กลุ่ม

คละกบัเด็กอ่ืนท่ีเรียนกบัซูซูกิอยูก่่อน ซ่ึงมีวยัต่างกนั ประมาณ 2-3 ปี เพื่อร่วมท ากิจกรรมเขา้จงัหวะ
และกายบริหาร โดยมีแม่และครูร่วมด้วย กิจกรรมน้ีใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ในบางกิจกรรมมี
ความน่าสนใจมาก เช่น เด็กท่ีเรียนอยูก่่อนจะแสดง Recital ใหเ้ด็กท่ีเขา้ใหม่ไดช้มเพื่อเป็นแบบอยา่ง
วา่อีกไม่นานขา้งหนา้เด็กท่ีเขา้มาใหม่ก็จะแสดงกิจกรรมเช่นน้ีเหมือนกนั ส าหรับเด็กท่ีเรียนอยูก่่อน
ก็ถือวา่เป็นโอกาสไดแ้สดงพฒันาการทางดนตรี ซ่ึงยงัจะตอ้งแข่งกบัตวัเองเพื่อพฒันาให้ดียิง่ ๆ ข้ึน
ต่อไป 

ขั้นท่ีสาม ท าซ ้ า (Reiteration) คือ การท่ีซูซูกิจะรับเด็กเขา้สู่ชั้นเรียน จะมีครูสอนเด่ียว
และมีเคร่ืองดนตรีเป็นของตนเอง โดยเด็กจะเรียนไปพร้อม ๆ กบัแม่ ซ่ึงอีกประมาณ 1 เดือนให้หลงั
แม่จะค่อย ๆ ผละออกไป โดยครูจะเป็นผูรั้บหนา้ท่ีดูแลฝึกฝน 
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ขั้นท่ีส่ี จดจ าฝังใจ (Memorize) คือเม่ือเด็กเรียนดนตรีตามขั้นตอนของหลกัสูตร เด็ก
เรียนดว้ยใจรักมีวนิยัในตนเองท่ีจะฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอ ประกอบกบัความคุน้เคยกบัเสียงดนตรีท่ี
ได้ฟังเป็นประจ า ตั้งแต่อยู่ในวยัทารก ช่วยให้เด็กผลิตเสียงท่ีถูกต้องเหมาะสมออกมาได้ เพียง
ระยะเวลา 2-3 ปี เด็กก็จะสามารถเล่นเพลงยาก ๆ ได ้แลว้จึงมาเรียนรู้การอ่านโนต้ในภายหลงั  
 จากการศึกษารูปแบบการสอนของซูซูกิ ผูว้จิยัจึงสรุปเป็นวิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นวชิาดนตรีของผูว้จิยั โดยประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ขั้นการฟัง เป็นขั้นตอนการฟังเพลงหรือแบบฝึกทกัษะจากการสาธิตของครู หรือ
ฟังจากส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน    

ขั้นท่ี 2 ขั้นเลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะ จากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีครูจดั 
ขั้นท่ี 3 ขั้นท าซ ้ า เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะแบบซ ้ า ๆ  
ขั้นท่ี 4 ขั้นจดจ าฝังใจ หลงัจากผ่านขั้นท่ีสาม (ขั้นท าซ ้ า) จนนักเรียนเกิดความช านาญ 

นกัเรียนจะจดจ าทกัษะเหล่านั้นและแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมชาติ 
 สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี 2.3  
 
 
 
   
 
 
                                                             
 
 
   
  
 
 
 
ภาพที ่2.3  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ 

 
 

 

แนวคิดของของซูซูกิ 

ขั้นท าซ ้ า 

ขั้นจดจ าฝังใจ 

ขั้นการฟัง 

ขั้นเลียนแบบ 
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2.3  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็น

ส าคญั โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้มีโอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้นกัเรียนท างานเป็นกลุ่ม 
เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐห์รือสร้างช้ินงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ครู
ท าหน้าท่ีสรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ครูจะตอ้งพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้นักเรียนเรียนได้ใช้
กระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ดว้ย
ตนเองเป็นหลกัการส าคญั (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์  2544,  น.15) 

2.3.1  ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไดมี้นกัวชิาการหลายท่าน ใหค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
สลาวิน (Slavin,  1987,  p.7 – 13) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า  

หมายถึง  วิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีใหน้กัเรียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ โดยทัว่ไปมีสมาชิก
กลุ่มละ 4 – 6 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบใน
ส่ิงท่ีไดรั้บการสอน  และช่วยเพื่อนสมาชิกใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ย  มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดย
มีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม 

วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2541,  น.135) ไดก้ล่าววา่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวธีิการสอน
ท่ีแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นกัเรียนไดท้  างานร่วมกนัและท าให้นกัเรียนแต่ละคนเกิด
การเรียนรู้สูงสุด 

ไสว  ฟักขาว (2544,  น.193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่ เป็นการจดัการเรียน
การสอนท่ีแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้ง
ในส่วนตน  และส่วนรวม  เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545,  น.174) กล่าวไวว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้ท่ี
เน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถ
แตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม โดย
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการใหก้ าลงัใจแก่กนัและ
กนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงรับผิดชอบต่อการเรียนของ
ตนเองเท่านั้น หากจะตอ้งร่วมรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มอีกดว้ย 

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550,  น.121) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือการเรียน
แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนักเรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน          
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ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนา้ท่ีในกลุ่มของตน ท า
ใหง้านของกลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้ 

สรุปไดว้า่  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีครูจดัให้
นกัเรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
และร่วมกนัรับผดิชอบงานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จของกลุ่มและสมาชิกใน
กลุ่มทุกคน 

2.3.2  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สเปนเซอร์ เคแกน (Spenser Kagan,  1994) นกัการศึกษาชาวสหรัฐ ไดท้  าการวิจยัและ

พฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอยา่งจริงจงัมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และไดเ้ผยแพร่ผลงาน
อยา่งกวา้งขวางในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายประเทศในทวปีเอเชีย มีแนวคิดหลกัท่ีจะน าไปสู่การ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 6 ประการ (Kagan : Cooperative 
Learning,  1994 อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เอกสาร
ประกอบการประชุมปฏิบติัการวทิยากรแกนน า การจดัการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์,  2543) แสดงดงั
ภาพท่ี 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.4  “Teams Will Manage Social Skills and PIES through Structure” 
ทีม่า :  Kagan : Cooperative Learning,  1994 จากเวบ็ไซต ์http://isdc.rsu.ac.th/weblog/21. 
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จากภาพประกอบแสดงแนวคิดหลกัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Kagan: Cooperative 
Learning,  1994 อ้างถึงใน  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เอกสาร
ประกอบการประชุมปฏิบติัการวทิยากรแกนน าการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์,  2543) ไดด้งัน้ี 

2.3.2.1  การจดักลุ่ม (Teams) หมายถึง การจดักลุ่มของนกัเรียนท่ีจะท างานร่วมกนั กลุ่ม
ท่ีจะเรียนรู้ดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิผล ควรเป็นดงัน้ี 

 1)  กลุ่มละ 4 คน ประกอบดว้ยเด็กท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูง   ปานกลาง ค่อนขา้งต ่า 
และหญิงชายเท่า ๆ กนัในบางกรณีการจดักลุ่มโดยวิธีอ่ืน เช่น ในการศึกษาเร่ืองลึกเฉพาะ เช่น ท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ควรจดักลุ่มเด็กท่ีมีความสนใจเหมือนกนั หรือจดักลุ่มโดยวธีิสุ่ม เม่ือตอ้งการ
ทบทวนความรู้ 

 2)  จดัใหเ้ด็กอยูใ่นกลุ่มเดียวกนัประมาณ 6 สัปดาห์แลว้เปล่ียนจดักลุ่มใหม่ 
2.3.2.2  ความมุ่งมัน่ (Will) หมายถึง ความมุ่งมัน่และอุดมการณ์ของเด็กท่ีจะร่วมงาน

กนั เด็กจะตอ้งมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งสร้างใหเ้กิดข้ึนและใหค้งไวโ้ดยใหท้ ากิจกรรมหลากหลาย โดยวธีิการต่อไปน้ี 

 1) การสร้างความมุ่งมัน่ของทีมท่ีจะท างานร่วมกนั 
 2) การสร้างความมุ่งมัน่ของชั้นเรียนท่ีจะช่วยกนั 

2.3.2.3  การจัดการ (Management) หมายถึง การจัดการเพื่อให้กลุ่มท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการจดัการของครูและการจดัการของนักเรียนภายในกลุ่ม ครูจะตอ้งมีการ
จดัการท่ีดี เพื่อให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ เช่น การควบคุมเวลา การก าหนดสัญญาณให้
นกัเรียนหยดุกิจกรรม ฯลฯ  

2.3.2.4  ทกัษะสังคม (Social Skills) เป็นทกัษะในการท างานร่วมกนั มีความสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อกนั ใหค้วามช่วยเหลือกนั ใหก้ าลงัใจซ่ึงกนัและกนั รับฟังความคิดเห็นของกนัและกนั  

2.3.2.5  หลกัพื้นฐานส่ีประการ (Four Basic Principles PIES) เป็นหลกัการพื้นฐานของ
การเรียนรูแบบร่วมมือ ซ่ึงจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้ไดแ้ก่  

 P = มีการพึ่งพาอาศยักนั (Positive Interdependence) นักเรียนตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน  โดยมีแนวคิดท่ีว่าเม่ือเราได้รับประโยชน์จากเพื่อน  เพื่อนก็จะได้รับประโยชน์จากเรา 
ความส าเร็จของกลุ่มคือความส าเร็จของแต่ละคน  

 I = การรับผิดชอบรายบุคคล  (Individual Accountability) ยอมรับว่าแต่ละคนในกลุ่ม   
ต่างมีความสามารถและมีความส าคญัต่อกลุ่ม แต่ละคนมีส่วนใหก้ารท างานในกลุ่มส าเร็จ  

 E = การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม (Equal Participation) ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในงานของกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั  
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 S = มีปฏิสัมพนัธ์กัน (Simultaneous Interaction) ทุกคนในกลุ่มตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กัน
ตลอดเวลาท่ีท างานในกลุ่ม  

2.3.2.6  รูปแบบกิจกรรมกลุ่ม (Structures) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการท างาน
กลุ่ม ซ่ึงมีหลากหลายทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีจะศึกษา เคแกนไดว้ิจยัและเสนอไว้
หลายรูปแบบ ตวัอยา่งเช่น  

 -   กิจกรรมจบัคู่สลบักนัพูดในหัวขอ้และในเวลาท่ีก าหนด เช่น คนละ 1 นาที เม่ือคน
หน่ึงพูด อีกคนหน่ึงฟัง แลว้สลบักนั 

 -  นกัเรียนในกลุ่มทั้ง 4 คน ผลดักนัพูดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจน
ครบทุกคน  

 -  นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนแสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในกระดาษแผน่
เดียวกนัแลว้วนไปเร่ือย ๆ จนนกัเรียนทุกคนเขียนทั้งหมด แลว้น ามาสรุป 

 -  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มคิดแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึงก่อน จากนั้นเปล่ียนเป็น
รวมกนัคิดเป็นคู่ ซ่ึงจะท าให้นกัเรียนแต่ละคนเรียนรู้แบบการแกปั้ญหา ในท่ีสุดแต่ละคนสามารถ
แกปั้ญหาท านองเดียวกนัได ้

2.3.3  องคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

 กิจกรรมกลุ่มจะท าให้เด็กไดแ้สวงหาโอกาสท่ีจะไดเ้ล่นหรือท ากิจกรรมกบัเพื่อนอย่าง
สนุกสนาน (บวร สุวรรณบุพผา,  2548,  น.95 – 96) 

จอห์นสัน  และจอห์นสัน  (Johnson and Johnson,  1987,  p.13 – 14) ได้ก ล่ าวถึ ง
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไวด้งัน้ี 

 1)  ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง การท่ี
สมาชิกในกลุ่มท างานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั  มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม
ในการท างาน  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์  ขอ้มูลต่าง ๆ ในการท างาน  ทุกคนมีบทบาทหนา้ท่ีและ
ประสบความส าเร็จร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์  หรือรางวลั
ผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกนั  เช่น  ถา้สมาชิกทุกคนช่วยกนัท าให้กลุ่มไดค้ะแนน 90% แลว้ สมาชิก
แต่ละคนจะไดค้ะแนนพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนนเป็นรางวลั  เป็นตน้ 

 2)  การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส่งเสริมซ่ึงกันและกัน (Face To  Face Promotive Interaction) 
เป็นการติดต่อสัมพนัธ์กนั แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั การอธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนใน
กลุ่มฟัง เป็นลักษณะส าคญัของการติดต่อปฏิสัมพนัธ์โดยตรงของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันั้ น      
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จึงควรมีการแลกเปล่ียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อ
เลือกในส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 3)  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual  Accountability) ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคล  เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล  โดยมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั  เพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยท่ีสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

 4)  การใช้ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย (Interdependence and  
Small  Group  Skills)  ทกัษะระหวา่งบุคคล  และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการ
ฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ  
นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะในการส่ือสาร  การเป็นผูน้ า  การไวว้างใจผูอ่ื้น  การตัดสินใจ      
การแกปั้ญหา  ครูควรจดัสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมนกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 5)  กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการ
ท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ  สมาชิกทุกคนตอ้งท าความ
เขา้ใจในเป้าหมายการท างาน  วางแผนปฏิบติังานร่วมกนั  ด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผล
และปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องค์ประกอบน้ี  ต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั  ในอนัท่ีจะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือด าเนินไปดว้ยดี  และบรรลุตามเป้าหมายท่ีกลุ่ม
ก าหนด  โดยเฉพาะทกัษะทางสังคม  ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย  และกระบวนการกลุ่มซ่ึงจ าเป็นท่ี
จะต้องได้รับการฝึกฝน  ทั้ งน้ีเพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้  ความเข้าใจและสามารถน าทกัษะ
เหล่าน้ีไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี   

อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550,  น.122)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไวว้า่ ตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบในการใหน้กัเรียนท างานกลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 

 1)  มีการพึ่ งพาอาศัยกัน  (Positive  Interdependence)  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่มมี
เป้าหมายร่วมกนั  มีส่วนรับความส าเร็จร่วมกนั  ใชว้สัดุอุปกรณ์ร่วมกนั  มีบทบาทหนา้ท่ีทุกคนทัว่
กนั  ทุกคนมีความรู้สึกวา่งานจะส าเร็จไดต้อ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

 2)  มีปฏิสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ (Face to Face Promotive Interaction)  
หมายถึง  สมาชิกกลุ่มไดท้  ากิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด  เช่น  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  อธิบายความรู้แก่
กนั ถามค าถาม ตอบค าถามกนัและกนั ดว้ยความรู้สึกท่ีดีต่อกนั 
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 3)  มีการตรวจสอบความรับผิดชอบสมาชิกในแต่ละคน (Individual Accountability) 
เป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่       
มากน้อยเพียงใด  เช่น  การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม  สังเกตและบนัทึกการท างานกลุ่ม  ให้นกัเรียน
อธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรู้ใหเ้พื่อนฟัง  ทดสอบรายบุคคล  เป็นตน้ 

 4)  มีการฝึกทกัษะการช่วยเหลือกันและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย (Interdependence  
and  Small  Groups  Skills)  นกัเรียนควรไดฝึ้กทกัษะท่ีจะช่วยให้งานกลุ่มประสบความส าเร็จ  เช่น  
ทกัษะการส่ือสาร  การยอมรับและช่วยเหลือกนั  การวิจารณ์ความคิดเห็น  โดยไม่วิจารณ์บุคคล  
การแก้ปัญหาความขดัแยง้  การให้ความช่วยเหลือ  และการเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
การท าความรู้จกัและไวว้างใจผูอ่ื้น  เป็นตน้ 

 5)  มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  สมาชิกตอ้งรับผิดชอบต่อการท างาน
ของกลุ่ม  ตอ้งสามารถประเมินการท างานของกลุ่มไดว้า่  ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด   เพราะ
เหตุใด  ตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีใด  และอย่างไร  เพื่อให้การท างานกลุ่มมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม  เป็น
การฝึกกระบวนการกลุ่มอยา่งเป็นกระบวนการ 

ไสว  ฟักขาว (2544,  น.195) ได้กล่าวว่า จากองค์ประกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Cooperative Learning)  ซ่ึงไดแ้ก่ ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก  การปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ส่งเสริมกนัและกนั  ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  การใช้ทกัษะระหว่างบุคคล  การ
ท างานกลุ่มยอ่ย  และกระบวนการกลุ่ม  องค์ประกอบเหล่าน้ีท าให้การเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่าง
ออกไปจากการเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม (Traditional  Learning)  กล่าวคือ การเรียนเป็นกลุ่มแบบ
ดั้ งเดิมนั้ น  เป็นเพียงการแบ่งกลุ่มการเรียนเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติงานร่วมกัน  แบ่งงานกันท า  
สมาชิกในกลุ่มต่างท างานเพื่อใหง้านส าเร็จ  เนน้ท่ีผลงานมากกวา่กระบวนการในการท างาน ดงันั้น
สมาชิกบางคนอาจมีความรับผิดชอบในตนเองสูง  แต่สมาชิกบางคนอาจไม่มีความรับผิดชอบ ขอ
เพียงมีช่ือในกลุ่ม มีผลงานออกมาเพื่อส่งครูเท่านั้น ซ่ึงต่างจากการเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมมือท่ี
สมาชิกแต่ละคนตอ้งมีความรับผดิชอบทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มดว้ย   

สรุปความแตกต่างระหว่างกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือกบักลุ่มการเรียนแบบดั้ งเดิม 
แสดงดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1  ความแตกต่างของการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการเรียนรู้แบบดั้งเดิม 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) 

การเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม 
(Traditional  Learning) 

1. มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกระหวา่งสมาชิก 
2. สมาชิกเอาใจใส่รับผดิชอบต่อตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกต่างกนั 
4. สมาชิกผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูน้ า 
5. รับผดิชอบร่วมกบัสมาชิกดว้ยกนั 
6. เนน้ผลงานและการคงอยูซ่ึ่งความเป็นกลุ่ม 
7. สอนทกัษะทางสังคมโดยตรง 
8. ครูคอยสังเกตและหาโอกาสแนะน า 
9. สมาชิกกลุ่มมีกระบวนการท างานเพื่อ 
    ประสิทธิผลกลุ่ม 

 1. ขาดการพึ่งพากนัระหวา่งสมาชิก 
 2. สมาชิกขาดความรับผดิชอบในตนเอง 
 3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกนั 
 4. มีผูน้  าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเพียงคนเดียว 
 5. รับผดิชอบเฉพาะตนเอง 
 6. เนน้ท่ีผลงานเพียงอยา่งเดียว 
 7. ทกัษะทางสังคมถูกละเลย 
 8. ครูขาดความสนใจในหนา้ท่ีของกลุ่ม 
 9. ขาดกระบวนการในการท างานกลุ่ม 

 
ทีม่า :  คลีย ์(Kley),  1991,  อา้งถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงคา้,  2540,  การสอนวทิยาศาสตร์ท่ีเนน้

กระบวนการ,  น.101. 
 
จากองคป์ระกอบส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จึงสรุปไดว้า่การเรียนรู้แบบร่วมมือ

นั้นมีองคป์ระกอบ 5 ประการดว้ยกนั คือ  
 1)  มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการท างานกลุ่ม

ร่วมกนั ซ่ึงจะตอ้งพึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัเพื่อความส าเร็จของการท างานกลุ่ม 
 2)  มีปฏิสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงสร้างสรรค ์เป็นการให้สมาชิกไดร่้วมกนัท างาน

กลุ่มกนัอยา่งใกลชิ้ด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกนัของสมาชิกภายในกลุ่ม ดว้ยความรู้สึก
ท่ีดีต่อกนั 

 3)  มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  หมายความวา่ สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะตอ้งมีความรับผิดในการท างาน โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะไดรั้บ
การทดสอบเป็นรายบุคคล 

DPU



40 
 

 4)  มีการใช้ทกัษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทกัษะระหว่างบุคคล  และทกัษะการท างาน
กลุ่มยอ่ย  นกัเรียนควรไดรั้บการฝึกฝนทกัษะเหล่าน้ีเสียก่อน  เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะช่วยให้
การท างานกลุ่มประสบผลส าเร็จ  เพื่อใหน้กัเรียนจะสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5)  มีการใช้กระบวนการกลุ่ม ซ่ึงเป็นกระบวนการท างานท่ีมีขั้นตอนหรือ วิธีการท่ีจะ
ช่วยให้การด าเนินงานกลุ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนปฏิบติังานและเป้าหมายใน
การท างานร่วมกนั  โดยจะตอ้งด าเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

2.3.4  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นกัการศึกษาหลายท่าน ออกแบบขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงัน้ี 
อารอนสันและคณะ (Aronson  and  Ohters,  1978,  p.22 - 25) ได้แบ่งขั้ นตอนการ

จดัการเรียนรู้ออกเป็น 6 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 :  ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยเท่าจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม         

ถา้กลุ่มขนาด 3  คน  ใหแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น  3  ส่วน 
 ขั้นท่ี 2 :  จดักลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกัน  เป็นกลุ่มพื้นฐาน  

(Home  Groups) จ านวนสมาชิกในกลุ่มอาจเป็น  3 หรือ 4 คนก็ได ้จากนั้นแจกเอกสารหรืออุปกรณ์
การสอนให้กลุ่มละ 1 ชุด หรือให้คนละชุดก็ไดก้  าหนดให้สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบอ่านเอกสาร
เพียง 1 ส่วนท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น  หากแต่ละกลุ่มไดรั้บเอกสารเพียงชุดเดียว ให้นกัเรียนแยก
เอกสารออกเป็นส่วน ๆ ตามหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี 

ในแต่ละกลุ่ม  นกัเรียนคนท่ี  1 จะอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี  1 
                                  นกัเรียนคนท่ี  2 จะอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี  2 

    นกัเรียนคนท่ี  3 จะอ่านเฉพาะหวัขอ้ยอ่ยท่ี  3 
 ขั้นท่ี 3 :  เป็นการศึกษาในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert  Groups)  นักเรียนจะแยกยา้ยจาก

กลุ่มพื้นฐาน  ไปจบักลุ่มใหม่เพื่อท าการศึกษาเอกสารส่วนท่ีได้รับมอบหมาย  โดยคนท่ีได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาเอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน  จะไปนั่งเป็นกลุ่มด้วยกัน  กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน  
แลว้แต่จ านวนสมาชิกของกลุ่มท่ีครูก าหนดในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ  สมาชิกจะอ่านเอกสาร  สรุปเน้ือหา
สาระ  จดัล าดบัขั้นตอนการน าเสนอ  เพื่อเตรียมทุกคนให้พร้อมท่ีจะไปสอนหัวขอ้นั้น  ท่ีกลุ่มเดิม
ของตนเอง 

 ขั้นท่ี 4 : นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญกลบักลุ่มเดิมของตนแลว้ผลดัเปล่ียนเวยีน
กนัอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวขอ้  มีการซักถามขอ้สงสัย  ตอบปัญหา  ทบทวนให้เขา้ใจ
ชดัเจน 
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 ขั้นท่ี 5 :  นักเรียนแต่ละคนท าแบบทดสอบเก่ียวกบัเน้ือหาทั้งหมดทุกหัวขอ้ แล้วน า
คะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 

 ขั้นท่ี 6 :  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนสูงสุด  จะไดรั้บรางวลั   
สลาวนิ และคณะ (Slavin,  1987) ไดแ้บ่งขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 5 ขั้น คือ 
 ขั้นท่ี 1 :  ขั้นสอน  ครูด าเนินการสอนเน้ือหา ทกัษะหรือวิธีการเก่ียวกบับทเรียนนั้น ๆ 

อาจเป็นกิจกรรมท่ีครูบรรยาย สาธิต ใชส่ื้อประกอบการสอน หรือใหน้กัเรียนท ากิจกรรม 
 ขั้นท่ี 2 :  ขั้นทบทวนความรู้เป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 – 5  คน ท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนต่างกนั  สมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจกัน  สมาชิกทุกคนจะต้อง
ท างานร่วมกนัเพื่อช่วยเหลือกนัและกนัในการศึกษาเอกสารและทบทวนความรู้เพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการสอบยอ่ย  

 ขั้นท่ี 3 :  ขั้นทดสอบยอ่ย  ครูจดัใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบยอ่ย หลงัจากนกัเรียน เรียน
และทบทวนเป็นกลุ่มเก่ียวกบัเร่ืองท่ีก าหนด  นกัเรียนท าแบบทดสอบคนเดียว 

 ขั้นท่ี 4 :  ขั้นหาคะแนนพฒันาการ  คะแนนพฒันาการเป็นคะแนนท่ีไดจ้ากการพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบคร้ังก่อน ๆ กบัคะแนนการทดสอบคร้ังปัจจุบนั  ซ่ึงมี
เกณฑก์ารใหค้ะแนนก าหนดไว ้  

 ขั้นท่ี 5 :  ขั้นให้รางวลักลุ่ม  กลุ่มท่ีไดค้ะแนนพฒันาการตามเกณฑท่ี์ก าหนดจะไดรั้บค า
ชมเชยหรือติดประกาศท่ีบอร์ดในหอ้งเรียน 
  เดวดิ จอห์นสัน  และรอเจอร์ จอห์นสัน (Johnson  and  Johnson, 1994) ไดแ้บ่งขั้นตอน
การจดัการเรียนรู้ออกเป็น 4 ขั้น คือ  

 ขั้นท่ี 1 :  ครูและนกัเรียนทบทวนเน้ือหาเดิม  หรือความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขั้นท่ี 2 :  ครูแจกแบบฝึกหรืองานให้ทุกกลุ่ม  กลุ่มละ  1  ชุดเหมือนเดิม  นกัเรียนช่วย

ท างานโดยแบ่งหนา้ท่ีแต่ละคน  เช่น 
นกัเรียนคนท่ี 1  อ่านค าแนะน า  ค  าสั่งหรือโจทยใ์นการด าเนินงาน 
นกัเรียนคนท่ี 2  ฟังขั้นตอนและรวบรวมขอ้มูล 
นกัเรียนคนท่ี 3  อ่านส่ิงท่ีโจทยต์อ้งการทราบแลว้หาค าตอบ 
นกัเรียนคนท่ี 4  ตรวจค าตอบ 

เม่ือนกัเรียนท าแต่ละขอ้หรือแต่ละส่วนเสร็จแลว้  ให้นกัเรียนหมุนเวียนเปล่ียนหน้าท่ี
กนัในการท าโจทยข์อ้ถดัไปทุกคร้ังจนเสร็จแบบฝึกทั้งหมด 

 ขั้นท่ี 3 :  แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค าตอบหรือผลงานเพียงชุดเดียว  ถือว่าเป็นผลงานท่ี
สมาชิกทุกคนยอมรับ  และเขา้ใจแบบฝึกหรือการท างานช้ินน้ีแลว้ 
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 ขั้นท่ี 4 :  ตรวจค าตอบหรือผลงานให้คะแนนด้วยกลุ่มเองหรือครูก็ได้  กลุ่มท่ีได้
คะแนนสูงสุดจะไดร้างวลัหรือติดประกาศไวใ้นบอร์ด 

เปรมจิตร ขจรภยั ลาร์เซ่น (2536,  น.8 – 9) ไดแ้บ่งขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ออกเป็น 5 
ขั้น คือ  

 ขั้นท่ี 1 :  ขั้นเตรียม ครูสอนทกัษะในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จดักลุ่มนักเรียน 
บอกวตัถุประสงคข์องบทเรียนและบอกวตัถุประสงคข์องการท างานร่วมกนั 

 ขั้นท่ี 2 :  ขั้นสอน ครูสอนเน้ือหาหรือบทเรียนใหม่ดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
แลว้ใหง้าน 

 ขั้นท่ี 3 :  ขั้นท างานกลุ่ม นกัเรียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่มยอ่ย แต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีของ
ตน ช่วยกนัแกปั้ญหา อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั เพื่อหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดมากกวา่ดูค า
เฉลยหรือรอค าเฉลยจากครู 

 ขั้นท่ี 4 :  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ครูตรวจสอบผลงานของนกัเรียนเป็นราย
กลุ่มและรายบุคล และทดสอบความรู้ความสามารถ 

 ขั้นท่ี 5 :  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุป
บทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม 

สุวิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า (2546,  น.158 – 160) ไดแ้บ่งขั้นตอนการจดัการเรียนรู้
ออกเป็น 4 ขั้น คือ 

 ขั้นท่ี 1 :  ขั้นเตรียม ครูเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ จัดขนาดของกลุ่ม และจัด
นกัเรียนเขา้กลุ่ม 

 ขั้นท่ี 2 :  ขั้นเร่ิมบทเรียน จดักิจกรรมภายในเน้ือหา และอธิบายงานใหน้กัเรียนทุกกลุ่มฟัง 
 ขั้นท่ี 3 :  ขั้นดูแลก ากบัการเรียนรู้ ดูแลให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานภายใน

กลุ่ม เพื่อร่วมกนัสรุปผลการเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 4 :  ขั้นการประเมินกระบวนการท างานและผลงาน ครูและนักเรียนร่วมกัน

ประเมินการท างานและผลงานทั้ง 2 ดา้น คือ 1) ดา้นวชิาการ และ2) ดา้นสังคม 
สรุปว่าขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักการศึกษาแต่ละท่าน ล้วนมีแนว

ปฏิบติัในเร่ืองของกระบวนการกลุ่ม เน้นการให้นักเรียนศึกษาคน้ควา้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม   
โดยครูมีหนา้ท่ีคอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน า 

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงสรุปแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักการศึกษาไว ้
แสดงดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2  แสดงความสัมพนัธ์ทางแนวคิดของนกัการศึกษาส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

แนวคิดของนักการศึกษา  
สรุปแนวคิดของ 
นักการศึกษา 

อารอนสัน และคณะ 
(Aronson  and  
Ohters,  1978) 

โรเบิร์ต  สลาวนิ  
และคณะ (Slavin and 

other,  1987) 

เดวดิ  จอห์นสัน  และรอ
เจอร์ จอห์นสัน (Johnson  

and Johnson,  1994) 

เปรมจิตร  ขจรภยั  
ลาร์เซ่น (2536) 

สุวทิย ์มูลค า และ 
อรทยั  มูลค า (2546) 

ขั้นท่ี 1 

ขั้นท่ี 2 
 

ขั้นท่ี 3 
 
 

ขั้นท่ี 4 
 

ขั้นท่ี 5 
 

ขั้นท่ี 6 

ขั้นแบ่งงาน 

ขั้นจดักลุ่มบา้น 
(Home  Groups) 

ขั้นการศึกษาของ
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert  Groups) 

ขั้นอธิบายภายใน
กลุ่มบา้น 

ขั้นทดสอบ 
 

ขั้นใหร้างวลักลุ่ม 

ขั้นสอน 

ขั้นทบทวนความรู้
เป็นกลุ่ม 

ขั้นทดสอบยอ่ย 
 
 

ขั้นหาคะแนน
พฒันาการ 

ขั้นใหร้างวลักลุ่ม 

ขั้นทบทวน 

ขั้นแบ่งภาระงาน 
 

ขั้นส่งผลงาน 
 
 

ขั้นตรวจสอบผลงาน 

ขั้นเตรียม 

ขั้นสอน 
 

ขั้นท างานกลุ่ม 
 
 

ขั้นตรวจสอบผลงาน 
และทดสอบ 

ขั้นสรุปและ
ประเมินผล 

ขั้นเตรียม 

ขั้นเร่ิมบทเรียน 
 

ขั้นดูแลก ากบัการ
เรียนรู้ 

 

ขั้นการประเมินการ
ท างานและผลงาน 

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

ขั้นแบ่งกลุ่มและ
ระดมความคิด 

ขั้นน าเสนอ 
 
 

ขั้นสรุปและประเมิน 
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จาตารางท่ี 2.2 ผูว้ิจยัสรุปแนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือของนกัการศึกษาได้
เป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย  

ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพื่อให้นกัเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
ผลงาน  

ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอ เป็นการใหน้กัเรียนน าผลงานของกลุ่ม น าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการท่ีครูและนกัเรียนสรุปและประเมินผลงานนกัเรียน

เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล  
สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี 2.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.5  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด 

ขั้นน าเสนอ 

ขั้นสรุปและประเมิน 

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

DPU



45 
 

 

2.4  การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
จากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาวิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิ สามารถสรุปเป็นขั้นตอนการ

จดัการเรียนรู้ได ้4 ขั้นตอน (สุกรี เจริญสุข,  2542,  น.13 – 17) ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นการฟัง เป็นขั้นตอนการฟังเพลงหรือแบบฝึกทกัษะจากการสาธิตของครู 
หรือฟังจากส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน  
 ขั้นท่ี 2 ขั้นเลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะ จากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ีครูจดั  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นท าซ ้ า เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัแบบซ ้ า ๆ  
 ขั้นท่ี 4 ขั้นจดจ าฝังใจ หลงัจากผ่านขั้นท่ีสาม (ขั้นท าซ ้ า) จนนักเรียนเกิดความช านาญ 
นกัเรียนจะจดจ าทกัษะเหล่านั้นและแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมชาติ 

และจากการท่ีผูว้ิจยัศึกษาขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจากนกัการศึกษาทั้ง 5 
ท่าน คือ  1. อารอนสัน และคณะ  (Aronson  and  Ohters,  1978)  2.โรเบิร์ต สลาวิน  และคณะ 
(Slavin and other,  1987)  3. เดวิด จอห์นสัน  และรอเจอร์ จอห์นสัน (Johnson  and Johnson, 1994)  
4. เปรมจิตร  ขจรภัย  ลาร์เซ่น (2536)  และ5. สุวิทย์ มูลค า และอรทัย  มูลค า (2546) สามารถ
สังเคราะห์และสรุปขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไดเ้ป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพื่อให้นกัเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
ผลงาน 
 ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอ เป็นการใหน้กัเรียนน าผลงานของกลุ่ม น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการท่ีครูและนักเรียนสรุปและประเมินผลงานของ
นกัเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
 ผูว้ิจยัได้น าวิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิและวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมา
ผนวกเขา้ดวัยกนั เพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีท่ีผูว้ิจยัรับผิดชอบอยู ่ซ่ึงประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการกระตุน้และเร้าความสนใจเพื่อให้นกัเรียนมีความ
พร้อมท่ีจะเขา้สู่เน้ือหาและกิจกรรมของบทเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด เป็นการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ เพื่อให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และสรุปเป็น
ผลงาน เม่ือแบ่งกลุ่มไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ ครูจะจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีิการสอนตามแนวของซูซูกิ คือ 
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ขั้นท่ี 1 ขั้นการฟัง เป็นขั้นตอนการฟังเพลงหรือแบบฝึกทักษะจากการ
สาธิตของครู หรือฟังจากส่ือการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน  

ขั้นท่ี 2 ขั้นเลียนแบบ เป็นการเลียนแบบทกัษะ จากครูหรือส่ือการเรียนรู้ท่ี
ครูจดั  

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท าซ ้า เป็นการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัแบบซ ้ า ๆ  
ขั้นท่ี 4 ขั้นจดจ าฝังใจ หลงัจากผ่านขั้นท่ีสาม (ขั้นท าซ ้ า) จนนักเรียนเกิด

ความช านาญ นกัเรียนจะจดจ าทกัษะเหล่านั้นและแสดงออกไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นธรรมชาติ และเม่ือ
ผา่นขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนถดัไป คือ  
 ขั้นท่ี 3 ขั้นน าเสนอ เป็นการใหน้กัเรียนน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
 ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุปและประเมิน เป็นการท่ีครูและนักเรียนสรุปและประเมินผลงานของ
นกัเรียนเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
 สามารถสรุปไดเ้ป็นแผนผงั ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6  การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
 
 
 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดของของซูซูกิ 

ขั้นน าเสนอ 

ขั้นเลียนแบบ 

ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 

ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด 

 

ขั้นการฟัง 

ขั้นจดจ าฝังใจ 

ขั้นท าซ ้ า 

ขั้นสรุปและประเมิน 

ขั้นเลียนแบบ 
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2.5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลท่ีเกิดในแต่ละบุคคล ท่ีได้จากประสบการณ์จากครู 

ส าหรับความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545,  น.13) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จหรือ

ความสามารถในการกระท าใด ๆ ท่ีจะตอ้งอาศยัทกัษะ หรือมิฉะนั้นก็ตอ้งอาศยัความรอบรู้ในวชิาใด
วชิาหน่ึงโดยเฉพาะ 

 พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548,  น.125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 

 ปราณี กองจินดา (2549,  น.42) กล่าวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ
หรือผลส าเร็จท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนั  

 พฒันพงษ์  สีกา (2551,  น.32)  ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง  
ผลท่ีเกิดจากการกระท าของบุคคล  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเน่ืองจากการได้รับ
ประสบการณ์โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และสามารถ
ประเมินหรือวดัประมาณค่าไดจ้ากการทดสอบ  หรือสังเกตพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง 

 สรุปไดว้่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อใหเ้กิดทกัษะท่ีจะท าใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดง
ออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 

2.5.2  การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
 เบนจามิน บลูม (Bloom  อา้งถึงใน วิทวฒัน์  ขตัติยะมาน และฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ,  

2548) ไดพ้ฒันาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 6 ของศตวรรษท่ี 20 (1950 – 1959) 
เพื่อช่วยครู นกัเรียน  และผูบ้ริหารทางการศึกษาในการจ าแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาอยา่งเป็น
ระบบ  จุดมุ่งหมายดงักล่าวประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย  3  ดา้น  คือ  ดา้นพุทธิพิสัย  ดา้นจิตพิสัย  และ
ดา้นทกัษะพิสัย  ส าหรับจุดมุ่งหมายทางการศึกษาท่ีไดมี้การปรับปรุงนั้นคือ  ดา้นพุทธิพิสัย  ซ่ึงจะมี
ลกัษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเป็นล าดับขั้นและจะค่อย ๆ เพิ่มความซับซ้อนข้ึนเร่ือย ๆ 
จนกระทัง่ถึงขั้นสุดทา้ยทั้งหมด  6  ขั้น  ดงัน้ี 
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 1)  ความรู้  ความจ า (Knowledge) 
 2)  ความเขา้ใจ (Comprehension) 
 3)  การน าไปใช ้(Application) 
 4)  การวเิคราะห์ (Analysis) 
 5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) 
 6)  การประเมินค่า (Evaluation) 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยของบลูมไดรั้บการ
ยอมรับและมีการน าไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง  เช่น  การน าไปใชใ้นชั้นเรียนในฐานะเคร่ืองมือ  ส าหรับ
วางแผนการเรียนการสอน  การตรวจสอบความสอดคล้องของจุดประสงค์การสอน กลยุทธการ
สอนและการประเมินผล  หรือ  การน าไปจ าแนกความแตกต่างระหว่างความคิดระดับสูงกับ
ความคิดระดับต ่า  เป็นต้น  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม ถือได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายทาง
การศึกษาท่ีมีความส าคญัท่ีสุดรูปแบบหน่ึงท่ีมีการน ามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายในทุกระดบัของ
ระบบการศึกษาในโรงเรียนและในทุกสาขาวชิา 

 จุดอ่อนและขอ้จ ากดัของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษา
ได้น าจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมไปใช้ในระยะเวลาท่ีผ่านมา  ไดพ้บจุดอ่อนและขอ้จ ากดั
ของจุดมุ่งหมายดงักล่าวหลาย ๆ ประการ  เช่น โลริน แอนเดอร์สัน (Lorin  Anderson)  ไดน้ าเสนอ
ขอ้คน้พบไวว้่า  จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูมแบบเดิมซ่ึงได้แบ่งออกเป็นกระบวนการทาง
ปัญญาเรียงตามล าดบัทั้ง 6 ขั้นนั้น  ท าให้เกิดความเขา้ใจวา่ขั้นตอนดงักล่าวไม่สามารถทบัซอ้นหรือ
เหล่ือมล ้ากนัได ้ และการท่ีนกัเรียนจะสามารถบรรลุถึงกระบวนการทางปัญญาในระดบัท่ีซบัซ้อน
หรือสูงข้ึนไดน้ั้น  จะตอ้งบรรลุกระบวนการทางปัญญาท่ีอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ทั้งหมดเสียก่อน  ก็เป็น
มาตรฐานท่ีเขม้งวดเกินไป  ซ่ึงในเร่ืองน้ี  ออร์เมล (Ormell)  ไดพ้บวา่  บางคร้ังส่ิงท่ีตอ้งการส าหรับ
กระบวนการทางปัญญาในขั้นความรู้  ความจ า  ยงัมีความซบัซ้อนมากกวา่ส่ิงท่ีตอ้งการในกระบวน
ทางปัญญาในขั้นการวิเคราะห์หรือการประเมินค่า  นอกจากน้ี  ไครเซอร์ (Kreitzer)  ได้อ้างว่า         
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการสร้างจุดมุ่งหมายทางการศึกษาน้ีได้ยอมรับว่าพวกเขาไม่สามารถให้ค  าจ  ากดั
ความเพื่อจ าแนกความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมในกระบวนการทางปัญญาของระดบัชั้นต่าง ๆ ได้
อยา่งชดัเจน  และยงัไดพ้บว่า กระบวนการทางปัญญาในขั้นการประเมินค่าไม่ไดมี้ความซับซ้อน
กว่ากระบวนการทางปัญญาในขั้นของการสังเคราะห์  และในบางคร้ังการสังเคราะห์ก็มีความ
เก่ียวเน่ืองกบัการประเมินค่าดว้ย 
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 การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยของบลูมในช่วงระหวา่งปี 1990 – 
1999  เดวิด แครทวูล (David  Krathwohl)  ซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะท่ีไดร่้วมสร้างจุดมุ่งหมายการศึกษา
เดิมและโลริน แอนเดอร์สัน (Lorin  Anderson)  ลูกศิษยค์นหน่ึงของบลูมได้รวบรวมนักจิตวิทยา 
นกัทฤษฎีหลกัสูตร นกัวิจยัทางดา้นการเรียนการสอน และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นวดัและประเมินผล  
เพื่อปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาดา้นพุทธิพิสัยของบลูม  ส่วนตวัของบลูมเองนั้น  ไม่สามารถเขา้
มีส่วนร่วมดว้ยเน่ืองจากป่วย  และไดเ้สียชีวิตไปก่อนท่ีจะมีการตีพิมพจุ์ดมุ่งหมายการศึกษาฉบบั
ปรับปรุงไม่นานนกัในปี 2001 

 ผลของการปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัยใหม่น้ี   ได้เกิดการ
ปรับเปล่ียนท่ีส าคญัทั้งในส่วนโครงสร้างและค าศพัท์ท่ีใช้เป็นช่ือของกระบวนการทางปัญญา       
ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกบัจุดมุ่งหมายฉบบัเดิมได ้ ดงัตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที ่2.3  การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาท่ีใชค้  าศพัทเ์ดิมและค าศพัทใ์หม่ 
 

ค าศัพท์เดิม ค าศัพท์ใหม่ 
1.  ความรู้ (Knowledge) 
2.  ความเขา้ใจ (Comprehension) 
3.  การน าไปใช ้(Application) 
4.  การวเิคราะห์ (Analysis) 
5.  การสังเคราะห์ (Synthesis) 
6.  การประเมินค่า (Evaluation) 

1.  จ า (Remembering) 
2.  เขา้ใจ (Understanding) 
3.  การประยกุตใ์ช ้(Applying) 
4.  วเิคราะห์ (Analysing) 
5.  ประเมินค่า (Evaluating) 
6.  คิดสร้างสรรค ์(Creating) 

 
ทีม่า :  การปรับเปล่ียนจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของบลูม Revised  Bloom’s Taxonomy,  (ม.ป.ป.),    

อา้งถึงใน วทิวฒัน์  ขตัติยะมาน  และฉตัรศิริ  ปิยะพิมลสิทธ์ิ,  2548. 
 

ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญาในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย        
ของบลูมท่ีปรับปรุงใหม่ ยงัคงมีล าดบัขั้น 6 ขั้น  ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ ดงัน้ี 

 1)  จ  า (Remembering) หมายถึง  ความสามารถในการระลึกได ้ แสดงรายการได ้ระบุ  
บอกช่ือได ้ ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได ้

 2)  เขา้ใจ (Understanding) หมายถึง  ความสามารถในการแปลความหมาย ยกตวัอยา่ง
สรุป  อา้งอิง  ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได ้
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 3)  การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง  ความสามารถในการน าไปใช้ประยุกต์ใช ้ 
แกไ้ขปัญหา  ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถใชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาได ้

 4)  วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง  ความสามารถในการเปรียบเทียบ  อธิบายลกัษณะ  
การจดัการ  ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหวา่ง 2 ทฤษฎีได ้

 5)  ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ  วิจารณ์ตดัสิน  
ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถตดัสินคุณค่าของทฤษฎีได ้

 6)  คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง  ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต  ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได ้

สามารถสรุปไดว้า่ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ประกอบดว้ยจุดมุ่งหมาย 3 ดา้น คือ 
1) ด้านพุทธิพิสัย  2) ด้านจิตพิสัย  3) ด้านทักษะพิสัย และมี 6 ขั้น คือ 1)จ า  2)เข้าใจ 3) การ
ประยกุตใ์ช ้4)วเิคราะห์ 5)ประเมินค่า 6) คิดสร้างสรรค ์

2.5.3  องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นกัการศึกษาไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไวห้ลายแนวคิดดวัยกนั ซ่ึงแต่ละแนวคิดมีรายละเอียดดงัน้ี  
เพรสคอตต์ (Prescott,  1961 อ้างถึงใน พิ รุณโปรย ส าโรงทอง,  2554,  น.20 – 21) 

ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน สรุปผลการศึกษาวา่ องคป์ระกอบท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีดงัน้ี 

 1)  องค์ประกอบทางด้านร่างกาย ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตของร่างกาย สุขภาพ 
ขอ้บกพร่องทางกายและบุคลิกภาพท่าทาง 

 2)  องค์ประกอบทางความรัก ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบิดามารดา ความสัมพนัธ์ของ
บิดากบัลูก มารดากบัลูก ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูก ๆ ดว้ยกนั และความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกใน
ครอบครัว 

 3)  องคป์ระกอบทางวฒันธรรมและสังคม ไดแ้ก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่
ของครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางบา้น การอบรมทางบา้น และฐานะทางบา้น 

 4)  องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจเจตคติของ
นกัเรียนต่อการเรียน 

 5)  องค์ประกอบทางการปรับตน ได้แก่ ปัญหาปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์ 
องคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โดยน าเอาครู นกัเรียนและ
หลกัสูตรมาเป็นองคป์ระกอบส าคญั โดยเช่ือวา่เวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ปริมาณความรู้ท่ีนกัเรียนไดรั้บ 
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 การ์เย ่(Gagne,  1970 อา้งถึงใน น ้ าเพชร  สินทอง,  2541,  น.17)  ไดก้ล่าววา่  อิทธิพลท่ี
มีผลต่อการเรียนรู้  ไดแ้ก่  พนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มตามท่ียอมรับกนัวา่  สติปัญญาของคนไดรั้บ
การถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม  แต่ยงัมีองค์ประกอบอย่างอ่ืนแทรกเข้ามาเก่ียวข้องด้วย  เช่น  
ประสบการณ์การเรียนรู้  ความสนใจ  ตลอดจนส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นบุคคลท่ีได้รับจากการเรียนรู้  
สังคมและเศรษฐกิจ 

 บลูม (Bloom อ้างถึงใน มานพ ทับทิมเมือง,  2550,  น.46) ได้กล่าวถึงตัวแปรท่ีมี
อิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

 1)  พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของนักเรียน ซ่ึง
ประกอบดว้ยความถนดั และพื้นฐานความรู้ดั้งเดิม 

 2)  คุณลกัษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจท่ีท าให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ ๆ ไดแ้ก่ ความสนใจในวิชาท่ีเรียน เจตคติต่อเน้ือหาวิชาและสถาบนั ระบบการเรียนการสอน 
การยอมรับความสามารถของตนเอง และลกัษณะบุคลิกภาพ 

 3)  คุณภาพการสอน หมายถึง ประสิทธิภาพท่ีนกัเรียนจะไดรั้บผลส าเร็จในการเรียนรู้ 
ได้แก่ การได้รับค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรงจากครู การแก้ไข
ขอ้บกพร่องและรู้ผลสะทอ้นกลบัถึงการกระท าของตนเองวา่ถูกตอ้งหรือไม่ 

 ปนดัดา บุญพาวฒันา (2549,  น.11) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนนั้น ประกอบดว้ย  

1)  ลกัษณะของตวันักเรียนเอง อนัได้แก่ ความสนใจ ทศันะคติต่อส่ิงต่าง ๆ สุขภาพ 
เป็นตน้  

2)  ลักษณะสภาพแวดล้อมรอบตวันักเรียน เช่น ท่ีอยู่อาศยั โรงเรียน ครู ผูป้กครอง 
เพื่อน ญาติพี่นอ้ง เป็นตน้ 

สรุปไดว้า่องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนประกอบดว้ย สติปัญญาท่ีมา
จากพนัธุกรรมและส่ิงแวดล้อมทางครอบครัว โดยเฉพาะการอบรมเล้ียงดูของผูป้กครอง เพราะ
สติปัญญาไม่ใช่มาจากกรรมพนัธ์ุทั้งหมด คุณภาพการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน การฝึกฝน
สามารถเพิ่มสติปัญญาได ้

2.5.4  หลกัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
แบบทดสอบท่ีดี (เพชรัษฏ ์แกว้สุวรรณ,  2553,  น.46 – 50) ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 1)  ความเช่ือมัน่ (Reliability) เป็นความคงเส้นคงวาของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ  

โดยใช้แบบทดสอบนั้ นหลาย ๆ คร้ังกับผูเ้ข้าสอบกลุ่มเดียวกัน ความเช่ือมั่นเป็นคุณภาพของ
แบบทดสอบทั้งฉบบั มีค่าตั้งแต่ 0 – 1 โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดงัน้ี ถา้ความเช่ือมัน่น้อยกว่า 
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0.70 หมายความว่าความน่าเช่ือถือค่อนขา้งต ่า (ควรปรับปรุง) ถา้ความเช่ือมัน่มากกว่าหรือเท่ากบั 
0.70 หมายความว่าความน่าเช่ือถือยอมรับได ้(สังคม / มนุษยศาสตร์) ถา้ความเช่ือมัน่มากกวา่หรือ
เท่ากบั 0.80 หมายความวา่ความน่าเช่ือถือยอมรับได ้(วิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์) ถา้ความเช่ือมัน่
มากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 หมายความวา่ความน่าเช่ือถือไดม้าตรฐานระดบัสากล 

 2)  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคใ์น
การวดั คือวดัไดต้รงกบัส่ิงท่ีตอ้งการจะวดั ความเท่ียงตรงแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1)  ความ เท่ี ยงตรงตาม เน้ื อหา (Content Validity) หมายถึงคุณสมบัติของ
แบบทดสอบ ท่ีสามารถวดัเน้ือหาวชิาไดต้รงตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 

2.2)  ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ (Criterion-Related Validity) หมายถึงคุณสมบติัของ
แบบทดสอบท่ีสามารถน าคะแนนจากการทดสอบนั้นมาใชใ้นการพยากรณ์ผลการเรียนได ้

2.3)  ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงคุณสมบัติของ
แบบทดสอบท่ีสามารถวดัสมรรถภาพของสมองดา้นต่าง ๆ ได ้

 3)  ความเป็นปรนยั (Objectivity) เป็นคุณสมบติัของแบบทดสอบ 3 ประการ คือ 
3.1)  อ่านแลว้เขา้ใจตรงกนั 
3.2)  การตรวจใหค้ะแนนตรงกนั 
3.3)  การแปลความหมายของคะแนนตรงกนั 

 4)  ความยาก (Difficulty) หมายถึงสัดส่วนของจ านวนผูท่ี้ท  าขอ้สอบถูกกบัจ านวนผูเ้ขา้
สอบทั้งหมด ความยากมีค่าตั้งแต่ 0 – 1 ใชส้ัญลกัษณ์ p แทนความยาก โดยมีความหมายดงัน้ี ถา้ p > 
0.80 ขอ้สอบง่ายมาก  

5)  อ านาจจ าแนก (Discrimination) เป็นประสิทธิภาพของขอ้สอบในการจ าแนกเด็กเก่ง
ออกจาก เด็กอ่อน อ านาจจ าแนกมีค่าตั้ งแต่ -1 ถึง +1 ใช้สัญลักษณ์ r แทนอ านาจจ าแนก โดยมี
ความหมายดงัน้ี ถา้ r > 0.60 ขอ้สอบมีอ านาจจ าแนกดีมาก 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบ่งได ้3 
ขั้นตอนใหญ่ ๆ (เพชรัษฏ ์แกว้สุวรรณ,  2553,  น.43) คือ 

ขั้นท่ี 1 เป็นการวางแผนผงัการสร้างขอ้สอบ ท าให้ผูส้ร้างขอ้สอบรู้ว่าในแต่ละเน้ือหา
จะตอ้งสร้างขอ้สอบในพฤติกรรมใดบา้ง พฤติกรรมละก่ีขอ้ก าหนดส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สอบ เช่น คะแนน ระยะเวลาการสอบ 

ขั้นท่ี 2 ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการเขียนขอ้สอบ ตามเน้ือหา พฤติกรรม
และรูปแบบของแบบทดสอบท่ีก าหนดไว ้โดยจดัท าเป็นแบบทดสอบฉบบัร่าง 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพขอ้สอบก่อนน าไปใช้ เม่ือสร้างแบบทดสอบแล้วจึงน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ  ซ่ึงคุณภาพของแบบทดสอบอาจพิจารณาทั้ ง
คุณภาพของแบบทดสอบรายขอ้ ไดแ้ก่ ความยาก (Difficulty) และอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
และคุณภาพของแบบทดสอบทั้ งฉบับ  ได้แก่  ความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือมั่น 
(Reliability) การตรวจสอบสามารถท าไดท้ั้ งตรวจสอบเองและให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจ การตรวจเอง
เป็นการตรวจสอบคุณภาพของขอ้ค าถาม - ค  าตอบตามหลกัการสร้างขอ้สอบท่ีดี ส าหรับการตรวจ
โดยผูเ้ช่ียวชาญจะเป็นการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา เพื่อดูวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้สัมพนัธ์
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวดัหรือไม่ ครอบคลุมเน้ือหาและเป็นตวัแทนของเน้ือหาท่ี
ก าหนดหรือไม่ 

สรุปไดว้า่ ขอ้สอบท่ีดีและหลกัในการวางแผนการออกแบบ สามารถเป็นแนวทางใหค้รู
ไดน้ าไปใช้ในการสร้างขอ้สอบในวชิาท่ีสอนได ้และครูตอ้งเขา้ใจหลกัการและ วิธีการในการออก
ข้อสอบแบบต่าง ๆ โดยจะต้องออกแบบทดสอบให้ เหมาะสมกับวุฒิภาวะ ระดับชั้ น และ
ความสามารถของนกัเรียน 

2.5.5  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2545,  น.96) ได้สรุปถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนเพิ่มเติม ไวด้งัน้ี 
1)  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง คือแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน เฉพาะกลุ่มท่ีครูสอน เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนและใช้ทัว่ไปในสถานศึกษาลกัษณะ
เป็นแบบทดสอบขอ้เขียน ซ่ึงแบ่งได ้2 ชนิดคือ 

1.1)  แบบทดสอบอตันยั เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดค าถามหรือปัญหาแลว้ให้ผูต้อบ
เขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

1.2)  แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้ น ๆ เป็นแบบทดสอบท่ีก าหนดให้
ผูเ้ขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากดัขอ้ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ ความคิดได้
อย่างกวา้งขวางเหมือนแบบทดสอบอตันัย แบบทดสอบน้ีแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ แบบถูก – ผิด 
แบบเติมค า แบบจบัคู่ และแบบเลือกตอบ 

2)  แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนทัว่ไป
ซ่ึงสร้างโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการวเิคราะห์และปรับปรุงอยา่งดีจนมีคุณภาพมาตรฐาน 
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ชวาล แพรัตกุล (2552,  น.112) ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีสอดคล้องไวว้่า เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนักเรียนท่ีไดเ้รียนไปแล้ว ซ่ึงมกัเป็นขอ้
ค าถามให้นกัเรียนตอบดว้ยกระดาษและดินสอ (Paper and Pencil Test) แบบทดสอบน้ีแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภทคือ 

 1)  แบบทดสอบของครู (Teacher made test) หมายถึง ชุดขอ้ค าถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึน
เพื่อวดัความเจริญงอกงามในการเรียนการสอน ซ่ึงจะเป็นข้อค าถามท่ีถามเก่ียวกับความรู้ของ
นกัเรียนท่ีไดเ้รียนในห้องเรียน วา่นกัเรียนมีความรู้มากแค่ไหน บกพร่องท่ีตรงไหนจะไดส้อนซ่อม
เสริม หรือวดัดูความพร้อมท่ีจะข้ึนบทเรียนใหม่ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของครู 

 2)  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) แบบทดสอบประเภทน้ีสร้างข้ึนจาก
ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูท่ีสอนวิชานั้นแต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง
จนกระทัง่มีคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบนั้น เพื่อใชเ้ป็นหลกัและเปรียบเทียบ
ผลส าหรับประเมินค่าของการเรียนการสอนแบบทดสอบมาตรฐาน จะมีคู่มือประกอบการสอบและ
มีมาตรฐานในการแปลคะแนน สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันาการศึกษา 

สมนึก ภทัทิยธนี (2553,  น.73 – 97) ไดก้ล่าวถึงแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
ครูสร้างข้ึน ท่ีนิยมใชก้นั มี 6 แบบ ดงัน้ี 

1)  ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง (Subjective or Essay Test) เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะ
ค าถาม แลว้ใหน้กัเรียนเขียนตอบอยา่งเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน 

2)  ขอ้สอบแบบกาถูก-ผิด (True-false Test) เป็นขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีมี 2 ตวัเลือก 
แต่ตัวเลือกเป็นแบบคงท่ีและมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด, ใช่-ไม่ใช่, จริง-ไม่จริง, 
เหมือนกนั-ต่างกนั เป็นตน้ 

3)  ข้อสอบแบบเติมค า (Completion Test) เป็นข้อสอบท่ีประกอบด้วยประโยคหรือ
ขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์และถูกตอ้ง แลว้ให้เติมค าหรือประโยค หรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไว้
นั้น เพื่อใหมี้ใจความสมบูรณ์และถูกตอ้ง 

4)  ข้อสอบแบบตอบสั้ น ๆ (Short Answer Test) ข้อสอบประเภทน้ีคล้ายกับข้อสอบ
แบบเติมค า แต่แตกต่างกันท่ีข้อสอบแบบตอบสั้ น ๆ มีการเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ 
(ขอ้สอบเติมค าเป็นประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์) แลว้ให้ผูต้อบเป็นคนเขียนตอบท่ีตอ้งการ
โดยการตอบอย่างสั้ นและกะทดัรัดไดใ้จความสมบูรณ์ ไม่ใช่เป็นการบรรยายแบบขอ้สอบอตันัย
หรือความเรียง 

5)  ขอ้สอบแบบจบัคู่ (Matching Test) เป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิดหน่ึง โดยมีค าหรือ
ขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชุด แล้วให้ผูต้อบเลือกจบัคู่ว่า แต่ละขอ้ความในชุดหน่ึง (ตวัยืน)    
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จะจบัคู่กบัค าหรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผู ้
ออกขอ้สอบก าหนดไว ้

6)  ขอ้สอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในส่วนของตอนเลือกน้ี
จะประกอบด้วยตวัเลือกท่ีเป็นค าตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง มีค าถามให้นักเรียนพิจารณา 
แลว้หาตวัเลือกท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือกอ่ืน ๆ  

จากการศึกษาเอกสารท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน มีวิธีการวดัผลการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบได้แก่ ขอ้สอบแบบอตันัยหรือความเรียง ขอ้สอบ
แบบกาถูก – ผิด ข้อสอบแบบเติมค า ข้อสอบแบบตอบสั้ น ๆ ข้อสอบแบบจับคู่ ข้อสอบแบบ
เลือกตอบ ทั้งน้ีข้ึนกบัวตัถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ซ่ึงในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) 
 
2.6  ทกัษะการขับร้อง  

การขบัร้องเป็นดนตรีชนิดแรกของมนุษย ์เช่ือวา่มีมาพร้อมกบัการเกิดของมนุษยใ์นยุค
แรก โดยเร่ิมจากเพลงกล่อมลูก ท่ีผูเ้ป็นแม่ขบักล่อมเพื่อแสดงความรักต่อลูกในออ้มกอด และบท
เพลงท่ีขบัร้องออกมา ก็กลัน่ออกมาจากใจท่ีบริสุทธ์ิ (นพชยั ด่านสกุล,  2551,  น.1) 

2.6.1  ความหมายของการขบัร้อง 
คณพล จนัทร์หอม (2539,  น.21) ไดอ้ธิบายความหมายไวด้งัน้ี 
ขบั หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นท านอง คือ มีทั้งเสียงสูงและเสียงต ่า โดยท านองท่ีมี

ความยาวไม่แน่นอน การด าเนินท านองเป็นแต่เพียงท านองเท่านั้น ความส าคญัอยูต่รงท่ีถอ้ยค าตอ้ง
ชดัเจน การใชท้  านองตอ้งนอ้มเขา้กบัถอ้ยค า 

ร้อง หมายถึง การเปล่งเสียงออกมาเป็นท านองคลา้ย ๆ ขบัแต่ท านองท่ีเปล่งออกมานั้น 
จะมีถอ้ยค าหรือไม่มี มีแต่สระอะไรก็ได ้(มกัจะเป็น เออ กบั อือ) การร้องน้ีตอ้งถือท านองเป็นส่วน
ส าคญั ถ้อยค าท่ีร้องนั้นตอ้งน้อมเขา้หาท านอง จะต้องมีส่วนของท านองเป็นประโยควรรคตอน
ครบถว้นตามท านองท่ีมีผูแ้ต่งไว ้และจะตอ้งอยูใ่นก าหนดจงัหวะของเพลงตายตวัผดิพลาดไม่ได ้

พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546,  น.20) ท่ีไดก้ล่าวถึงความหมายของค าว่า 
ขบั กบั ร้อง ไวด้งัน้ี 
 ขบั คือ ร้องเป็นท านอง เช่น ขบักล่อม ขบัเสภา 
 ร้อง คือ เปล่งเสียงดงั … (ปาก) ใชห้มายความวา่ร้องเพลง , ร้องไห้ แลว้แต่ค าแวดลอ้ม
บ่งใหรู้้ เช่น เพลงน้ีคุณร้องไดไ้หม, น่ิงเสียอยา่ร้องไหไ้ป   
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เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม (2553,  น.20) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการขบั และร้องไว้
วา่ “ขบั” หมายถึง การเปล่งเสียงไปตามบทกว ีโดยยึดล านาเป็นบทส าคญั มีท านองตกแต่งบา้งเพียง
เล็กนอ้ย ส่วนเสียงสูงต ่า อนุโลมไปกบัเสียงแต่งแห่งถอ้ยค านั้น ๆ และไม่ก าหนดกฎเกณฑ ์วา่จะสั้น
หรือยาวเพียงไร ส่วนจงัหวะก็ไม่จ  าเป็นจะตอ้งแน่นอน เช่น การแหล่ ขบัซอ แอ่ว เป็นตน้ “ร้อง” 
หมายถึง การเปล่งเสียงท่ีมีท านองและจงัหวะ การด าเนินเสียงสูงต ่า ยืดถือเน้ือเพลงเป็นส่วนส าคญั 
ถอ้ยค าท่ีมีเสียงสูง - ต ่า ตอ้งอนุโลมเสียงเขา้หาท านองแห่งเน้ือเพลงนั้น ส่วนความสั้น - ยาวตอ้งอยู่
ในความบงัคบัของเพลงท่ีร้อง 
 สรุปแลว้การขบัร้อง คือ การน าหลกัการของการ “ขบั” และการ “ร้อง” มาผสมผสาน
ให้เขา้กนั ดว้ยการปรับแต่งและปรับเปล่ียนเสียงร้องไปตามกวีนิพนธ์ต่าง ๆ โดยยึดเสียงท่ีมีความ
สั้น-ยาว เบา-แรง (ล านา) เสียงสูง-ต ่า สั้ น-ยาว (ท านอง) ท่ีสลบัปรับเปล่ียนกนัไปแบบเป็นจงัหวะ 
การขบัร้องจะต้องยึดถือเน้ือเพลงหรือท านองหลกัเป็นส่วนส าคญั และถ้อยค าท่ีมีเสียงสูง – ต ่า 
จะตอ้งอนุโลมเขา้หาท านองแห่งเสียงเพลงนั้น ๆ  

2.6.2  เน้ือหาการสอนขบัร้อง 
  ขบวนการในการขบัร้องประกอบดว้ย การหายใจและการบริหารลมหายใจ, การเปล่ง
เสียง, สรีรศาสตร์, ท่าทางท่ีถูกตอ้ง, โทนเสียงต่าง ๆ, การเปิดคอ, การเช่ือมเสียงในช่วง Chest Tone 
Head Tone และ Mix Tone, อกัขระ, การตีความบทเพลง, การแสดงท่าทาง, การใช้ไมโครโฟน 
(Anne Peckham,  2000,  p.18 – 87) 
  ในการเรียนการสอนจะเร่ิมจากการวอร์มเสียงและการ Vocalize ก่อน โดยจะเร่ิมจาก
การฮมั (Joen Frey Boytim,  2003) 
  การเรียนการสอนขบัร้องควรประกอบดว้ยการยืน การวางท่าทาง การหายใจและการ
ควบคุมระบบการหายใจเพื่อเปล่งเสียง การควบคุมเสียง การเปล่งเสียงขบัร้องดา้นท านอง จงัหวะ 
รวมทั้งการเปล่งเสียงพยญัชนะและสระ การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดความหมายและอารมณ์
เพลงสู่ผูฟั้ง (ดวงใจ อมาตยกุล,  2545,  น.2) 
  เน้ือหาการสอนขบัร้อง (ดุษฎี พนมยงค์,  2547 อา้งถึงใน ปัณฑช์นิต ปัญญะสังข,์  2550,  
น.15) มีดงัน้ี 

 1)  สรีรศาสตร์ในการขบัร้องแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ อวยัวะท่ีใชห้ายใจ, อวยัวะท่ีใชใ้นการ
เปล่งเสียง และอวยัวะในการสร้างเสียงสะทอ้น 

 2)  พื้นฐานในการหายใจและการควบคุมลมหายใจ 
 3)  การเปล่งเสียงและการสร้างเสียงสะทอ้น 
 4)  ทฤษฎีดนตรี : เคร่ืองหมายก าหนดคีย ์(Key Signature), บนัไดเสียง (Scales) 
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 5)  การออกเสียงใหถู้กตอ้งตามอกัขระวธีิ และรูปปาก 
 6)  ท านองและจงัหวะ ประกอบดว้ย ระดบัเสียง, การอ่านโนต้ในระดบัเสียงต่าง ๆ, การ

อ่านจงัหวะต่าง ๆ (Tempo), อตัราจงัหวะ (Meter), จงัหวะตามท านอง (Rhythm) 
 7)  การเลือกเพลงท่ีเหมาะสมกบัเสียง 
 8)  การวเิคราะห์เน้ือหาของเพลง 
 9)  การฝึกอ่าน (ร้อง) ท านองเพลงทันทีท่ีเห็นโน้ต (Sight Singing) ถือเป็นความรู้ท่ี

จ  าเป็นส าหรับคนร้องเพลง 
 10)  การฟัง การจดจ าบนัไดเสียงต่าง ๆ ทั้งเจด็เสียง และการจดจ าเสียงคอร์ด  
 11)  การท าความเขา้ใจกบัเน้ือเพลง 
 12 )  ขบัร้องใหมี้ลีลาตามลกัษณะของบทเพลง 
 13)  เทคนิคการขบัร้อง เช่น ความดงั – เบา, การวางน ้าหนกัค าในแต่ละประโยค 
 14)  การผอ่นคลายร่างกาย 

 สรุปได้ว่า เน้ือหาในการสอนขับร้องท่ี ดีนั้ นจะต้องประกอบไปด้วยเน้ือหาของ 
สรีรศาสตร์, เทคนิคการวอร์มเสียง, ท่าทาง, การหายใจ, การเปล่งเสียงท่ีถูกตอ้ง, การท าความเขา้ใจ
ในบทเพลง, การฟัง, ท านอง และจงัหวะ  

2.6.3  ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการขบัร้อง 
 การขบัร้องจะน าไปสู่ความเขา้ใจ ในองค์ประกอบของดนตรี ความซาบซ้ึงในดนตรี
และเป็นส่ือในการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย ์มนุษยทุ์กคนร้องเพลงเป็น ยกเวน้ทารกและคน
ใบ ้แต่ไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะมีศิลปะการขบัร้อง เพราะการขบัร้องประกอบดว้ยปัจจยัหลาย
อยา่ง และตอ้งมีการฝึกฝนท่ีเหมาะสม (ดุษฎี พนมยงค,์  2547,  น.13)  

2.6.3.1  องคป์ระกอบของกระบวนเพลงร้อง 
 กระบวนเพลงเกิดจากการผสมผสานกันของท านอง (Melody) เสียงประสาน 
(Harmony) จงัหวะ (Rhythm) ดนตรีประกอบ และเน้ือร้อง (Lyric) เขา้ดว้ยกนั ใหเ้กิดความเป็นหน่ึง
เดียวกบัเสียง หรือคีตนิพนธ์กบัดนตรี โดยสรุปความส าคญัขององคป์ระกอบของเพลงร้องทั้ง 5 ขอ้ 
ตามล าดบั (ดวงใจ อมาตยกุล,  2545,  น.1 – 8) ไดด้งัน้ี 

 1)  ท านอง  
 ท านอง (Melody) เป็นส่ือพาให้เสียงเพลงร้องไปสู่โสตของผูฟั้ง ท านองมิไดอ้ยูใ่นแนว
ร้องแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงัมีเสียงของท านองอยู่ในแนวของดนตรีบรรเลงประกอบ และใน
โครงสร้างของการประสานเสียงดว้ย รูปร่างของท านอง (Melodic shape) และการควบคุมลกัษณะ
เสียงแนวร้อง (Vocal articulation) มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยเนน้ความไพเราะของเน้ือเพลงใหโ้ดดเด่น 
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 2)  เสียงประสาน 
 เสียงประสาน (Harmony) ในเพลงจะสัมพนัธ์กบัเน้ือร้องในดา้นคุณภาพของการแสดง
อารมณ์ และมีบทบาทในการสร้างจินตนาการ ส่วนประกอบของเสียงประสานมีส่วนส าคญัในการ
สร้างอารมณ์เพลง ใหสี้สันกบัเร่ืองราวของเพลง และช่วยใหร้ายละเอียดของเน้ือเพลงเด่นชดัข้ึน 

 3)  จงัหวะ 
 จงัหวะ (Rhythm) เป็นหลกัส าคญัของเพลง การให้จงัหวะกบัท านองเพลงมีส่วนช่วย
เปล่ียนสีสันของเพลงได้ การก าหนดการใช้จงัหวะในท านองเพลงให้สอดคล้องกบัเน้ือเพลงจะ
ก่อใหเ้กิดอารมณ์เพลงต่าง ๆ และจงัหวะจะเป็นเคร่ืองบ่งบอกลกัษณะของเพลงนั้น 

 4)  ดนตรีบรรเลงประกอบ 
 ลกัษณะของดนตรีบรรเลงประกอบ (Accompaniment) จะบอกอารมณ์เพลง เพิ่มสีสัน
ใหก้บัเพลง และจะช่วยขยายความหมายของเน้ือร้องใหช้ดัเจนข้ึน 

 5)  เน้ือร้อง 
 คีตกวีมีวิถีทางหลายทางในการใส่ท านองให้กับเน้ือร้อง (Text) โดยมีการค านึงถึง
ลกัษณะของฉันทลกัษณ์ (Prosody) และการเปล่ียนแปลงของค าเม่ือสัมพนัธ์กบัท านอง การศึกษา
เพลงท่ีใชบ้ทกวีเดียวกนัของต่างคีตกวี จะท าให้เกิดความเขา้ใจในวิธีการสร้างความหมายให้แก่บท
กลอนไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.6.3.2  ความรู้พื้นฐานดา้นการขบัร้อง 
 การขบัร้องเป็นสัญลกัษณ์ของความนุ่มนวลและความสละสลวย น ้าเสียงและวิธีการขบั
ร้องของผูข้บัร้องจะมีผลกระทบต่อจิตใจผูฟั้งใหเ้กิดอรรถรส (ดวงใจ อมาตยกุล,  2545,  น.10 – 17) 
การเรียนรู้เพื่อให้เขา้ใจในระบบการท างานของร่างกายมนุษย ์รวมถึงเทคนิคการขบัร้องท่ีส าคญั  
มีดงัน้ี 

 1)  การหายใจ 
 การหายใจเป็นเทคนิคส าคญัสูงสุดท่ีผูข้บัร้องตอ้งค านึงถึง หัวใจส าคญัของการขบัร้อง
ให้ไพเราะอยา่งมีคุณภาพของนกัร้องหลายยุคหลายสมยัต่างมีหลกัการเดียวกนัคือ การหายใจ ส่วน
เทคนิคการใช้พลังลมหายใจหรือการควบคุมการท างานในการหายใจของนักร้องแต่ละคนจะ
แตกต่างกนัไป 
 หายใจเขา้ให้ลึกโดยไม่มีเสียงดงัขณะหายใจซ่ีโครงจะขยายออกโดยรอบเพื่อให้ปอด
ท างานในการเก็บลมไดอ้ย่างเต็มท่ี กะบงัลม (Diaphragm) จะแบนราบลงเพื่อเป็นการเพิ่มเน้ือท่ีใน
ช่องอกใหเ้ก็บลมไดม้ากข้ึน กะบงัลมเป็นโครงสร้างรูปโดม ท าหนา้ท่ีเป็นผนงักั้นระหวา่งช่องทรวง
อกกบัช่องทอ้ง 

DPU



60 
 

 

 กะบงัลมมีบทบาทส าคญัในการขบัร้อง คือ กะบงัลมเป็นโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยส่วน
ท่ีเป็นกลา้มเน้ืออยูท่ี่ขอบและส่วนท่ีเป็นพงัผืดอยูต่รงกลาง เม่ือหายใจเขา้ กลา้มเน้ือกะบงัลมจะหด
ตวัท าให้ความสูงของโดมลดลง จะได้เส้นผ่าศูนย์กลางของทรวงอกในแนวด่ิงเพิ่มข้ึน ท าให้
ปริมาตรของช่องอกเพิ่มข้ึนและปอดขยายตวัไดเ้ตม็ท่ี 
 การควบคุมลมหายใจขณะหายใจออก  กล้ามเน้ือท้อง (Abdominal muscal) เป็น
กลา้มเน้ือส่วนส าคญัท่ีใช้ควบคุมการผ่อนลมหายใจให้พอดีกบัการใชง้านและการเพิ่มพลงัในการ
เปล่งเสียง 
 ในขณะหายใจออก อกส่วนบนจะตอ้งไม่ยุบ การใช้กล้ามเน้ือทอ้งในการผลกัลมจะ
เป็นไปอยา่งไม่เกร็งแข็ง ควรฝึกหายใจอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้การหายใจเป็นไปโดยธรรมชาติ และ
ใหคุ้น้เคยกบัการหายใจเพื่อการขบัร้องใหไ้ดโ้ดยเร็ว 
 เม่ือการท างานของกล้ามเน้ือทุกส่วนท่ีใช้ในการหายใจเป็นไปอย่างคล่องตวัและเป็น
ธรรมชาติ ผูข้บัร้องจะสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้มากมาย ซ่ึงจะส่งผลให้ขบัร้องไดไ้พเราะและ
ปฏิบติัเทคนิคท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่าย 

 2)  กลไกการท างานของกล่องเสียง 
 เสียงถูกสร้างข้ึนในกล่องเสียง (Larynx) ซ่ึงมีหน้าท่ีเปิดให้ลมผ่านไปยงัเส้นเสียง 
(Vocal cords หรือ Vocal folds) เพื่อสร้างเสียง ซ่ึงจะสั่นสะเทือนในลกัษณะต่างกนัเพื่อสร้างเสียง
ในระดบัต่าง ๆ และสร้างคุณภาพเสียงท่ีต่างกนั 
 เสียงเกิดจากการท่ีเส้นเสียงถูกดึงเขา้หากนัและมีลมหายใจออกมาผ่านเส้นเสียงเพื่อ
สร้างเสียง ผูข้บัร้องจะคิดเสียงท่ีจะร้องในสมองก่อน จากนั้นสมองจะสั่งการให้กลา้มเน้ือทุกส่วนท่ี
ใชใ้นการเปล่งเสียงท างานอย่างสอดคลอ้งกนัเพื่อให้สามารถเปล่งเสียงนั้น ๆ ไดถู้กตอ้งตรงระดบั
เสียง (Pitch) 
  การเปล่งเสียงพยญัชนะและสระอย่างนุ่มนวลได้ คือ การร้องเพลงได้ไพเราะ การจะ
เปล่งเสียงได้นุ่มนวลได้ คือ การร้องเพลงได้ไพเราะ การจะเปล่งเสียงได้นุ่มนวลข้ึนอยู่กับการ
ท างานของกล้ามเน้ืออย่างเหมาะสมและการท างานของลมหานใจท่ีเขา้กนัได้ดี ควรลีกเล่ียงการ
เปล่งเสียงอยา่งรุนแรงโดยใชล้มอยา่งกระตุก คือ การใชล้มในการเร่ิมตน้เปล่งเสียงมากเกินไป หรือ
การใช้เสียงท่ีทะลกัจากหลอดลมส่วนบนเรียก กลอตตลัแอทแทค (Glottal Attack) ซ่ึงเป็นการท า
ลายเส้นเสียง ท าให้มีตุ่มข้ึนท่ีเส้นเสียงและเส้นเสียงไม่สามารถท างานไดต้ามปกติเน่ืองจากมีลม
แทรก ดงันั้นจะท าให้เสียงแหบหรือมีเสียงท่ีแตกพร่าและเสียงไม่ใส ซ่ึงอาการน้ีหากไม่รักษาให้
หายจะกลายเป็นเร้ือรังท่ีท าใหเ้สียงแหบถาวร 
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 ควรฝึกการเปล่งเสียงแรกเขา้ (Attack) อย่างนุ่มนวล การฝึกดว้ยเสียงสูงจะง่ายกว่าการ
ฝึกด้วยเสียงกลางหรือเสียงต ่า การจดัลมให้พอดีจะท าให้เปล่งเสียงได้โดยไม่มีเสียงลมแทรก 
(Breathy) และไม่มีการเปล่งเสียงแรกเขา้อย่างรุนแรง ส่ิงท่ีผูข้บัร้องควรคิดเม่ือเร่ิมเปล่งเสียงคือ 
เสียงไม่ไดส้ร้างท่ีคอ แต่เสียงเกิดจากโพรงหน้าในส่วนหลงัจมูกตรงส่วนท่ีพูดตวั ง หรือ ng ซ่ึงใน
เทคนิคการขบัร้องจะเรียกวา่เป็นการสร้างเสียงจากวงหนา้ (Mask) ในขณะท่ีไม่เกร็งคอ 
 สรุปไดว้า่ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการขบัร้องมีอยู ่2 ดา้น คือ  

 1.  องค์ประกอบของกระบวนเพลงร้อง ประกอบด้วย 1) ท านอง 2) เสียงประสาน 3) 
จงัหวะ 4) ดนตรีประกอบ และ5) เน้ือร้อง  

 2.  ความรู้พื้นฐานดา้นการขบัร้อง ประกอบดว้ย การหายใจ และ กลไกการท างานของ
กล่องเสียง 
 ซ่ึงผูข้บัร้องท่ีดีนั้นควรตอ้งท าความเขา้ใจ เพื่อน าความรู้ในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ี ไปพฒันา
วธีิการขบัร้องของตนเองใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึน 

2.6.4  วธีิการวดัทกัษะปฏิบติั 
 การทดสอบ การสังเกต แบบส ารวจรายการ และมาตราส่วนประมาณค่า เป็นวธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการวดัทกัษะพิสัยของนกัเรียน การวดัทกัษะแต่ละประเภทมีความเหมาะสม
แตกต่างกนั ควรพิจารณาความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความชดัเจนในการวดั ซ่ึงวธีิการวดัทกัษะในแต่
ละวิธีอาจประยุกต์ใช้ได้เคร่ืองมือหลากหลายชนิดท่ีแตกต่างกัน (สมชาย รัตนทองค า,  2545,         
น.151)  
 ครรชิต สุวภาคยรั์งสี (2546,  น.22 – 26) ไดก้ล่าวถึง วิธีประเมินผลท่ีนิยมกระท าในการ
ประเมินผลดา้นทกัษะปฏิบติัวา่ มีดงัน้ี  

2.6.4.1  การประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผูเ้ช่ียวชาญจะรวบรวมขอ้มูลของผูส้อบด้วย 
ตวัอยา่งงาน การสังเกตโดยผูส้อบรู้ตวัในขณะสอบภาคปฏิบติั การสังเกตใชแ้บบประเมินท่ีสร้างข้ึน 
และบนัทึกตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยทัว่ไปผูเ้ช่ียวชาญประเมินผลทกัษะ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั 
การปฏิบติังานของผูส้อบ ซ่ึงแสดงออกในขณะปฏิบติังาน คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกบังานน้ีไดจ้ากการ 
วิเคราะห์เน้ืองาน ไม่ควรมีความเห็นหรือทศันคติท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังาน เคร่ืองมือท่ีใชอ้าจเป็นแบบ 
สังเกต มาตราส่วนประมาณค่าหรือบนัทึก ซ่ึงเป็นแนวทางในการสังเกต และเป็นเอกสารท่ีใช้
บนัทึกผลการประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ ใชเ้พื่อตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูส้อบขณะด าเนินงาน 
อาจก าหนดในเชิงปริมาณ  

2.6.4.2  การประเมินผลตนเอง จุดประสงคข์องการประเมินตนเอง คือ ช่วยให้นกัเรียน
ได้ เรียนรู้ผลดว้ยตนเอง ดงันั้นการประเมินผลตนเองจึงไม่เก่ียวขอ้งกบัการรับรองคุณภาพ แบบ
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ส ารวจ รายการปฏิบติัหรือมาตราส่วนประเมินค่า สามารถน ามาใช้เพื่อช่วยให้นกัเรียนประเมินผล
การปฏิบติัของตนตามโครงสร้างของงาน และประเมินผลว่านักเรียนแต่ละคนปฏิบติังานท่ีได้รับ
มอบหมายดีเพียงใด เม่ือเปรียบเทียบกบัการปฏิบติัของผูอ่ื้น  

2.6.4.3  การประเมินผลโดยใชเ้ทคนิคการสังเกต การสังเกตนกัเรียนอยา่งเป็นระบบใน 
สถานการณ์ตามธรรมชาติ หรือสถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดข้ึน เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์ การเก็บ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัและขอ้มูลเก่ียวกบัจริยธรรมของนกัเรียน การสังเกตอยา่งเป็นระบบเป็นวิธี
ท่ีมีการน ามาใชม้ากท่ีสุด ผูท่ี้ใชเ้ทคนิคน้ีควรเตรียมการ ดงัน้ี  

 1)  สุ่มพฤติกรรมท่ีจะสังเกต 
 2)  ก าหนดขอบเขตของพฤติกรรมท่ีจะศึกษา 
 3)  วางแผนการสังเกตวา่สังเกตใคร สังเกตเม่ือใด ใครเป็นผูส้ังเกต 
 4)  เลือกและฝึกผูส้ังเกต  
 ผลของการสังเกตเป็นตวัอยา่งของพฤติกรรมของบุคคลท่ีสังเกตได ้ซ่ึงควรบอกไดว้า่ผล

ดงักล่าวสามารถสรุปอา้งอิงไปยงัพฤติกรรมอะไรได้บา้ง ผลจากการสังเกตมีความเท่ียงและตรง
เพียงใด โดยผูส้ังเกตเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั 

2.6.4.4  การประเมินผลแบบกระบวนการ ช่วยท าให้ครูสามารถตรวจสอบได้ว่า
นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ ตามท่ีตั้งไวห้รือไม่ และท่ีส าคญัท่ีสุด คือ นกัเรียนสามารถ
น าเอาความรู้ ทกัษะนั้นไปใชไ้ดอ้ยา่งไร ท าให้ครูสามารถประเมินค่าความสามารถอนัแทจ้ริงของ
นกัเรียนไดถู้กตอ้ง การประเมินผลแบบกระบวนการมี 3 ขั้นตอน คือ  

 1)  ขั้นส ารวจตนเอง เพื่อหาขอ้ดี ขอ้บกพร้องของตนเอง ครูอาจให้นกัเรียนท าแบบเด่ียว
หรือแบบกลุ่มก็ได ้ 

 2)  ขั้นหาวิธีการแก้ไข เป็นการแก้ไขท่ีนักเรียนตอ้งคิดเชิงวิเคราะห์ว่าจะแก้ไขขอ้บก
พร้องท่ีเกิดข้ึนดว้ยวธีิการอยา่งไร  

 3)  ขั้นสรุปผล เป็นขั้นท่ีนักเรียนสรุปการแก้ไขขอ้บกพร้องดังกล่าวว่าได้ผลเช่นไร 
อะไรท่ีประสบผลส าเร็จ อะไรท่ียงัไม่ประสบผลส าเร็จ และท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเกิดจากปัจจยัใด 
โดยในขั้นตอนท่ีหน่ึงและสามตอ้งท าการบนัทึกไวด้ว้ยแถบบนัทึกเสียง หรือวีดีทศัน์ไว ้เพื่อน ามา
ให้นกัเรียนฟังหรือดูเพื่อส ารวจขอ้ดี ขอ้บกพร่อง และขอ้สรุปพร้อมกบัให้เพื่อน และให้เพื่อนใน
ห้องเรียนช่วยกนัประเมินว่า ส่ิงท่ีกลุ่มไดเ้สนอปัญหานั้นไดผ้ลตามท่ีกลุ่มนั้นกล่าวไปหรือไม่ การ
ประเมินผลแบบกระบวนการสามารถท าไดทุ้กกิจกรรม เช่น การท ารายงาน การคน้ควา้ การบรรเลง
ดนตรี ท่ีส าคญั คือ ครูตอ้งตกลงกบันกัเรียนก่อนวา่จะประเมินผลจากกระบวนการ เพื่อให้นกัเรียน
เกิดการเตรียมตวั และจดักระบวนการเรียนรู้นั้นไดด้ว้ยตนเอง  
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2.6.4.5  การวดัและประเมินผลดว้ยรูบริค (Rubric) การวดัผลประเมินผลดว้ยรูบริคเป็น 
เคร่ืองมือในการวดัผลประเมินผลท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการประเมินตนเอง มีลกัษณะพิเศษ คือ มี
การก าหนดระดบัช่วงชั้น และคะแนนความสามารถในแต่ละช่วงชั้น พร้อมอธิบายถึงคุณลกัษณะ
ของความสามารถท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชั้ น โดยผู ้ท่ีจะประเมินตนเองสามารถอ่าน 
ค าอธิบายในแต่ละช่วงชั้น และสามารถน ามาประเมินตนเองว่ามีความสามารถในระดบัใด ควร
ไดรั้บคะแนนเท่าใด การวดัและการประเมินผลดว้ยรูบริคมีดว้ยกนั 2 ประเภท คือประเภทท่ี 1) วดั
องค์ความรู้แบบภาพรวม เป็นการวดัแบบกวา้ง ๆ ครอบคลุมเน้ือหา และประเภทท่ีวดั 2) วดัแบบ
เฉพาะเจาะจง เป็นการวดัท่ีก าหนดลงไปถึงความสามารถ ความรู้ทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึง  
 สรุปไดว้า่ เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อวดัและประเมินผลทกัษะปฏิบติันั้นมีอยูห่ลายประเภท ซ่ึง
วิธีการวดัและประเมินผลในแต่ละวิธีการนั้นต่างกนั ตอ้งคดัเลือกให้เหมาะสมกบัทกัษะปฏิบติัท่ี
ตอ้งการจะวดัและประเมิน โดยจากการพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้วดัและประเมินผลทกัษะปฏิบัติ
ประกอบกบัความรู้พื้นฐานการขบัร้องท่ีส าคญั งานวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการวดัและประเมินผล
ดว้ยรูบริค (Rubric) ในการวดัและประเมินผลทกัษะการขบัร้อง ซ่ึงแบ่งประเด็นการวดัไว ้5 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) เสียงร้อง 2) การหายใจ 3) เน้ือร้อง 4) ท านอง และ5) จงัหวะ เน่ืองด้วยวิธีการวดั
และประเมินผลดว้ยรูบริค (Rubric) นั้นเป็นการวดัท่ีก าหนดลงไปถึงความสามารถ ความรู้ทกัษะ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการวดัและประเมินผลทกัษะการขบัร้องของนกัเรียนในคร้ังน้ี 
 
2.7  การท างานเป็นทมี  

2.7.1  ความหมายของการท างานเป็นทีม 
 ความส าเร็จของงานและการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องทีม การ
ท างานตอ้งอาศยัความร่วมมือ การท างานเป็นทีมจึงจะประสบความส าเร็จได ้โดยการท างานเป็นทีม
มีผูใ้หค้วามหมายดงัน้ี  
  เดวิส (Devis,  1988,  p.466) ได้ให้ความหมายของการท างานเป็นทีมว่า การท่ีกลุ่ม
บุคคลหน่ึงท่ีท ากิจกรรมโดยมีการร่วมมือประสานงานกนั เพื่อท่ีจะหาทางพฒันากิจกรรมนั้นให้
กา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนและเพื่อบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้งไว ้
  ปาร์คเกอร์ (Parker,  1990,  p.16) ไดอ้ธิบายวา่ ทีมเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์และ
ตอ้งพึ่งพากนัเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายหรือปฏิบติังานใหเ้สร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มน้ีมีเป้าหมาย
ร่วมกนัและยอมรับวา่วธีิเดียวท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ คือ การท างานร่วมกนั   
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  สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2532,  น.57) ไดใ้ห้ความหมายของทีมงานไวว้่า ทีมงานท่ีมี
สมาชิกตั้งแต่สองคนข้ึนไป สมาชิกจะร่วมมือกนัท ากิจกรรมการท างาน เพื่อท่ีจะบรรลุความส าเร็จ
ของภารกิจ 
  อ านวย แสงสว่าง (2540,  น.144) ไดใ้ห้ความหมายของทีมงานไวว้า่ ทีมงาน หมายถึง
กลุ่มบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เดียวกนั เพื่อการท างานร่วมกนั มีเป้าหมายเดียวกนั เพื่อ
ตอ้งการความส าเร็จในการท างาน 
  สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2545,  น.273) ได้ให้ความหมายของทีมงานไว้ว่า ทีมงาน 
หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีท างานร่วมกนั ทุกคนมีจิตส านึกถึงการท างานมีส่วนร่วมรับผิดชอบและมี
เป้าหมายเพื่อความส าเร็จร่วมกนั 
  ความหมายของการท างานเป็นทีมผูว้จิยัสรุปไดว้า่ การท างานเป็นทีมเป็นการรวมตวักนั
ของบุคคลท่ีมีกิจกรรมร่วมกนั โดยมีสมาชิกตั้งแต่สองคนข้ึนไป มารวมตวักนัท างานตามหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนรวมในการด าเนินงาน การ
ติดต่อส่ือสารกันในกลุ่ม การประสานงานกันในกลุ่ม การตดัสินใจร่วมกัน การมีผลประโยชน์
ร่วมกนั 

2.7.2  ความส าคญัของการท างานเป็นทีม  
 มนุษยแ์ต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกนั อีกทั้งความรู้ ความสามารถและศกัยภาพใน
ตวับุคคลมีขอบเขตท่ีจ ากดั จึงตอ้งมารวมกลุ่มกนัเพื่อน าจุดดี จุดเด่น ความรู้และความสามารถท่ี
แตกต่างของแต่ละคนมาท างานร่วมกนั ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั  การท างานร่วมกนัท าให้บุคคล
ไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดการพฒันาตนเอง นอกจากน้ีการช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดม
สมอง ยงัเป็นการส่งเสริมกนัในเร่ืองของการท างานเป็นทีม (ทิศนา แขมณี,  2545,  น.133 – 139) 
กล่าวคือ    

1)  มนุษยทุ์กคนมีความจ ากดัในเร่ืองพลงั การท างานใด ๆ แต่เพียงคนเดียวให้ส าเร็จนั้น
ยอ่มเป็นการยาก โดยเฉพาะงานใหญ่แลว้ ก าลงัเพียงคนเดียวนั้นคงท าไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งพึ่งก าลงัพึ่ง
แรงผูอ่ื้น ดงัค าสุภาษิตโบราณกล่าวไวว้่า งานใดหากเหลือก าลงัลาก ให้ออกปากบอกเขาช่วยแบก
หาม ดังนั้ น  การท างานเป็นทีมจึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะในการท างานใหญ่  ๆ หรือ
สลบัซบัซอ้น 

2)  มนุษยทุ์กคนมีความจ ากดัและความแตกต่างกนัในเร่ืองสติปัญญา ความสามารถ การ
คิดจะท าการงานใด ๆ หัวเดียวยอ่มสู้หลายหัวไม่ได ้เพราะหลายหวัสามารถช่วยกนัคิดช่วยกนัดูแล
ไดก้วา้งขวาง และรอบคอบข้ึน 
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3)  มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม อยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเพียงล าพงัไม่ได ้จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั
และกนั การท่ีมนุษยไ์ดช่ื้อว่าเป็นสัตวส์ังคมน้ีก็เพราะมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมกบัผูอ่ื้น การท่ีมนุษยมี์โอกาสท่ีจะอยูแ่ละท างานร่วมกบัผูอ่ื้นจึงเป็นการสนองความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นของมนุษย ์

4)  ลกัษณะของสังคมปัจจุบนั เป็นสังคมท่ีตอ้งมีการท างานร่วมกนัในทุกระดบัและทุก
องค์การหากเราไม่มีความสามารถในการท างานเป็นทีมแลว้ก็จะเกิดปัญหาไปในทุกระดบัและทุก
องค์การ เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ และความเจริญกา้วหน้าของสถาบนัและของประเทศ การ
ท างานเป็นทีมใหผ้ลงานท่ีดีกวา่การท างานแบบต่างคนต่างท า 

5)  การท่ีบุคคลไดมี้โอกาสมารวมกลุ่มกนัท างานเป็นทีมน้ี ช่วยให้บุคคลไดเ้รียนรู้จาก
ผูอ่ื้นเกิดความเจริญงอกงามแห่งตนข้ึน ในขณะเดียวกนัความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่ม
เจริญงอกงามตามไปดว้ย 
  วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545,  น.8) กล่าวถึงความส าคญัของการท างานเป็นทีมไวว้่า 
บุคคลร่วมกันท างานเป็นทีมเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ซ่ึงน าไปสู่ผลประโยชน์ทั้ งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวมอีกทั้งเพื่อความรู้สึกปลอดภยัและมัน่คง เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางจิตใจ เช่น ความ
ตอ้งการความปลอดภยั ความตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ ความตอ้งการพฒันาตนเอง เป็นตน้ 
  ณัฐพนัธ์ เขจรนันท์ และคณะ (2545,  น.11 - 12) ได้ให้ความคิดเห็นของความส าคญั
ของการท างานร่วมกนั ดงัน้ี 

1)  การท างานร่วมกนัท าให้มีความคิดใหม่ ๆ และหลากหลาย โดยทีมงานจะร่วมกนั
ศึกษาวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมองออกไปนอกรอบ ซ่ึงจะช่วยให้เกิด
นวตักรรมในการท างาน 

2)  โดยปกติแลว้ผลงานของทีมจะสูงกวา่การท่ีสมาชิกต่างแยกกนัท างานของตนและน า
งานมารวมกนั ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

3)  การส่ือสารจะท าให้สมาชิกเกิดความเขา้ใจและยอมรับกัน เม่ือเกิดปัญหาในการ
ท างานสมาชิกก็จะร่วมแรงร่วมใจแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคไ์ปดว้ยกนั 

4)  เม่ือสมาชิกรู้จกัสนิทสนม ก็จะใหก้ารสนบัสนุนทางจิตใจและสังคมต่อกนั ทั้งปัญหา
ดา้นการงานและวกิฤติส่วนตวั 
 โดยสรุปจากเหตุผลดงักล่าวแสดงให้เห็นความจ าเป็นและความส าคญัของการท างาน
เป็นทีม หากมีการฝึกฝนปฏิบติัตนให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแลว้ยงัมี
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
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2.7.3 องคป์ระกอบของการท างานเป็นทีม  
  นกัวชิาการหลายท่าน กล่าวถึงองคป์ระกอบของการท างานเป็นทีมไว ้ดงัน้ี 
 ปรียา คงฤทธิศึกษากร (2536,  น.48 – 49) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการท างานเป็น
ทีม ไดแ้ก่ 

1)  มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่ม 
2)  มีการส่ือสารกนัภายในทีมท่ีชดัเจน ทัว่ถึง และรวดเร็ว  
3)  หวัหนา้ทีมดี 
4)  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม  
5)  ท างานอยา่งมีแผน จริงจงั ต่อเน่ือง  
6)  การตดัสินใจควรเป็นไปตามหลกัประชาธิปไตย 

 เสน่ห์ จุย้โต (2540,  น.154 – 157) กล่าวองค์ประกอบส าคญัของการท างานเป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  

1)  องค์ประกอบด้านผูน้ า คือ ผูน้ าในการบริหารงานเป็นทีมตอ้งใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม โดยท่ีสมาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในการคิด การกระท า และการประเมิน ผูน้ าทีมจะตอ้งมี
ความสามารถในการก าหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ เพื่อน าทีมสู่ความส าเร็จ สามารถประสานงาน 
และสร้างความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั มีความสามารถในการดลใจ สร้างแรงจูงใจเพื่อให้การ
ท างานไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 

2)  องคป์ระกอบดา้นสมาชิกการท างานเป็นทีม คือ บทบาทท่ีส าคญัของการเป็นสมาชิก
การท างานเป็นทีมท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีจิตส านึกในการท างานเป็นทีม และมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ร่วมกนั โดยสมาชิกจะตอ้งมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทุก ๆ เร่ือง จะตอ้งมีการพูด การฟัง การถาม 
การเขียน และการปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้

3)  องค์ประกอบดา้นงาน คือ การท างานเป็นทีมจะตอ้งก าหนดเป้าหมายให้กระจ่างชดั
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยงานหรือภารกิจจะตอ้งมีความชดัเจน มีการก าหนดความส าคญั
ของเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

4)  องค์ประกอบด้านวิธีการท างาน คือ ต้องมีความเข้าใจองค์การในภาพรวมและ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนัของระบบยอ่ยต่าง ๆ โดยการท างานตอ้งประสานสอดคลอ้งกนั มีการคน้คิด
หาวธีิการท างานใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่เดิม มีการเรียนรู้ร่วมกนั มีการฝึกคิดและปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 
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ทิศนา แขมมณี (2545,  น.12 - 13) ไดแ้ยกองคป์ระกอบการท างานเป็นทีมไวเ้ป็น 3 ดา้น 
โดยไดก้ล่าวถึงความส าคญัขององคป์ระกอบในแต่ละดา้น ไวด้งัน้ี 

1)  ดา้นผูน้ าทีม 
ผูน้ าทีมหรือหัวหน้าทีมเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลว ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของกลุ่มหรือทีมงาน หาก
ทีมงานใดท่ีขาดผูน้ ามกัจะประสบความลม้เหลว เพราะผูน้ าทีมเปรียบเสมือนผูช้ี้ช่องทางและท า
หนา้ท่ีประสานงานระหวา่งสมาชิกให้ท างานอยา่งมีเป้าหมาย หรือตามความตอ้งการของกลุ่ม ผูน้ า
ทีมต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มหรือทีมงานจึงจะท าให้สมาชิกในทีมมีความเช่ือและศรัทธา
ยินยอมปฏิบติัตามการน าของบุคคลนั้น การเป็นผูน้ าเป็นบทบาทอย่างหน่ึงของสมาชิกในกลุ่ม
เพื่อท่ีจะให้คนยอมรับ จ าเป็นจะตอ้งมีพวกพอ้งเพราะอยูค่นเดียวจะเป็นผูน้ าไม่ได ้ซ่ึงกลุ่มกบัผูต้าม
หรือผูน้ ากบักลุ่มเป็นของท่ีแยกจากกนัไม่ได้ ถา้ไม่มีกลุ่มก็จะไม่มีผูน้  า ถา้มีกลุ่มแต่ขาดผูน้ าก็จะ
เจริญกา้วหนา้ไดย้าก เช่นเดียวกนัการเป็นผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีจ าเป็นตอ้งท าหนา้ท่ีทั้งการน าและ
การบริการ 

ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะผูน้ าทีมท่ีดี ไดมี้ผูก้ล่าวถึงไวด้งัเช่น  
สตอ๊กดิล (Stogdill,  1974,  p.74 – 75) ไดก้ าหนดคุณลกัษณะท่ีดีของผูน้ าไวคื้อ  
1)  ร่างกายแขง็แรง  
2)  ภูมิหลงัทางการศึกษาดีและสถานภาพทางสังคมดี  
3)  สติปัญญาฉลาด ตดัสินใจดี มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร  
4)  บุคลิกภาพเป็นผูท่ี้มีความต่ืนตวัและควบคุมอารมณ์ได ้มีความคิดริเร่ิม  

สร้างสรรค ์มีความเช่ือมัน่ในตนเอง  
5)  ลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน โดยมีความรับผดิชอบขยนัและอดทน  
6)  ลกัษณะทางสังคม ปรารถนาท่ีจะร่วมงานกบัผูอ่ื้น มีเกียรติและเป็นท่ียอมรับของ

บุคคลอ่ืน และเขา้สังคมไดเ้ก่ง 
ในท านองเดียวกนั สเตดท ์(Stedt,  1974,  p.49 – 53) กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูน้ าคือ 
1)  ยดึเกณฑม์าตรฐานในการท างาน 
2)  เป็นท่ีพึงพาและช่วยเหลือคนอ่ืนได ้
3)  กลา้คิดกลา้ท า 
4)  มีความรับผดิชอบ 
5)  มีความสามารถในการแบ่งงานใหผู้ร่้วมงาน 
6)  มีวนิยัในตนเอง 
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7)  มีความคิดรวบยอด 
8)  มีมนุษยสัมพนัธ์ 
9)  มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
10)  แขง็แรงและมีสุขภาพดี 
11)  มีสติปัญญาดี 
12)  มีความสามารถในการจดัระบบงาน 
13)  มีความสามารถในการตดัสินใจ 
2)  ดา้นสมาชิกทีม  
เน่ืองจากในการท างานเป็นทีมประกอบไปดว้ยบุคคลหลาย ๆ คนมาท างานร่วมกนั ซ่ึง

บุคคลเหล่าน้ียอ่มมีความแตกต่างกนัอยา่งแน่นอนไม่วา่จะเป็นรูปร่าง หนา้ตา จิตใจ อารมณ์ สังคม 
อีกทั้งส่ิงแวดลอ้มและภูมิหลงัทางสังคมก็มีอิทธิพลต่อความแตกต่างกนัดว้ย ดงันั้นการมาท างาน
ร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ด ยอ่มมีความหลากหลายในดา้นความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซ่ึง
มีอิทธิพลต่อทีมงานในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานให้ประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวได ้จึง
ไดมี้การศึกษาพฤติกรรมในทีมงาน 

อ าภา บุญช่วย (2537,  น.57 – 67) ไดท้  าการศึกษาคนในทีมงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 แบบ ตามลกัษณะของการท างาน คือ 

1)  ประเภทท างานแบบขาดประสิทธิภาพ (Poor Performance) จะมีความกระด้าง
กระเด่ืองปฏิเสธท่ีจะท างาน ไร้ความสามารถ ขาดงาน ไม่ซ่ือสัตยแ์ละมีผลงานไม่สม ่าเสมอ 

2)  ป ระ เภท ท างาน แบบ มีป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  (Effective Performance) จะ มี ค ว าม
ขยนัหมัน่เพียร มีความรับผดิชอบสูง มีเหตุผลและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือสม ่าเสมอ  

หรือถา้แบ่งประเภทสมาชิกในทีมงานออกตามลกัษณะการแสดงความคิดเห็นควบคู่กบั
การท างาน ก็สามารถแบ่งเป็น 4 พวก คือ  

1)  คนท่ีพูดแต่ไม่ท า มีความตอ้งการเพียงเพื่อให้ไดพู้ด จะถูกตอ้งหรือไม่ คิดวา่ตนเองมี
ความดีเลิศ แต่มกัหลีกเล่ียงเม่ือลงมือท างาน 

2)  คนท่ีท าแต่ไม่พูด ถือว่าตนเองมีหน้าท่ีในการท างาน ไม่สนใจท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นจนท าใหผู้ร่้วมงานอึดอดัใจ 

3)  คนท่ีไม่พูดและไม่ท า จะไม่เขา้ร่วมกิจกรรมเลย ไม่แสดงความคิดเห็นและหลบเล่ียง
งาน 

4)  คนท่ีพูดและท า ทีมงานตอ้งการคนประเภทน้ีมากท่ีสุด เพราะแสดงออกซ่ึงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผลใหผู้ร่้วมงานทราบและพร้อมท่ีจะท างานเสมอ 
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3)  ดา้นกระบวนการทีม  
 ในการจดัรูปแบบกลุ่มหรือกระบวนการทีมมีความส าคญัต่อการรวมกลุ่มเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะมีผลต่อการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ยการมีเป้าหมายของงานท่ีชดัเจน
และมีขอบเขตท่ีแน่นอน มีกลไกยอ้นกลบัเพื่อไปปรับปรุงผลงานมีวิธีการท างานอย่างมีระบบและ
สมาชิกของทีมเขา้ใจทุกคน มีรูปแบบและมีการประสานงานกนัอย่างดีภายในทีม มีการแสวงหา
วธีิการท่ีดีไดเ้หมาะสมอยูเ่สมอและการจดัการเง่ือนไขในการเสริมพลงัทีมใหดี้ และเป็นส่ิงท่ีช่วยให้
สมาชิกรู้เป้าหมายและขั้นตอนในการท างานร่วมกนั รู้ทิศทางในการท างานชดัเจน สามารถก าหนด
วิธีการประสานงานการติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม มีแบบการท างาน อีกทั้งการก าหนดกลไกในการ
ติดตามก ากบัตลอดจนการประเมินผลเพื่อให้ไดข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback Information) มาช่วยใน
การปรับปรุงงานหรือการแสวงหาวิธีการใหม่ท่ีดีกว่า นอกจากน้ีการจดัรูปแบบของทีมงานมี
ประเด็นส าคญัท่ีพึงพิจารณาอีกคือ 

1)  ลกัษณะของกลุ่มหรือทีมงาน และขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีตอ้ง
ปฏิบติั 

2)  การจดัให้มีเป้าหมายของการท างานท่ีตรงกนัชัดเจนและท่ีก าหนดขั้นตอนในการ
ท างานท่ีแน่นอน 

3)  การจัดให้มีการประสานงานกัน ในลักษณะท่ีเป็นการร่วมมือแสวงหาวิธีการ
ปรับปรุงแกไ้ข หรือแสวงหาวิธีการท างานท่ีเหมาะสม โดยการประชุมหรือการปรึกษาหารือกนัใน
รูปแบบต่าง ๆ  
  วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2545,  น.11) กล่าวไวว้า่ การท่ีจะสร้างทีมงานใหเ้กิดประโยชน์
ในการท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริงมีองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของการท างานเป็นทีม ดงัน้ี 

1)  การมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การท่ีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมี
ความเก่ียวขอ้งกนัในการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม/ทีม แต่ละคนควรตระหนกัในความส าคญัของกนัและ
กนัแสดงออกโดยการยอมรับ การให้เกียรติกนั ปรึกษาหารือ ให้โอกาสในการท างาน ไม่ดูถูกดู
แคลน ส าหรับกลุ่มขนาดใหญ่มกัมีปฏิสัมพนัธ์กนัเป็นเครือข่ายมากกวา่การติดต่อกนัตวัต่อตวั 

2)  มี จุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน  การท่ีสมาชิกกลุ่มมีความและเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์ของการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการท างานท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หาก
จุดประสงคข์องสมาชิกกลุ่มท่ีสอดคลอ้งกบัองคก์ารมกัจะน ามาซ่ึงความส าเร็จของการท างานไดง่้าย 

3)  การมีโครงสร้างของทีม/กลุ่ม หมายถึง การมีกฎ มีระเบียบ แบบแผน ซ่ึงเป็นแบบ
แผนเฉพาะกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหรือมติของกลุ่ม ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มแบบทางการ
(Formal Group) หรือกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่ม
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จะตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามเป็นอยา่งดี สมาชิกกลุ่มยอ่ยอาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ แต่
มีความสนิทสนมกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั 

4)  สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกนั การรักษาบทบาทท่ีมัน่คงในแต่ละทีม/กลุ่ม
จะมีความแตกต่างกนัตามลักษณะของกลุ่ม รวมทั้งความรู้ความสามารถของสมาชิก โดยมีการ
จดัแบ่งบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบ กระจายงานกนัตามความรู้ ความสามารถ และความถนดั
ของสมาชิก 
  จาการสังเคราะห์ขอ้มูลองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมของนักวิชาการ สามารถ
สรุปไดว้่าองค์ประกอบการท างานเป็นทีมท่ีดีตอ้งประกอบดว้ยกนั 4 ดา้น คือ 1)ดา้นบทบาทผูน้ า   
2) ด้านบทบาทสมาชิก 3) ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และ4) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก 
โดยผูว้ิจยัเลือกความสามารถในการท างานเป็นทีมตามองค์ประกอบดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียน 

2.7.4  แบบวดัการท างานเป็นทีม 
 ทิศนา แขมมณี (2545,  น.38 – 40) กล่าวโดยสรุปว่า การใช้แบบมาตรวดัประมาณค่า 
(Rating Scale) มีความเหมาะสมกบัวิธีการสัมภาษณ์หรือสังเกตนกัเรียนในพฒันาการความสามารถ
ดา้นกระบวนการกลุ่ม  
 ปริณดา เลิศศรีมงคล (2554,  น.21 – 25) กล่าวถึงแบบวดัการท างานเป็นทีม มีหลายวิธี
ไดแ้ก่ วดัการท างานเป็นทีมมีทั้งการใชแ้บบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต หรือแบบวดัแบบ
ประเมิน  

1)  การวดัโดยการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามหรือแบบประเมินเป็นแบบมาตรวดั
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งโครงสร้างการวดัทกัษะเป็นดา้นต่าง ๆ   

2)  แบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือในการวดัการท างานเป็นทีม ซ่ึงโครงสร้างของแบบวดั
พฒันาจากโครงสร้างพฤติกรรมการท างานเป็นทีม เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานของผูน้ า
และสมาชิก แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานโดยผูว้ิจยั แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มของ
นกัศึกษาส าหรับอาจารยป์ระจ าวิชา การสังเกตจะด าเนินการโดยผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั โดยท าการ
สังเกตการท างานเป็นทีมของนกัเรียนเป็นกลุ่ม หรือการประเมินพฤติกรรมนกัเรียนโดยรวมทั้งชั้น 
โดยท าการสังเกตแบบไม่แบ่งช่วงเวลาตลอดระยะเวลาท ากิจกรรมท่ีก าหนด เป็นระยะเวลา 15 – 30  
นาที และเป็นการสังเกตระหวา่งชัว่โมงเรียน  
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  สรุปไดว้า่แบบวดัการท างานเป็นทีมมีหลายรูปแบบข้ึนกบัวตัถุประสงคข์องผูว้ิจยั แบบ
วดัการท างานเป็นทีมได้แก่ การสัมภาษณ์ แบบสอบถามหรือแบบประเมินเป็นแบบมาตรวดั
ประมาณค่า แบบสังเกต การเลือกใช้แบบประเมินเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า (Rating Scale) มี
ความเหมาะสมกบัการวดัความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียน 
 
2.8  ความพงึพอใจ 

2.8.1  ความหมายของความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
 ความหมายของความพึ งพอใจ  ความพึ งพอใจตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Satisfaction” เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือลบ  ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสบการณ์ ความเช่ือ ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ ไวด้งัน้ี 
  มอส (Morse,  1958,  p.19) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาวะจิตท่ีปราศจาก
ความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมี์ความตอ้งการถา้ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง
ทั้งหมดหรือ บางส่วน ความเครียดก็จะน้อยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลบักนัถ้า 
ความตอ้งการนั้น ไม่ไดรั้บการตอบสนอง ความเครียดและความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 
  วรูม (Vroom,  1964,  p.8) กล่าววา่ความพึงพอใจ หมายถึงผลท่ีไดจ้ากกาท่ีบุคคลเขา้ไป
มีส่วนร่วมในส่ิงนั้นทศันคติดา้นบวกจะแสดงใหเ้ป็นสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้นและทศันคติดา้น 
ลบจะแสดงใหเ้ห็นสภาพความไม่พึงพอใจนัน่เอง 
  เชลล่ี และ เมนาร์ด ดบับริล (Shelly, Maynard W,  1971,  p.9) ไดศึ้กษา แนวคิดเก่ียวกบั
ความพึงพอใจซ่ึงสรุปไดว้่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือความรู้สึกใน
ทางบวก และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้ท าให้เกิด
ความสุข ความสุขน้ีเป็นความสุขท่ีแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ กล่าวคือเป็นความรู้สึกท่ีมี
ระบบยอ้นกลบัความสุขสามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรู้สึกทางลบ 
ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซับซ้อนและระบบความสัมพนัธ์ 
ของความรู้สึกทั้ง 3 เรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ 
  กู๊ด (Good,  1973,  p.320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดบั
ความพึงพอใจซ่ึงเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทศันคติท่ีบุคคลมีต่อส่ิงนั้น ๆ  
 สมศกัด์ิ คงเท่ียง และ อญัชลี โพธ์ิทอง (2542,  น.28 – 29) กล่าวว่าความพึงพอใจเป็น
ผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเก่ียวกบัระดบัความชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ เป็นผลของ
ทศันคติ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบต่าง ๆ ความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมาจากการปฏิบติังาน
ท่ีดีและส าเร็จจนเกิดเป็นความภูมิใจ และไดผ้ลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีหวงัไว ้
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 อญัจนา วจันะสวสัด์ิ (2544,  น.23) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ไดรั้บผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือ เป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 อุทยัพรรณ  สุดใจ (2544,  น.7) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง
หน่ึงส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ อย่างไรก็ดีความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนั
ส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจใน
ส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว้ ซ่ึงท าให้บุคคลแสดงออกในรูปของระดบัความรู้สึกท่ีชอบมากชอบน้อย 
คือ พอใจต่อส่ิงนั้นมากหรือพอใจในส่ิงนั้นนอ้ย 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546,  น.775) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ 
ชอบใจ   
 ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของนกัเรียนท่ีมีต่อการ
ปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีความสุข ดงันั้นในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
จะท าให้นกัเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงถือไดว้า่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัประการหน่ึง
ซ่ึงอาจส่งผลใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2.8.2  องคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 
นกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ 

ดงัน้ี 
แครธวูล และคณะ (Krathwohl et, al,  1964,  p.95) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นภาวะ

ทางอารมณ์ของบุคลท่ีเกิดข้ึนจากการลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีสนใจส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจเป็นผลท่ี
เกิดข้ึนหลงัจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาจแสดงในรูปของความสนุกสนาน และความยนิดี 

วรูม (Vroom,  1964,  p.90) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบในแต่ละดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจ ดงัน้ี 

1)  องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (Affective component) เป็นลกัษณะของความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรู้สึกน้ีมี 2 ลกัษณะคือ ความรู้สึก ทางบวก ไดแ้ก่ ชอบ 
พอใจ เป็นใจ และความรู้สึกทางลบ ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลวั รังเกียจ  

2)  องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive component) สมองของบุคคลรับรู้ และ 
วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้รับ เกิดเป็นความรู้ ความคิดเก่ียวกับวตัถุบุคคลหรือสภาพการณ์ข้ึน 
องคป์ระกอบทางความคิดเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาท่ีมาของทศันคติออกมาวา่ถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี  

3)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการท่ีจะกระท า หรือ
พร้อมท่ีจะตอบสนองต่อท่ีมาของทศันคติ   
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กิติยวดี บุญซ่ือและคณะ (2540,  น.11 - 25) พบวา่ องคป์ระกอบท่ีช่วยใหก้ารเรียนรู้ของ
เด็ก ๆ ด าเนินไปอยา่งมีความสุข ประกอบดว้ยแนวคิดส าคญั 6 ประการ คือ 

1)  เด็กแต่ละคนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นมนุษยค์นหน่ึงท่ีมีหัวใจ และสมองเด็กเหล่าน้ี
ควรจะมีสิทธ์ิท่ีจะเป็นตวัของตวัของเขาเองท่ีไม่เหมือนใคร มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีความคิดมีความ
สนใจ  ในส่ิงต่าง ๆ มีความรู้สึก รัก โกรธ เสียใจ หรือดีใจ เช่นเดียวกับผูใ้หญ่  มีความสามารถ
เฉพาะตวั มีจุดเด่น จุดดอ้ย ท่ีแตกต่างไปจากคนอ่ืน มีสิทธ์ิไดรั้บการปฏิบติัจากผูใ้หญ่อยา่งมนุษยค์น
หน่ึง ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เด็กไม่ใช่ทาสรองรับอารมณ์ของใคร เขาควรจะไดมี้โอกาสเลือกอนาคตของ
เขาเอง ผูใ้หญ่ ไม่วา่จะเป็นพ่อ แม่ ครู หรือวงศาคณาญาติ ควรจะเป็นเพียงผูใ้หค้  าปรึกษาไม่ใช่ผูอ้อก
ค าสั่งและให้ค  าแนะน า ไม่ใช่บงการการตดัสินใจเลือกการเรียนเพื่อด าเนินชีวิตของเขา ควรจะเป็น
สิทธิ โดยชอบธรรมของเขา เม่ือเด็กแต่ละคนไดรั้บการยอมรับวา่เป็นมนุษยค์นหน่ึงท่ีมีหัวใจและ
สมองเพียงแต่อ่อนเยาวก์ว่าผูใ้หญ่ทั้งหลาย เขาย่อมตอ้งการท่ีจะมีความสุขในชีวิต ความตอ้งการ
ของเขาอาจเป็นเพียงเร่ืองพื้น ๆ ไม่ซับซ้อน เขาตอ้งการชีวิตท่ีร่าเริง สนุกสนาน แจ่มใสตอ้งการมี
จิตใจท่ีเบิกบาน สดช่ืน มีร่างกายแข็งแรง มีพลงัทั้งทางกายและใจ ท่ีจะพฒันาตวัเองไปสู่ความมี
ศกัยภาพทางการคิดและสติปัญญา มีสุขภาพจิตท่ีดี และมีความหวงัในชีวติ 

2)  ครูมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อเด็กทุกคนโดยทัว่ถึง มีความเขา้ใจในทฤษฎี 
แห่งพฒันาการตามธรรมชาติของเด็กทุกคน เขา้ถึงความรู้สึกละเอียดอ่อน ความคิดอนัไร้ขอบเขต  
และความฝันอนักวา้งไกลของเด็กแต่และคน และเปิดโอกาสให้เขาไดส้านความฝันและด าเนินไป 
ตามความฝันนั้นจนบรรลุเป้าหมายของชีวิต ครูควรจะให้ความเอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนเท่าเทียมกนัไม่
เลือกชั้นวรรณะ ไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชัง มีความยุติธรรม สม ่าเสมอ มีความยุติธรรมและวางตนเป็น
แบบอยา่งท่ีดี มีอารมณ์มัน่คง สดช่ืนแจ่มใส มีส านึกในการเป็นผูใ้ห้มีการเตรียมตวัเพื่อการสอน  ให้
มีคุณภาพอยูเ่สมอ มีความเสียสละและอดทน มีความมุ่งมัน่ท่ีจะช่วยเด็กใหรู้้จกัตวัเอง รู้จกัแกปั้ญหา 
และเรียนรู้ท่ีจะน าตวัเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอยา่งมีสติและเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรม ซ่ึงเด็กจะมี
ความสุขเม่ือได้เรียนกับครูท่ีเข้าใจเขา ร่วมคิดไปกับเขาและสามารถจูงใจให้เขาต่ืนเต้น ไปกับ
บทเรียนแต่ละบท ให้สนุกกบักิจกรรมแต่ละขั้นตอน ให้เขามีก าลงัใจท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มี
การดูแลกเปล่ียนกนั และมีความรักต่อส่ิงท่ีเรียน ต่อเพื่อน ต่อครูและต่อธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มให้มี
ความศรัทธาต่อการด ารงชีวติและใหรู้้จกัสร้างความหวงั เพื่ออนาคตของตน 

3)  เด็กเกิดความรัก และภูมิใจในตนเอง รู้จกัปรับตวัได้ทุกท่ี ทุกเวลา รู้จกัตวัเองเห็น
คุณค่าของชีวติและความเป็นมนุษยข์องตน รับรู้ความหมายของการมีชีวติอยู ่ยอมรับทั้งจุดดีและจุด
ดอ้ย ของตนเอง และคิดหาวิธีปรับปรุงแกไ้ขเขา้ใจธรรมชาติของความเปล่ียนแปลงและรู้วิธีปรับ
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ตนเองให้อยู่ในสภาพแวดลอ้มนั้น ๆ ได ้โดยไม่เสียสุขภาพจิต รู้จกัเกรงใจและให้เกียรติผูอ่ื้น มีเหตุผล
และใจกวา้งพร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตในบทบาทของผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผิดชอบ 

4)  เด็กแต่ละคนไดมี้โอกาสเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ เพื่อจะไดค้น้พบ
ความสามารถของตนเองซ่ึงซ่อนเร้นรอการพฒันาอยู่ มีก าลงัใจท่ีจะต่อเติมความฝันของตนให้
สมบูรณ์ได้รับรู้ว่าวิทยาการแขนงต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเขาใส่ใจ มุ่งมัน่ ให้เขาได้มี
โอกาสเรียน  เพื่อรู้อย่างลึกซ้ึงและกวา้งไกล (Learn to Know) เรียนให้เขา้ใจและท าได้ รู้เคล็ดลบัของ
การท าส่ิงต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ (Learn to Do) และเรียนจนรู้จกัและเขา้ใจวิธีคิดและปฏิบติัของ
คนในอาชีพนั้น ๆ เสมือนเป็นคนท่ีอยู่ในอาชีพนั้นจริง ๆ (Learn to Be) ทั้งยงัสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บนั้นมาประยุกตเ์ขา้กบัตวัเองไดอ้ยา่งกลมกลืนและสร้างสรรค ์เพื่อความสุขของตนเองและคน
รอบขา้ง 

5)  บทเรียนสนุก แปลกใหม่ จูงใจใหติ้ดตามและเร้าใจใหอ้ยากคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติม 
ดว้ยตนเองในส่ิงท่ีสนใจ รู้จกัคิดและพฒันาความคิดจากความรู้ท่ีไดรั้บ ขยายวงไปสู่ความรู้ใหม่ เกิด
ความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองเพื่อให้เห็นผลท่ีสมจริง อยากศึกษาให้ลึกซ้ึงเพิ่มเติมเกิดความ
ต่ืนเต้นและภาคภูมิใจในข้อค้นพบใหม่ ๆ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่  ๆ และสามารถถ่ายทอด
แนวความคิดเหล่าน้ีให้ผูอ่ื้นทราบด้วยความภาคภูมิใจ รักการเรียน มีระบบในการเรียนและเห็น
ประโยชน์ของการเรียน ซ่ึงไม่ได้ขีดวงจ ากัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งความเป็นไปในชีวิต และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน 

6)  ส่ิงท่ีเรียนรู้สามารถน าไปใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั ไม่จ  ากดัเฉพาะอยู่ในบทเรียน แต่
สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดใ้นสภาพความเป็นจริง เกิดประโยชน์และมีความหมายต่อตวัเขา ทั้งยงั
สามารถพยากรณ์ คาดคะเน หรือตั้งขอ้สันนิษฐานต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การคน้ควา้เพื่อพิสูจน์ความ
เป็นจริง รู้จกัสืบเสาะหาค าตอบ ขอ้สงสัยต่าง ๆ จากแหล่งวิทยาการ รู้จกัวิเคราะห์เหตุการณ์หรือ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีเหตุผล มีความคิดเป็นของตนเอง มีจุดยืนท่ีแน่นอนและมีความเช่ือมัน่
ในตนเองพอท่ีจะไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของใครหรือเป็นเหยื่อค าหลอกลวงจากผูท่ี้ไม่ประสงคดี์ รู้วิธี
ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าและสามารถใหค้วามช่วยเหลือ และแนะน าผูอ่ื้นไดเ้ม่ือเขาโตข้ึน 

ดงันั้นกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้ คือ ความรู้สึกท่ีดีและมีความสุขของ
นักเรียน ท่ีมีต่อการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน ได้แก่ ความรู้สึกท่ีมีความสุข พึงพอใจ 
ประทับใจ ชอบใจ ประสบความส าเร็จในการเรียน รักครู รักเพื่อน รักการเรียนรู้ นอกจากน้ียงั
หมายความรวมถึงการมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาสาระท่ีเรียนดว้ย 
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2.8.3  แบบวดัความพึงพอใจ 
สตรอมบอร์ก (Stromborg,  1984,  p.22 – 30) กล่าวว่า การวดัความพึงพอใจสามารถ

กระท าไดห้ลายวธีิ โดยวธีิท่ีนิยมใชก้นั ไดแ้ก่ 
1)  การใช้แบบสอบถามหรือแบบวดั โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการ

ทราบความคิดเห็น ซ่ึงสามารถท าได้ในลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ 
ค าถามดงักล่าวอาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การจดักิจกรรม หรือส่ือการสอน เป็นตน้
วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีมีผูนิ้ยมใชม้ากท่ีสุด มีลกัษณะค าถามท่ีไดท้ดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้
กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบหรือเติมค าข้อดีของวิธีน้ี คือ ได้ค  าตอบท่ีมีความหมายแน่นอน มีความ
สะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ แต่ขอ้เสีย คือ ผูต้อบตอ้ง
สามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสาสารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็นสภาวะท่ีมีความ
ต่อเน่ือง ไม่สามารถบอกจุดเร่ิมตน้หรือส้ินสุดของความพึงพอใจได ้แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็น
แบบมาตรอนัดบั 

2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวดัความพึงพอใจทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและ
วิธีการท่ีดี ท่ีจะท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้วิธีน้ีผูศึ้กษาจะมีแบบสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามซ่ึงไดรั้บการ
ทดสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่แลว้ ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ขอ้ดีของวิธีน้ี คือผู ้
สัมภาษณ์อธิบายค าถามให้ผูต้อบเขา้ใจได ้สามารถใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีอ่านเขียนหนงัสือไม่ไดแ้ต่มี
ขอ้เสีย คือ การสัมภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามาก และอาจมีขอ้ผดิพลาดในการส่ือความหมาย 

3)  การสังเกต เป็นวธีิการวดัความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
วา่จะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระทา อยา่งจริงจงั และการสังเกต
อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

บุญชม ศรีสะอาด (2537,  น.151 – 154) ได้กล่าวถึง การให้นกัเรียนเป็นผูป้ระเมินการ
เรียนการสอน อาจกระท าได ้2 วธีิ คือ ให้นกัเรียนตอบแบบประเมินผลการสอนท่ีจดัท า ไวอ้ยา่งเป็น
ระบบกบัวิธีสัมภาษณ์นกัเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัการรับรู้และความคิดเห็นส่วนตวัของนกัเรียนแต่ละคน 
แต่ระบบท่ีนิยม คือ สร้างเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มกัแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มากปานกลาง น้อย น้อยมาก โดยส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ การสร้างขอ้ความในมาตรา
ส่วนประมาณค่า รูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า และองคป์ระกอบของการด าเนินการสอนท่ีจะ
ประเมินผล ซ่ึงตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกนั 
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ภณิดา ชยัปัญญา (2541,  น.11) ไดก้ล่าวไวว้่า การวดัความพึงพอใจนั้น สามารถท าได้
หลายวธีิดงัต่อไปน้ี 

1)  การใช้แบบสอบถาม โดยผู ้ออกแบบสอบถาม ต้องการทราบความคิดเห็นซ่ึง
สามารถกระท าไดใ้นลกัษณะก าหนดค าตอบให้เลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว อาจ
ถามความพอใจในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้ผูต้อบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกนั มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างมาก ๆ วิธีน้ีนับเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุดในการวดัทัศนคติ รูปแบบของ
แบบสอบถามจะใช้มาตรวดัทศันคติ ซ่ึงท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัวิธีหน่ึง คือ มาตราส่วนแบบลิเคิร์ท 
ประกอบดว้ยขอ้ความท่ีแสดงถึงทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีมีค  าตอบท่ีแสดง
ถึงระดบัความรู้สึก 5 ค  าตอบ เช่น มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  นอ้ยท่ีสุด 

2)  การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผูว้ิจยัจะตอ้งออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหนา้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด 

3)  การสังเกต เป็นวธีิวดัความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมายไม่
วา่จะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีน้ีตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และสังเกตอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน วธีิน้ีเป็นวธีิการศึกษาท่ีเก่าแก่ และยงัเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

สรุปได้ว่าการว ัดความพึงพอใจสามารถวัดได้หลายวิธี  การสัมภาษณ์  การใช้
แบบสอบถามความคิดเห็น การใช้แบบส ารวจความรู้สึก ในงานวิจัยน้ีผู ้วิจ ัยเลือกใช้แบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) 
 
2.9  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจิยัในประเทศ  
ส าราญ แกว้เกิด (2550,  บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

ทกัษะการท างานกลุ่มวิชา ดนตรีไทย 1 (ศ 31101) โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียน
ช่วงชั้นท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนวิชาดนตรีไทย 1 (ศ 31101) โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมี
ทกัษะการท างานกลุ่ม อยูใ่นระดบัมาก 

อนิฎา  อุ่นชัย (2551,  บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ  เจตคติ และพฤติกรรมการรับผิดชอบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมี
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติและพฤติกรรมการรับผิดชอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01 อีกทั้งยงัพบว่า นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าท่ี
ก าหนดเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือสูงกวา่ร้อยละ 75  

วิภารัตน์  คู่คิด (2555,  บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และทักษะทางดนตรี เร่ือง การบรรเลงดนตรีไทยเบ้ืองต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดายและแนวคิดของซินอิชิ  ซูซูกิ พบว่า         
1) ประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซตาน โคดายและการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของซินอิชิ ซูซูกิ มีประสิทธิภาพ 83.15/80.18 และ 84.60/84.55 ตามล าดบั ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีตั้งไว ้ 2) ค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซ
ตาน  โคดายและการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซินอิชิ  ซู ซู กิ  เท่ ากับ  0.6520 และ  0.7086 
ตามล าดบั 3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซตาน  โคดาย และการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวคิดของซินอิชิ ซูซูกิ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรี หลงัเรียนทั้ง 2 
รูปแบบแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ 
ชินอิชิ ซูซูกิ  มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะทางดนตรีสูงกว่าการจดัการเรียนรู้
ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย  และ4) นักเรียนท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ   
โซลตาน โคดาย และการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของชินอิชิ ซูซูกิ มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด 

อรุณลักษณ์ น้อยเจริญ  (2557,  บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
สาระนาฏศิลป์ เร่ือง การร าชุดสาวหนองคายล่องโขง ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบวีดีทศัน์ พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 81.11/83.89 
สูงกวา่เกณฑ์ 80/80 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อย
ละ 73 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 อีกทั้งนักเรียนยงัมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ประกอบวดีีทศัน์ เร่ือง การร าชุดสาวหนองคายล่องโขง โดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

นพชัย อุปชิต (2558,  บทคัดย่อ) ศึกษาเร่ือง ผลการใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตาม
แนวคิดของซูซูกิ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ พบวา่ ชุดฝึกทกัษะ
ดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด ซ่ึง
เท่ากับ 85.61/84.50 และนักเรียนยงัมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะดนตรีไทยตาม
แนวคิดของซูซูกิ มีค่าเท่ากบั 0.7837 อีกทั้งความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึก
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ทกัษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.41 

นิดา โมท า (2558,  บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง การพฒันาคู่มือการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
บูรณาการกบัโครงงานภาษาองักฤษ ท่ีมีต่อความพึงพอใจในการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ความพึงพอใจในการเรียน 
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

งานวจิยัต่างประเทศ 
บทัเลอร์ (Butler,  1991,  p.78) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาและ

ปฏิสัมพนัธ์ภายในชั้นเรียน ของนักเรียนระดบัเกรด 6 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือและการสอนโดยใช้วิธีการเรียนดว้ยตนเองกบัคอมพิวเตอร์ พบว่า กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีปฏิสัมพนัธ์ภายในชั้นเรียนและมีทักษะในการตดัสินใจ
แก้ปัญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีได้รับการสอนโดยการเรียนด้วยตนเองกบัคอมพิวเตอร์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

นาย และคณะ (Nye and other,  1992,  p.234 – 235) ศึกษาเร่ือง การสอนร้องเพลงเด็ก
ในวยัประถมศึกษา ได้สรุปถึงงานวิจยัของตนเองไวส่้วนหน่ึงวา่ นกัเรียนจะตอ้งฝึกทกัษะเบ้ืองตน้
ในการร้องเพลงของเขาดว้ยการร้องเพลงเสียงเดียวกนักบัท่ีเพื่อน ๆ ร้อง เพื่อฝึกเทียบเสียงของตน
ให้เท่ ากับของคนอ่ืน และนักเรียนทุกคนยังสามารถได้รับความร่ืนเริงบันเทิงและประสบ
ความส าเร็จในการร้องเพลงดว้ยความช่วยเหลือของครูผูส้อน 

เดสเตฟานิส (Destefanis,  2004) ศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชก้ารฟัง ดว้ย
วธีิการสอนดนตรีของของซูซูกิของนกัเรียนวิชาดนตรีประเภทเคร่ืองสาย เพื่อพฒันาความเขา้ใจใน
วิธีการจดัการเรียนรู้ดนตรีเบ้ืองตน้ เป็นการพฒันาการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนฟังเพลงจากส่ือทุกวนั 
พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้ฟังเพลงทุกวนัได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคุม  

กิลส์  (Gilles,  2014) ศึกษาเร่ือง การเล่นดนตรีจากการฟังตามแนวคิดของซูซูกิ : 
หลักฐานสนับสนุนและความกังวลในบริบทของการเล่นเปียโน โรงเรียนดนตรีมหาวิทยาลัย 
ออตตาวา สรุปไดว้า่แนวคิดของซูซูกิ ตั้งอยูบ่นสมมุติฐานวา่ วิธีท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุดจะเรียนรู้
เพลงท่ีฟังผ่านหูซ ้ า ๆ และการเล่น ความคิดท่ีว่าเด็กควรเรียนรู้ท่ีจะเล่นโดยการฟังแทนท่ีจะอาศยั
การอ่าน โดยได้รับการส่งเสริมโดยนักดนตรีท่ีประสบความส าเร็จจ านวนมากจาก Francois 
Couperin และ Jean – Jacques Rousseau และแพร่กระจายไปทัว่ทุกมุมโลก พิจารณาความนิยมของ
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วิธีน้ีควรจะมีความกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีแทจ้ริงของการเรียนการสอนวิธีการดงักล่าวหรือไม่ 
การทบทวนวรรณกรรมเชิงทฤษฎีและเชิงประจกัษ์ท่ีมีอยู่แสดงให้เห็นถึงหลักฐานท่ีสนับสนุน
ประโยชน์ของการใชว้ิธีเล่นดนตรีผา่นการฟัง แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความสัมพนัธ์ท่ีแนบ
แน่นระหวา่งการกระตุน้การไดย้ินและการกระท าต่อส่ิงเร้า ผลการศึกษาพบวา่ การเร่ิมตน้ดว้ยการ
เล่นดนตรีจากการฟัง สามารถน าไปสู่ทกัษะการเล่นดนตรีแบบปัจจุบนัทนัด่วนท่ีดีข้ึนบางส่วน 

จากการศึกษาและสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด
ของซูซูกิ เป็นการจดัการเรียนรู้โดยเน้นการฟัง และฝึกปฏิบติัทกัษะดนตรีจากครูหรือส่ือตน้แบบ 
เพื่อให้นกัเรียนเกิดความช านาญจนแสดงออกไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ เช่นเดียวกบัท่ีเด็กเรียนรู้ภาษา
แม่ และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการกลุ่ม โดยให้
นักเรียนมีการพึ่งพาอาศยักนั มีการปรึกษาหารือกนั สามารถช่วยเหลือกนัในการแก้ไขปัญหาให้
ส าเร็จลุล่วง ดังนั้นผูว้ิจยัจึงสนใจการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อจะน ามาพฒันาทกัษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียน 
ส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 ผูว้จิยัด ำเนินกำรวิจยัตำมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

3.1  ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3.3  กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั 
3.4  รูปแบบกำรวจิยั 
3.5  กำรด ำเนินกำรวจิยั 
3.6  กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นกำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  ของโรงเรียนใน
สังกดักรุงเทพมหำนคร  ส ำนกังำนเขตตล่ิงชนั  กรุงเทพมหำนคร  ท่ีก ำลงัศึกษำในภำคเรียนท่ี 2  ปี
กำรศึกษำ 2559  จ ำนวน 16 โรงเรียน รวม  21 หอ้ง  รวมทั้งหมด 552 คน 

 กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียน      
วดัช่ำงเหล็ก  แขวงคลองชกัพระ  เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหำนคร  สังกดักรุงเทพมหำนคร  ภำคเรียนท่ี 
2 ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มำโดยกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ ำนวน 1 ห้องเรียน 
รวม 26 คน ซ่ึงแต่ละห้องกำรจดักำรเรียนเป็นแบบคละผลกำรเรียนและคุณลกัษณะของนกัเรียนใน
แต่ละหอ้งคลำ้ยคลึงกนั 
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3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ และ

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรจดักำรเรียนรู้ คือ แผนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของ 

ซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ จ ำนวน 4 สัปดำห์ รวม 16 ชัว่โมง แบ่งเป็น 6 แผนกำรจดักำร
เรียนรู้ ซ่ึงผูว้จิยัสร้ำงข้ึน  

3.2.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
3.2.2.1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรี เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 

ตวัเลือก จ ำนวน 30 ขอ้ ซ่ึงผูว้จิยัสร้ำงข้ึน โดยแบ่งพฤติกรรมกำรเรียนรู้เป็น 4 ดำ้น คือ 
1)  ควำมจ ำ 
2)  ควำมเขำ้ใจ 
3)  ประยกุตใ์ช ้
4)  วเิครำะห์ 

3.2.2.2  แบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง เป็นแบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง ท่ีสังเกตจำกพฤติกรรม 
กำรขบัร้องของนกัเรียนเป็นแบบรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) และมีเกณฑก์ำรให้คะแนน
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ซ่ึงผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน โดยก ำหนดเกณฑ์ในวดัทกัษะกำรขบั
ร้องเป็น 5 ดำ้น คือ 

1)  เสียงร้อง 
2)  กำรหำยใจ 
3)  เน้ือร้อง 
4)  ท ำนอง 
5)  จงัหวะ 

3.2.2.3  แบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม เป็นแบบวดัมำตรำส่วนประมำณค่ำ 
5 ระดบั (Rating Scale) จ ำนวน 28 ขอ้ ซ่ึงผูว้จิยัสร้ำงข้ึน โดยก ำหนดประเด็นกำรวดัเป็น 4 ดำ้น คือ 

1)  ดำ้นบทบำทผูน้ ำ 
2)  ดำ้นบทบำทสมำชิก 
3)  ดำ้นกระบวนกำรด ำเนินงำน 
4)  ดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสมำชิก 
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3.2.2.4  แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรีตำมแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scale) 
จ ำนวน 20 ขอ้ ซ่ึงผูว้จิยัสร้ำงข้ึน โดยก ำหนดควำมพึงพอใจเป็น 2 ดำ้น คือ  

1)  ดำ้นเน้ือหำ  
2)  ดำ้นกิจกรรมกำรเรียนกำรรู้  

 
3.3  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดด้ ำเนินกำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวจิยั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
3.3.1  แผนกำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ             

3.3.1.1  ศึกษำหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 และหลกัสูตร
สถำนศึกษำโรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ วชิำดนตรี 

3.3.1.2  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีกำรจดักำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
ของซูซูกิ 

3.3.1.3  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเขียนแผนกำรจดักำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ  

3.3.1.4  จดัท ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้
แบบร่วมมือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5  จ ำนวน 4 สัปดำห์  รวม 16 ชัว่โมง 
แบ่งเป็น 6 แผนกำรจดักำรเรียนรู้ คือ 

-  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี  จ  ำนวน 2 ชัว่โมง 
-  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง หลักกำรและวิธีกำรขับร้องเพลงไทยเดิม 

จ ำนวน 2 ชัว่โมง 
-  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง หลกักำรและวิธีกำรขบัร้องเพลงไทยสำกล 

จ ำนวน 2 ชัว่โมง 
-  แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ี  4 เร่ือง หลักกำรและวิธีกำรขับร้องเพลงสำกล  

จ ำนวน 3 ชัว่โมง 
-  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง เสียงประกอบกำรแสดง  จ ำนวน 3 ชัว่โมง 
-  แผนกำรจดักำรเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ดนตรีกบัประเพณีทอ้งถ่ิน  จ ำนวน 4 ชัว่โมง 

3.3.1.5  น ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ ง 6 แผนกำรเรียนรู้  เสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วทิยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งเหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 
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3.3.1.6  น ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ทั้ง 6 แผนกำรจดักำรเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญเพื่อ
ประเมินควำมสอดคลอ้งของแผนกำรสอน ดว้ยค่ำดชันีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ประเมินโดยผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง ประกอบดว้ย
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นหลกัสูตรและกำรสอน ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวิชำดนตรี และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและ
ประเมินผล โดยแต่ละแผนกำรจดักำรเรียนรู้ประกอบด้วยขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี     
ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ  

1)  ขั้นน ำเขำ้สู่บทเรียน   
2)  ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมควำมคิด 

-  ขั้นกำรฟัง 
-  ขั้นเลียนแบบ 
-  ขั้นท ำซ ้ ำ 
-  ขั้นจดจ ำฝังใจ 

3)  ขั้นน ำเสนอ  
4)  ขั้นสรุปและประเมิน 

 จำกผลกำรประเมินพบว่ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ทุกรำยกำรมีค่ำดชันีควำมสอดคล้อง
1.00 (ภำคผนวก ง หน้ำ 147 – 153) สูงกว่ำระดับควำมสอดคล้องท่ีก ำหนดว่ำยอมรับได้ จำกนั้น
ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

3.3.1.7  น ำแผนกำรจดัเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกับกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ   ท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยำ่ง 

3.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวชิำดนตรี 
3.3.2.1  ศึกษำหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 และหลกัสูตร

สถำนศึกษำโรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ วชิำดนตรี 
3.3.2.2  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิกำรสร้ำงแบบทดสอบปรนยั 
3.3.2.3  วิเครำะห์เน้ือหำสำระ ตวัช้ีวดั และจุดประสงค์กำรเรียนรู้ในรำยวิชำดนตรี เพื่อ

พิจำรณำควำมสัมพนัธ์ของเน้ือหำและกิจกรรมกำรจดักำรเรียนรู้   
3.3.2.4  สร้ำงแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรี เป็นขอ้สอบปรนยั ชนิด 

4 ตวัเลือก จ ำนวน 50 ขอ้ มีเกณฑก์ำรใหค้ะแนน คือ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให ้0 
คะแนน 
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3.3.2.5  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรี เสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงแบบตำม
ค ำแนะน ำ 

3.3.2.6  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรี เสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ
จ ำนวน 3 ท่ำน ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวิชำดนตรี 2 ท่ำน และ
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผล 1 ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเน้ือหำของแบบทดสอบ 
จำกนั้นน ำผลกำรประเมินของผูเ้ช่ียวชำญมำค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) พบวำ่ผลกำรประเมินแบบทดสอบมีค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง  
0.67 – 1.00 จ ำนวน 48 ขอ้ (ภำคผนวก ง หน้ำ 154 – 156) สูงกวำ่ระดบัควำมสอดคลอ้งท่ีก ำหนดวำ่
ยอมรับได ้จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

3.3.2.7  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรี จ ำนวน 48 ขอ้ ไปทดลอง
ใช้ (Try -out) กบันักเรียนประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร ท่ีเคย
เรียนวชิำดนตรี ในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559  จ  ำนวน 16 คน  

3.3.2.8  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรีมำวิเครำะห์รำยขอ้ เพื่อหำ
คุณภำพของแบบทดสอบ โดยหำค่ำควำมยำกง่ำย (p) และค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) ซ่ึงก ำหนดค่ำควำม
ยำกง่ำยตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่ำอ ำนำจจ ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ไดข้อ้สอบท่ีใชไ้ด ้จ ำนวน 30 ขอ้ 
จำกนั้นน ำแบบทดสอบไปวิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-        
ริชำร์ดสัน (ล้วน สำยยศ และองัคณำ สำยยศ,  2538,  น.200 - 201) พบว่ำแบบทดสอบมีค่ำควำม
เช่ือมัน่ 0.92 (ภำคผนวก ง หนำ้ 162 – 164) 

3.3.2.9  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรีท่ีพฒันำคุณภำพเป็นไป
ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด จ ำนวน 30 ขอ้ แบ่งตำมพฤติกรรมกำรเรียนรู้เป็น 4 ดำ้น คือ 1) ควำมจ ำ จ  ำนวน 
7 ขอ้ 2) ควำมเขำ้ใจ จ ำนวน 7 ขอ้ 3) ประยุกต์ใช้ จ  ำนวน 8 ขอ้ และ4) วิเครำะห์ จ ำนวน 8 ขอ้ ไป
ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยำ่ง โดยท ำกำรทดสอบนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบชุด
เดียวกนั 

3.3.3  แบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง 
3.3.3.1  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิกำรพฒันำทกัษะกำรขบัร้อง  
3.3.3.2  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรวดัทกัษะปฏิบติัโดยใชเ้กณฑ์

กำรใหค้ะแนนแบบรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
3.3.3.3  ก ำหนดเน้ือหำและวตัถุประสงคว์ิชำดนตรี ในดำ้นทกัษะกำรขบัร้อง และน ำมำ

ก ำหนดเป็นเกณฑก์ำรประเมิน 
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3.3.3.4  สร้ำงแบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินเป็นแบบรูบริค 
(Rubric) โดยพิจำรณำทกัษะกำรขบัร้องของนกัเรียน 5 ดำ้น คือ 1) เสียงร้อง  2) กำรหำยใจ  3) เน้ือ
ร้อง  4) ท ำนอง และ5) จงัหวะ  

3.3.3.5  น ำแบบวัดทักษะกำรขับร้อง เสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่ อ
ตรวจสอบควำมถูกตอ้งเหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงแบบตำมค ำแนะน ำ  

3.3.3.6  น ำแบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ จ ำนวน 3 ท่ำน ใช้กำรเลือก
แบบเจำะจง ประกอบด้วย  ผูเ้ช่ียวชำญด้ำนวิชำดนตรี 2 ท่ำน และผูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรวดัและ
ประเมินผล 1 ท่ำน  เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ จำกนั้ นน ำผลกำรประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชำญมำค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 
พบว่ำผลกำรประเมินทุกรำยกำรมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง 1.00 (ภำคผนวก ง หน้ำ 156 – 158)       
สูงกวำ่ระดบัควำมสอดคลอ้งท่ีก ำหนดวำ่ยอมรับได ้จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

3.3.3.7  น ำแบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง ไปทดลองใช ้(Try -out) กบันกัเรียนประถมศึกษำปี
ท่ี 6 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร ท่ีเคยเรียนวิชำดนตรี ในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปี
กำรศึกษำ 2559  จ  ำนวน 16 คน โดยให้ครูวิชำดนตรีทั้ง 3 ท่ำน เป็นผูป้ระเมินทกัษะกำรขบัร้องของ
นกัเรียน พิจำรณำคะแนนจำกเกณฑก์ำรประเมินท่ีผูว้จิยัก ำหนดข้ึน 

3.3.3.8  น ำคะแนนของนักเรียนท่ีได้จำกกำรประเมินโดยครูวิชำดนตรีทั้ ง 3 ท่ำน ไป
วิเครำะห์หำค่ำควำมเช่ือมั่นทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรหำค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ เพียร์สัน 
(Pearson) (สมนึก ภัททิยธนี,  2551,  น.85) พบว่ำแบบวัดมีควำมเช่ือมั่นระหว่ำง 0.91 – 0.97 
(ภำคผนวก ง หนำ้ 165) 

3.3.3.9  น ำแบบวดัทกัษะกำรขบัร้องท่ีมีคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑท่ี์ก ำหนดไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่ำง โดยท ำกำรวดัทกัษะกำรขบัร้องนักเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยแบบวดัชุด
เดียวกนั  

3.3.4  แบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 
3.3.4.1  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยท่ี เก่ียวกับวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมวัด

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 
3.3.4.2  สร้ำงนิยำมเชิงปฏิบติักำรของควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 
3.3.4.3  สร้ำงแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมตำมนิยำมเชิงปฏิบติักำร เป็น

แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scale) (Likert,  1967,  น.90 – 95)  จ  ำนวน 
28 ขอ้ โดยก ำหนดประเด็นกำรประเมินเป็น 4 ดำ้น คือ 1) ดำ้นบทบำทผูน้ ำ 2) ดำ้นบทบำทสมำชิก 
3) ดำ้นกระบวนกำรด ำเนินงำน และ4) ดำ้นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งสมำชิก  
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3.3.4.4  น ำแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำ
วทิยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งเหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ   

3.3.4.5  น ำแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมเสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญจ ำนวน 3 ท่ำน 
ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง ประกอบดว้ยผูเ้ช่ียวชำญดำ้นหลกัสูตรและกำรสอน ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวิชำ
ดนตรี และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรงเชิงเน้ือหำ จำกนั้น
น ำผลกำรประเมินของผูเ้ช่ียวชำญมำค ำนวณค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) พบว่ำผลกำรประเมินทุกรำยกำรมีค่ำดชันีควำมสอดคลอ้งระหวำ่ง 0.67 – 1.00 
(ภำคผนวก ง หน้ำ 158 – 160) สูงกว่ำระดับควำมสอดคล้องท่ีก ำหนดว่ำยอมรับได้ จำกนั้ น
ด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ  

3.3.4.6  น ำแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ไปทดลองใช้ (Try -out) กับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร ท่ีเคยเรียนวิชำดนตรี 
ในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559  จ  ำนวน 16 คน จำกนั้นน ำผลท่ีได้ไปวิเครำะห์ค่ำควำม
เช่ือมั่นทั้ งฉบับ  โดยใช้สูตรหำค่ำสัมประสิท ธ์ิแอลฟำ (Alpha Coeffcient) ของครอนบำค 
(Cronbach) (ลว้น สำยยศ และองัคณำ สำยยศ,  2538,  น.200 – 201) พบวำ่แบบวดัมีค่ำควำมเช่ือมัน่ 
0.91 

3.3.4.7  น ำแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีพฒันำคุณภำพเป็นไปตำมเกณฑ์
ท่ีก ำหนด จ ำนวน 28 ข้อ โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 4 ด้ำน คือ 1) ด้ำนบทบำทผูน้ ำ จ  ำนวน 7 ข้อ      
2) ด้ำนบทบำทสมำชิก  จ ำนวน 7 ข้อ 3) ด้ำนกระบวนกำรด ำเนินงำน  จ ำนวน 7 ข้อ และ                   
4) ด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงสมำชิก จ ำนวน 7 ขอ้ ไปใช้ทดลองกบักลุ่มตวัอย่ำง โดยท ำกำรวดั
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบวดัชุดเดียวกนั  

3.3.5. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้  
3.3.5.1  ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวกบัวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมพึง

พอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ 
3.3.5.2  สร้ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ เป็นมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scale) (Likert,  1967,  น.90 – 95) จ ำนวน 20 ขอ้ โดยก ำหนดควำมพึง
พอใจเป็น 2 ดำ้น คือ 1) ดำ้นเน้ือหำ และ2) ดำ้นกิจกรรมกำรเรียนกำรรู้ 

3.3.5.3  น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้เสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ
วทิยำนิพนธ์เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งเหมำะสม จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

3.3.5.4  น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชำญ 
จ ำนวน 3 ท่ำน ใช้กำรเลือกแบบเจำะจง ประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชำญด้ำนหลักสูตรและกำรสอน 

DPU



87 

ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นวิชำดนตรี และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรวดัและประเมินผล เพื่อตรวจสอบควำมเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหำ จำกนั้นน ำผลกำรประเมินของผูเ้ช่ียวชำญมำค ำนวณค่ำดชันีควำมสอดคลอ้ง (Index of 
Item Objective Congruence : IOC) พบว่ำผลกำรประเมินทุกรำยกำรมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ระหว่ำง 0.67 – 1.00 (ภำคผนวก ง หน้ำ 160 – 161) สูงกว่ำระดับควำมสอดคล้องท่ีก ำหนดว่ำ
ยอมรับได ้จำกนั้นด ำเนินกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

3.3.5.5  น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ ไปทดลองใช ้(Try -out) 
กบันักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกัดกรุงเทพมหำนคร ท่ีเคยเรียนวิชำ
ดนตรี ในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559  จ ำนวน 16 คน จำกนั้นน ำผลท่ีได้ไปวิเครำะห์ค่ำ
ควำมเช่ือมัน่ทั้ งฉบับ โดยใช้สูตรหำค่ำสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Alpha Coeffcient) ของครอนบำค 
(Cronbach) (ลว้น สำยยศและ องัคณำ สำยยศ,  2538,  น.200 – 201) พบวำ่แบบสอบถำมมีค่ำควำม
เช่ือมัน่ 0.79 

3.3.5.6  น ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีพฒันำคุณภำพเป็นไป
ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด จ ำนวน 20 ขอ้ โดยก ำหนดควำมพึงพอใจเป็น 2 ดำ้น คือ 1) ดำ้นเน้ือหำ จ ำนวน 
10 ข้อ และ2)ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนรู้ จ  ำนวน 10 ข้อ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำง โดยท ำกำร
สอบถำมควำมพึงพอใจนกัเรียนหลงัเรียน 
 
3.4  รูปแบบการวจัิย  

 ผูว้จิยัด ำเนินกำรวิจยัตำมแบบแผนกำรวิจยัแบบกำรทดลองแบบกลุ่มเดียว One - Group 
Pretest - Posttest Design (ลว้น สำยยศ และองัคนำ สำยยศ,  2538,  น.247) แสดงดงัตำรำงท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  แบบแผนกำรทดลอง 
 

กลุ่ม สอบก่อน ด ำเนินกำร สอบหลงั 

E T1 X T2 

        
        E       แทน       กลุ่มตวัอยำ่ง 
        T1    แทน       กำรสอบก่อนเรียน 
          X      แทน       กำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของ 
          ซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ   
        T2      แทน       กำรสอบหลงัเรียน 

DPU



88 

3.5  การด าเนินการวจัิย 
3.5.1  น ำแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน แบบวดัทักษะกำรขับร้อง และแบบวดั

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมท่ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน ไปทดสอบกบันักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 
โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 26 คน ใช้เวลำทดสอบ 2 ชัว่โมง แลว้บนัทึก
คะแนนกลุ่มตวัอยำ่งจำกกำรทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre – test) 

3.5.2  ด ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 26 คน โดย
ผูว้ิจยัเป็นผูด้  ำเนินกำรจดักำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใช้เวลำในกำรจดักำรเรียนรู้ ทั้งหมด 4 สัปดำห์ รวม 
16 ชัว่โมง  

3.5.3  น ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน แบบวัดทักษะกำรขับร้อง แบบวัด
ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึน ไปทดสอบกบั
นกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 โรงเรียนวดัช่ำงเหล็ก สังกดักรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 26 คน ใชเ้วลำ
ทดสอบ 2 ชั่วโมง แล้วบนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอย่ำงจำกกำรทดสอบคร้ังน้ีเป็นคะแนนหลังเรียน  
(Post – test) 
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.6.1  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ
ดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกับกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกำรทดสอบค่ำที  (t-test for 
Dependent) 

3.6.2  เปรียบเทียบคะแนนทกัษะกำรขบัร้อง ก่อนและหลงัได้รับกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี    
ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกำรทดสอบค่ำที (t-test for Dependent) 

3.6.3  เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม ก่อนและหลงัไดรั้บ
กำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกำรทดสอบค่ำ
ที  (t-test for Dependent) 

3.6.4  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียคะแนนควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ
ดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือกบัเกณฑ์ท่ีก ำหนด โดยกำรทดสอบค่ำที 
(One Sample t-test) 
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3.7  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
3.7.1  สถิติพื้นฐำน   

 3.7.1.1  ค่ำเฉล่ีย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตรดงัน้ี (ลว้น สำยยศและ องัคณำ สำยยศ, 
2538,  น.197 – 198) 

 

         X     =    N
X

 

 
เม่ือ X  แทน ค่ำเฉล่ีย 

   X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N แทน จ ำนวนนกัเรียน   
 

3.7.1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)  โดยใช้สูตรดังน้ี (ล้วน สำยยศ
และองัคณำ สำยยศ,  2538,  น.197 – 198) 
 

S.D.      =     1)N(N
x)(xN 22




 

 
 

เม่ือ  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 
     x แทน คะแนนส่วนตวั 
     N แทน จ ำนวนนกัเรียน   
     แทน ผลรวม 
 

3.7.2  สถิติท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ     
3.7.2.1  ค่ำควำมเท่ียงตรง (Validity) โดยใช้สูตรกำรหำค่ำควำมสอดคลอ้ง IOC (สมนึก 

ภทัทิยธนี,  2546,  น.166 – 167) 
 

IOC    =    N
R
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เม่ือ   IOC แทน ดชันีควำมสอดคลอ้งมีค่ำอยูร่ะหวำ่ง -1 ถึง +1 
R แทน ผลรวมของคะแนนควำมคิดเห็นจำกผูเ้ช่ียวชำญ 

        N  แทน จ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญทั้งหมด 
 

3.7.2.2  ค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนก ใช้สูตรดงัน้ี (ล้วน สำยยศ  และองัคณำ 
สำยยศ,  2538,  น.209 – 211) 

    1)  ค่ำควำมยำกง่ำย 
 

N

R
P   

 
    เม่ือ  P  แทน   ค่ำควำมยำกง่ำย 
               R  แทน  จ  ำนวนคนท่ีท ำขอ้นั้นถูก 
               N  แทน   จ  ำนวนคนทั้งหมดท่ีท ำขอ้นั้น 
 
   2)  ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

 

2

N

RR
D LU 
  

 
    เม่ือ D     แทน   ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 
      RU    แทน   จ ำนวนคนกลุ่มเก่งท่ีตอบขอ้นั้นถูก 
      RL    แทน   จ ำนวนคนกลุ่มอ่อนท่ีตอบขอ้นั้นถูก 
      N    แทน   จ ำนวนผูเ้รียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
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3.7.2.3  ค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรของ Kuder – Richardson 20 หรือ KR – 
20 (ลว้น สำยยศ และองัคณำ สำยยศ,  2538,  น.197 – 198) 
 







 





2
1

1 S

pq

K

K
rtt  

 
    เม่ือ ttr    แทน ค่ำควำมเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 
     K     แทน จ ำนวนขอ้ของแบบทดสอบ  
     p      แทน สัดส่วนของผูท้  ำถูกในแต่ละขอ้   
     q      แทน สัดส่วนของผูท้  ำผดิในขอ้หน่ึง ๆ (q =  1 – p) 
      2S     แทน   ควำมแปรปรวนของคะแนนของขอ้สอบทั้งฉบบั 
  

3.7.2.4  ค่ ำควำมเช่ือมั่น  (Reliability) โดยใช้สูตรกำรหำค่ ำสัมประสิท ธ์ิแอลฟำ
ของครอนนบำค (Cronbach) (ลว้น สำยยศ และองัคณำ สำยยศ,  2538,  น.200 – 201) 
 

2

i

2

t

sk
α = 1

k-1 s

 
 

 
 

        
    เม่ือ α  แทน สัมประสิทธ์ิควำมเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือวดั 
     k    แทน จ ำนวนขอ้ค ำถำม  
     2

is     แทน ควำมแปรปรวนของคะแนนเป็นรำยขอ้  
     2

ts     แทน ควำมแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
            

3.7.2.5  ค่ำสหสัมพนัธ์ (Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) (สมนึก ภทัทิยธนี,  2551,  
น.85) 
 

])(][)([ 2222



 






YYNXXN

yXXYN
rxy  
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    เม่ือ XYr  แทน  ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
      N  แทน  จ ำนวนผูเ้รียน 
      X   แทน  คะแนนของ X 
      Y  แทน  คะแนนของ Y 
  

3.7.3  สถิติท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบสมมติฐำน   
3.7.3.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน ทกัษะกำรขบัร้อง และควำมสำมำรถในกำร

ท ำงำนเป็นทีมของนกัเรียนก่อนและหลงักำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกำรทดสอบค่ำที (t-test for Dependent) (ล้วน สำยยศ และอังคณำ      
สำยยศ,  2538,  น.104) 

1

)( 22






 



N

DDN

D
t  

 
    เม่ือ  t   แทน  ค่ำสถิติทดสอบที 
      D   แทน  ควำมแตกต่ำงระหวำ่งคะแนนแต่ละคู่ 
      N   แทน  จ ำนวนคู่ 
      df   แทน  ควำมเป็นอิสระมีค่ำเท่ำกบั N – 1 
 

3.7.3.2  เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจกบัคะแนนเกณฑ์ โดยใช้
กำรทดสอบค่ำที (One Sample t-test) (ชูศรี วงศรั์ตนะ,  2553,  น.72) 
 

n

S

x
t 0  

 
    เม่ือ  x    แทน ค่ำเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่ง  
      

0
  แทน  ค่ำเฉล่ียของเกณฑท่ี์ตั้งข้ึน  

      S   แทน  ควำมเบ่ียงเบนมำตรฐำนของกลุ่มตวัอยำ่ง  
      n   แทน  ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ผูว้จิยัน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวจิยัในคร้ังน้ีมำวิเครำะห์ และน ำเสนอผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล

ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนท่ี

ไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ตอนท่ี 2 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบทกัษะกำรขบัร้องของนกัเรียนท่ีไดรั้บกำร

จดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ตอนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมของ

นกัเรียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ตอนท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ

ดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  

4.1  สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 N แทน จ ำนวนนกัเรียน 
 x  แทน ค่ำเฉล่ียของคะแนน 
 S.D. แทน ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนของคะแนน 
 D  แทน ควำมแตกต่ำงระหวำ่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ∑ D แทน ผลรวมของผลต่ำงของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ∑ D2 แทน ผลรวมของผลต่ำงของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนก ำลงัสอง 
 df แทน ชั้นควำมเป็นอิสระ 
 t  แทน ค่ำสถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบกบัค่ำวกิฤติ 
 p แทน ค่ำควำมน่ำจะเป็นของผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
 *   แทน  ค่ำนยัส ำคญัทำงสถิติ .01 
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4.2  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผูว้ิจยัวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัผมสัมฤทธ์ิทำงกำร

เรียนวิชำดนตรี ดว้ยขอ้สอบแบบปรนัย  ชนิด 4 ตวัเลือก  จ ำนวน 30 ขอ้ โดยท ำกำรทดสอบก่อน

และหลังเรียน จำกนั้นน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำรทดสอบ

สมมติฐำนขอ้ท่ี 1  โดยใชค้่ำที  (t – test for Dependent)  แสดงผลดงัตำรำงท่ี 4.1 

 
ตารางที่ 4.1  แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนก่อนและหลังได้รับจดักำร
เรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 26 30 10.85 3.78 
201 1639 25 21.36* .00 

หลงัเรียน 26 30 18.58 4.63 

*p < .01 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.1 พบว่ำ หลงัจำกนกัเรียนไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนหลงัเรียนสูงกวำ่

ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01  

 

4.3  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทักษะการขับร้องของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ

เรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผูว้ิจยัวดัทักษะกำรขับร้องของนักเรียน ด้วยแบบวดัทักษะกำรขบัร้องท่ีสังเกตจำก

พฤติกรรมกำรขับร้องของนักเรียน  เป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มีเกณฑ์กำรให้

คะแนนแบบรูบริคแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินทกัษะกำรขบัร้อง

ของนกัเรียน 5 ดำ้น คือ 1) เสียงร้อง 2) กำรหำยใจ 3) เน้ือร้อง 4) ท ำนอง และ5) จงัหวะ โดยท ำกำร

ทดสอบก่อนและหลงัเรียน จำกนั้นน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ีย ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำร

ทดสอบสมมติฐำนขอ้ท่ี 2  โดยใชค้่ำที  (t – test for Dependent)  แสดงผลดงัตำรำงท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.2  แสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนทกัษะกำรขบัร้องก่อนและหลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้
วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 26 15 6.50 1.68 
143 847 25 18.03* .00 

หลงัเรียน 26 15 12.00 1.55 

*p < .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.2 พบว่ำ หลงัจำกนกัเรียนไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัเรียนมีคะแนนทกัษะกำรขบัร้องหลงัเรียนสูงกวำ่ก่อน

เรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

 
4.4  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียน    

ทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผูว้ิจยัวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีมของนกัเรียนท่ีไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ

ดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยแบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำน

เป็นทีม โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดบั (Rating Scale) จ  ำนวน 28 ขอ้ โดยท ำกำรทดสอบ

ก่อนและหลงัเรียน จำกนั้นน ำคะแนนมำหำค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำรทดสอบ

สมมติฐำนขอ้ท่ี 3  โดยใชค้่ำที  (t – test for Dependent)  แสดงผลดงัตำรำงท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงกำรเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม
ก่อนและหลงัไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คะแนน N x  S.D. ∑ D ∑ D2 df t p 

ก่อนเรียน 26 3.32 0.34 
36.07 55.03 25 15.84* .00 

หลงัเรียน 26 4.71 0.31 

*p < .01 
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 จำกตำรำงท่ี 4.3 พบว่ำ หลงัจำกนกัเรียนไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมสำมำรถในกำรท ำงำน

เป็นทีมหลงัเรียนสูงกวำ่ก่อนเรียนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 

 

4.5  ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 

ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 ผูว้ิจยัวดัควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของ

ซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ โดยใชม้ำตรำส่วนประมำณค่ำ 

5 ระดับ  (Rating Scale) จ  ำนวน 20 ข้อ โดยท ำกำรทดสอบหลังเรียน จำกนั้ นน ำคะแนนมำหำ

ค่ำเฉล่ีย  ค่ำส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน และท ำกำรทดสอบสมมติฐำนขอ้ท่ี 4  โดยใชค้่ำที (One Sample 

t – test) แสดงผลดงัตำรำงท่ี 4.4 

 
ตารางที่ 4.4  แสดงกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียคะแนนควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำร
จดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทียบกบัเกณฑ ์
 

องค์ประกอบของความพงึพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน x  S.D. 

ระดับ
ความเห็น 

คะแนน
เกณฑ์ 

t p 

1. ดำ้นเน้ือหำ 4.75 0.38 มำกท่ีสุด 3.50 16.97* .00 
2. ดำ้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ 4.79 0.31 มำกท่ีสุด 3.50 21.10* .00 

รวม 4.77 0.28 มำกท่ีสุด 3.50 23.29* .00 

*p < .01 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.4 พบว่ำ หลงัจำกนกัเรียนไดรั้บกำรจดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิด

ของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียของคะแนนควำมพึงพอใจอยู่ในระดบั       

มำกท่ีสุดและสูงกวำ่เกณฑท่ี์ก ำหนดอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 
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บทที ่ 5 
สรุป  อภปิราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวจิยั เร่ือง การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้อง ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี 
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีม ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการ
เรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 
สมมติฐานการวจัิย 

 1.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีทกัษะการขบัร้องหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 3.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีความสามารถในการท างานเป็นทีมหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 4.  นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอยูใ่นระดบัมาก 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดั

ช่างเหล็ก สังกดักรุงเทพมหานคร ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  รวม 26 คน ซ่ึง
ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบดว้ย แผนการจดั
เรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน แบบวดัทักษะการขับร้อง แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม   และ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัท าการทดสอบก่อนเรียน 2 ชั่วโมงกบักลุ่มตวัอย่างก่อน
จดัการเรียนรู้ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวดัทกัษะการขบัร้อง และแบบวดั
ความสามารถในการท างานเป็นทีม จากนั้นด าเนินการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 16 ชั่วโมง  และท าการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบวดัทกัษะการขบัร้อง แบบวดัความสามารถในท างานเป็นทีม  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 2 ชัว่โมง จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการน าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  คะแนนทกัษะการขบัร้อง คะแนนความสามารถในการการท างานเป็นทีม และคะแนนความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมาค านวณหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระต่อกนั และการเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

 การจดัการเรียนรู้วิชาวิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม  ส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปรากฏผลดงัน้ี 

5.1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.1.2  ทกัษะการขบัร้องของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ  
ซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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5.1.3  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี    
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 

5.1.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและสูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

5.2.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกฝนในทกัษะปฏิบติัจน
สามารถท าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาของดนตรี เน่ืองจากการฝึกปฏิบติัแบบซ ้ า ๆ อยา่ง
ต่อเน่ืองด้วยวิธีการตามแนวคิดของซูซูกินั้น จะท าให้นักเรียนเกิดความช านาญจนจดถึงขั้นจดจ า
แบบฝังใจ อีกทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัเป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดการอภิปรายแลกเปล่ียน
เรียนรู้กันภายในกลุ่ม ซ่ึงสามารถเพิ่มความเข้าใจในเน้ือหาท่ีเรียนได้เป็นอย่างดี จนส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน สอดคล้องกับสุกรี เจริญสุข (2542,  น.13 – 17) ท่ี
กล่าวถึงแนวคิดของซูซูกิไวว้่า การพฒันาความสามารถท่ีสูงข้ึนนั้นท าได้ด้วยการฝึกท่ีถูกต้อง 
ความสามารถไม่ไดม้าจากความคิดหรือทฤษฎี แต่มาจากการฝึกซ้อมท่ีถูกตอ้ง ในการฝึกซ้อมนั้น
ตอ้งไดรั้บการฝึกท่ีดีและถูกตอ้ง ไม่ตอ้งรีบร้อนแต่ไม่หยดุการฝึกซ้อมอยา่งสม ่าเสมอ การฝึกซอ้มท่ี
ผิด ๆ จะพฒันาความสามารถท่ีผิด ๆ ดว้ย ความลบัของการฝึกซ้อมก็คือการท าซ ้ า ฝึกซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 
จนดูเป็นเร่ืองท่ีง่ายและเป็นธรรมชาติ และสอดคลอ้งกบัวฒันาพร ระงบัทุกข ์(2545,  น.174) ท่ีกล่าว
วา่ การเรียนรู้ท่ีเน้นให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จ
ของกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการให้
ก าลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงรับผดิชอบต่อ
การเรียนของตนเองเท่านั้น หากจะตอ้งร่วมรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม
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อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของเดสเตฟานิส (Destefanis,  2004) ท่ีศึกษาวิจยัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาดนตรีประเภทเคร่ืองสายของนกัเรียน โดยใชว้ธีิการสอนตามแนวคิดของซูซูกิ เพื่อ
พฒันาความเขา้ใจในวิธีการจดัการเรียนรู้ดนตรีเบ้ืองตน้ เป็นการพฒันาการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนฟัง
เพลงจากส่ือทุกวนั พบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้ฟังเพลงทุกวนัได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
มากกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิภารัตน์  คู่คิด (2555,  บทคดัยอ่) ท่ี
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทกัษะทางดนตรี เร่ือง การบรรเลงดนตรีไทยเบ้ืองตน้ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และชินอิชิ 
ซูซูกิ พบวา่ การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของชินอิชิ ซูซูกิ มีค่าเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของ โซลตาน โคดาย อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของส าราญ 
แก้วเกิด (2550,  บทคัดย่อ) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบวา่ คะแนนสอบวชิาดนตรีไทยของนกัเรียน
ท่ีเรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และสอดคล้องกบังานวิจยัของอนิฎา  อุ่นชัย (2551,  บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาผลของการใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ เจตคติ และพฤติกรรม
การรับผิดชอบของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .01 

5.2.2  ทกัษะการขบัร้องของนักเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ 
ซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดว้ยวิธีการฟัง ปฏิบติั และหมัน่ฝึกฝนจากครูหรือตน้แบบ 
นั้นสามารถก่อให้เกิดความช านาญและความเขา้ใจในทกัษะการขบัร้องให้กบันกัเรียน โดยวิธีการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกินั้ นจะเน้นในเร่ืองของการฟังและการฝึกฝนทักษะจากการ
เลียนแบบครูหรือตน้แบบอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัช่วยให้นกัเรียน
เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั สามารถเปรียบเทียบจุดอ่อนในการขบัร้องกบัเพื่อนในกลุ่ม เพื่อน าการเรียนรู้
เหล่านั้นมาพฒันาทกัษะการขบัร้องของตนเองได ้จึงส่งผลให้นกัเรียนมีทกัษะการขบัร้องท่ีสูงข้ึน 
สอดคลอ้งกบัประพนัธ์ศกัด์ิ  พุ่มอินทร์ (2555) ท่ีไดน้ าเสนอบทบาทส าคญัของครูและนกัเรียนต่อ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิในเร่ืองของการสอนทกัษะดนตรีโดยสรุปได้ว่า ครูตอ้งมี
ความสามารถทางดนตรีทุกด้าน สามารถถ่ายทอดและพฒันาทักษะดนตรีให้กับเด็กทุกคนได ้     
ต้องหมั่นขัดเกลาและทบทวนบทเพลงท่ีเด็กได้เรียนไปแล้วอย่างสม ่ าเสมอ และเด็กควรได้
แสดงออกทางดนตรีบ่อย ๆ ทั้งการแสดงเด่ียวและกลุ่ม และสอดคลอ้งกบัวรรณทิพา รอดแรงคา้ 

DPU



101 

(2541,  น.135) ท่ีกล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่ การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีแบ่ง
นกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้นกัเรียนได้ท างานร่วมกนัและท าให้นักเรียนแต่ละคนเกิดการ
เรียนรู้สูงสุด อีกทั้งยงัสอดคล้องกับบรูเนอร์ (Jerome Bruner,  1915 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์,  
2541,  น.81 – 88) ท่ีกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญาสังคมไวว้่า การเรียนรู้ของมนุษยเ์กิดข้ึน
จากการมีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมรอบกายของมนุษย์ โดยทั้ งมนุษย์และส่ิงแวดล้อมย่อมมี
อิทธิพลต่อกนัและกนัเสมอ การเรียนรู้เกิดข้ึนไดโ้ดยการสังเกต หรือการเลียนแบบจากตน้แบบ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิลส์ (Gilles C,  2014) ท่ีสรุปได้ว่า แนวคิดของซูซูกิตั้ งอยู่บน
สมมติฐานท่ีวา่ วิธีเรียนดนตรีท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นการเรียนรู้เพลงท่ีฟังผา่นหูซ ้ า ๆ และการ
ไดป้ฏิบติัดนตรี นักเรียนควรเรียนรู้ท่ีจะปฏิบติัดนตรีโดยการฟังแทนท่ีจะอาศยัการอ่าน อีกทั้งยงั
สอดคลอ้งกบันาย และคณะ (Nye and other,  1992,  p.234 – 235) ท่ีสรุปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการ
ร้องเพลงของนกัเรียนไวส่้วนหน่ึงวา่ นกัเรียนจะตอ้งฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการร้องเพลงของเขาดว้ย
การร้องเพลงเสียงเดียวกนักบัท่ีเพื่อน ๆ ร้อง เพื่อฝึกเทียบเสียงของตนให้เท่ากบัของคนอ่ืน และ
นักเรียนทุกคนยงัสามารถได้รับความร่ืนเริงบนัเทิงและประสบความส าเร็จในการร้องเพลงด้วย
ความช่วยเหลือของครูผูส้อน  

5.2.3  ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี 
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 3 ท่ีตั้ งไว  ้เน่ืองจากการสร้างปฏิสัมพันธ์       
การช่วยเหลือ การแสดงความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การมีวิจารณญาณในการแกไ้ขปัญหา และ
การระดมความคิดร่วมกนักบัเพื่อนของนกัเรียน ท่ีเกิดจากวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการเขา้ร่วม
ปฏิบติัในกิจกรรมกลุ่มนั้น สามารถท าให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในงานท่ีท าไดอ้ยา่งลุล่วง ซ่ึงเป็น
ผลมาจากการท่ีนักเรียนมีพัฒนาการในเร่ืองของความสามารถในการท างานเป็นทีมท่ีสูงข้ึน 
สอดคล้องกับจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,  1987,  p.13 - 14) ท่ีกล่าวไวว้่า    
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสร้างความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก ซ่ึงหมายถึง การท่ีสมาชิก
ในกลุ่มท างานอยา่งมีเป้าหมายร่วมกนั มีการท างานร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน  มีการแบ่งปันวสัดุ  อุปกรณ์   ขอ้มูลต่าง ๆ ในการท างาน  ทุกคนมีบทบาท  หน้าท่ีและ
ประสบความส าเร็จร่วมกนั  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จดว้ย  ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะไดรั้บผลประโยชน์เท่าเทียมกนั 
และสอดคลอ้งกบัทิศนา แขมณี (2545 : 139)  ท่ีกล่าววา่ การท างานร่วมกนัท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ซ่ึง
กนัและกนัในทีมจะท าให้เกิดการพฒันาตนเอง นอกจากน้ีมีการช่วยกนัคิด ช่วยกนัระดมสมอง ยงั
เป็นการส่งเสริมกันในเร่ืองของการท างานเป็นทีม  อีกทั้ งยงัสอดคล้องกับณัฐพนัธ์ เขจรนันท ์ 
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(2545,  น.11 - 12) ท่ีได้แสดงความคิดเก่ียวกบัคุณประโยชน์ของการท างานเป็นทีมไวว้่า 1) การ
ท างานร่วมกนัท าใหมี้ความคิดใหม่ ๆ และหลากหลาย โดยทีมงานจะร่วมกนัศึกษาวเิคราะห์ และหา
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยมองออกไปนอกกรอบ ซ่ึงจะช่วยให้เกิดนวตักรรมในการท างาน  
2) ผลงานของทีมจะสูงกวา่การท่ีสมาชิกต่างแยกกนัท างานของตนและน างานมารวมกนั ทั้งในดา้น
ปริมาณและคุณภาพ 3) การส่ือสารจะท าให้สมาชิกเกิดความเขา้ใจและยอมรับกนั เม่ือเกิดปัญหาใน
การท างานสมาชิกก็จะร่วมแรงร่วมใจแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคไปดว้ยกนั 4) เม่ือสมาชิกรู้จกัสนิท
สนม ก็จะให้มีการสนบัสนุนทางจิตใจและสังคมต่อกนั ทั้งปัญหาดา้นการงานและวิกฤติส่วนตวั  
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของบัทเลอร์ (Butler,  1991,  p.78) ท่ีได้ท าการเปรียบเทียบทักษะการ
แกปั้ญหาและปฏิสัมพนัธ์ภายในชั้นเรียน ของนกัเรียนระดบัเกรด 6 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีการ
เรียนแบบร่วมมือและการสอนโดยใชว้ิธีการเรียนดว้ยตนเองกบัคอมพิวเตอร์ พบวา่ กลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือมีปฏิสัมพนัธ์ภายในชั้นเรียนและมีทกัษะในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนโดยการเรียนด้วยตนเองกบัคอมพิวเตอร์ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิดา โมท า (2558,  บทคดัย่อ)  
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือบูรณาการกบัโครงงานภาษาองักฤษ พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่ม หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05     

5.2.4  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .01  ซ่ึงผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 4 ท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้วิชา
ดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น เป็นการท่ีนกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั จน
ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาดนตรี ไดเ้รียนรู้บทเพลงใหม่ ๆ ไดส้นุกกบัการขบัร้อง 
สนุกกบัการเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม และยงัเป็นการเสริมสร้างพฒันาการในเร่ืองของ
การท างานเป็นทีม ตวัอย่างเช่น “...เข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน...” “...ท าให้รู้จกัเพลงท่ีไม่เคยรู้จกั...”        
“...ท าให้อยากร้องเพลง...” “...สนุกกบักิจกรรมกลุ่มมาก ๆ...” “...ท าให้พฒันาความสามารถในการ
ท างานกลุ่ม...” จึงส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับบวร 
สุวรรณบุพผา (2548,  น.95 – 96) ท่ีกล่าววา่ กิจกรรมกลุ่มจะท าใหเ้ด็กไดแ้สวงหาโอกาสท่ีจะไดเ้ล่น
หรือท ากิจกรรมกบัเพื่อนอย่างสนุกสนาน และสอดคลอ้งกบัแครธวูล และคณะ (Krathwohl et, al,  
1964,  p.95) ท่ีกล่าววา่ การลงมือปฏิบติัในส่ิงท่ีนกัเรียนสนใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเป็นผลท่ี
เกิดข้ึนหลงัจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ อาจแสดงในรูปของความสนุกสนาน และความยินดี อีกทั้งยงั
สอดคล้องกับธวชัชัย นาควงษ์ (2543,  น.11) ท่ีได้กล่าวไวว้่า นักเรียนท่ีเรียนดนตรีส่วนใหญ่จะ
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สนใจทุกส่ิงอย่างท่ีเป็นของใหม่ส าหรับเขา ต้องการท าอะไรต่ออะไรด้วยวิธีท่ีถูกต้อง มักขอ
ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการท างานต่าง ๆ นักเรียนจะเรียนรู้จากการสอนด้วยส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมสัมผสัไดห้รือเรียนรู้ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
นพชัย อุปชิต (2558,  บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทกัษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ พบว่า หลงัเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะ
ดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของอรุณลกัษณ์ นอ้ยเจริญ (2557,  บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ 
เร่ือง การร าชุดสาวหนองคายล่องโขง พบวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบวดีีทศัน์  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 
  
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาวิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้  และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

5.3.1  ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช้ 
5.3.1.1  การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพแก่นกัเรียนนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี  
1)  ความเช่ียวชาญทางด้านทักษะดนตรีปฏิบัติของครู คือ ครูต้องมีความ

เช่ียวชาญทางดา้นทกัษะดนตรีปฏิบติั เพื่อเป็นตน้แบบท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่นกัเรียน 
2)  การจดัเรียงล าดบัเน้ือหาการจดัการเรียนรู้  คือ ตอ้งมีการจดัเรียงล าดบัเน้ือหา

การจดัการเรียนรู้วิชาดนตรีท่ีเหมาะสม โดยเร่ิมจากเน้ือหาท่ีเป็นพื้นฐานดนตรีก่อน เพื่อให้นกัเรียน
รู้สึกง่ายต่อการท าความเขา้ใจ 

3)  สภาพแวดลอ้มในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือ ตอ้งจดัการสภาพแวดลอ้ม 
เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัการปฏิบติัในกระบวนการกลุ่มของนกัเรียน    

5.3.1.2  ครูและผูบ้ริหารควรมีนโยบายในการสนบัสนุนต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี 
ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5.3.1.3  ควรน าวิธีการและผลการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ไปประยุกตใ์ชก้บัทกัษะดนตรีประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการขบัร้อง เพื่อ
ศึกษาประสิทธิผลของทกัษะดนตรีในแต่ละดา้น 
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5.3.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 
5.3.2.1  ควรมีการศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกบัวิธีการจดัการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ให้สามารถ
พฒันาทกัษะนกัเรียนในดา้นอ่ืน ๆ ต่อไปได ้

5.3.2.2  ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือกบัทกัษะดนตรีประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการขบัร้อง เพื่อพฒันาวธีิการจดัการ
เรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.3.2.3  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้      
แบบร่วมมือกับวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 -  นายทวศีกัด์ิ  สุขส าราญ 

 -  นางสุภทัราภรณ์  ทองมาก 

 -  นายรณชยั  คชสาร 

 

2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี 

 -  ดร. สาริสา  ประทีปช่วง 

 -  นางสุภทัราภรณ์  ทองมาก 

 -  นายรณชยั  คชสาร 

 

3.  แบบวดัทกัษะการขับร้อง  

 -  ผศ.ดร. พิมพช์นก  สุวรรณธาดา 

 -  นางสุภทัราภรณ์  ทองมาก 

 -  นายรณชยั  คชสาร 

 

4.  แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทมี 

 -  ดร. สาริสา  ประทีปช่วง 

 -  นายทวศีกัด์ิ  สุขส าราญ 

 -  นางสุภทัราภรณ์  ทองมาก 

 

5.  แบบสอบถามความพงึพอใจ 

 -  ผศ.ดร. พิมพช์นก  สุวรรณธาดา 

 -  นายทวศีกัด์ิ  สุขส าราญ 

 -  นางสุภทัราภรณ์  ทองมาก 
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ภาคผนวก ข  
ตวัอย่างเคร่ืองมือ 

1. ตวัอย่างแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ตวัอย่างแบบวดัทักษะการขบัร้อง 

4. ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม 

5. ตวัอย่างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

วชิาดนตรี                                                                                                               ประถมศึกษาปีที ่5 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 องค์ประกอบดนตรี                                                               ภาคเรียนที ่2/2559 
เร่ือง องค์ประกอบดนตรี                                                                                               เวลา 2 ช่ัวโมง 
 

 

ความคิดรวบยอด 
องค์ประกอบของดนตรี คือ ส่วนส ำคญัพื้นฐำนท่ีท ำให้เกิดเป็นดนตรีท่ีไพเรำะ โดยส่ิง

ส ำคญัขององค์ประกอบของดนตรีนั้นจะประกอบด้วยปัจจยัเหล่ำน้ีคือ จงัหวะ เสียง ท ำนอง และ
กำรประสำนเสียง  
 

ความรู้พืน้ฐานเดิม 

 1. ประเภทเคร่ืองดนตรี 

 2. วงดนตรีแต่ละประเภท 

 3. เคร่ืองหมำยและสัญลกัษณ์ทำงดนตรี 

 

ขอบข่ายเน้ือหา 

1. องคป์ระกอบดนตรี  

  1) จงัหวะ 

  2) เสียง 

  3) ท ำนอง 

  4) กำรประสำนเสียง 

 2. กำรส่ืออำรมณ์เพลงดว้ยองคป์ระกอบดนตรี 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

นกัเรียนสำมำรถ 

 1. ระบุลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดนตรีได ้

  2. อธิบำยควำมหมำยขององคป์ระกอบดนตรีได ้  

3. ประยกุตใ์ชอ้งคป์ระกอบดนตรีในชีวติประจ ำวนัได ้

4. ใชเ้หตุผลสรุปควำมสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบดนตรีได ้
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เน้ือหาสาระ 

 1. องคป์ระกอบดนตรี ประกอบดว้ย 

  1) จงัหวะ คือ กำรเคล่ือนไหวของท ำนองเพลง ท่ีก ำหนดควำมชำ้เร็วของบทเพลง 

เช่น เพลงจงัหวะชำ้  เพลงจงัหวะเร็ว เป็นตน้ กำรบรรเลงดนตรีหรือกำรขบัร้องเพลงจึงตอ้งมีจงัหวะ

เป็นตวัก ำกบัเพื่อใหด้นตรีหรือบทเพลงนั้นมีควำมไพเรำะ 

  2) เสียง คือ กำรน ำเสียงมำเรียบเรียงให้เกิดควำมไพเรำะ เสียงดนตรีนั้นเกิดจำก

เสียงของเคร่ืองดนตรี และเสียงร้องเพลงของมนุษย ์เสียงเหล่ำน้ีจะเกิดควำมไพเรำะน่ำฟังมำก

เพียงใดก็ข้ึนอยูก่บัศิลปิน และผูเ้รียบเรียงดนตรี 

  3) ท ำนอง คือ เสียงสูง – ต ่ำ  เสียงสั้น – ยำว เสียงทุม้ – แหลมน ำมำเรียบเรียงเป็น

ท ำนอง มีลกัษณะแตกต่ำงกนัออกไป ท ำนองเพลงจะมีลกัษณะแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัผูป้ระพนัธ์เพลง

วำ่จะใหเ้พลงมีท ำนองแบบใด เช่น ท ำนองเพลงท่ีฟังแลว้รู้สึกเศร้ำ หดหู่ เร้ำใจ เป็นตน้ 

  4) กำรประสำนเสียง คือ กำรน ำเสียงเคร่ืองดนตรีและเสียงร้องเพลงของมนุษยท่ี์มี

ระดบัเสียงต่ำงกนั น ำมำบรรเลงและร้องร่วมกนัในแนวท ำนองเดียวกนั โดยเสียงท่ีบรรเลงหรือร้อง

จะตอ้งมีควำมเหมำะสมกลมกลืนกนั จึงจะเกิดควำมไพเรำะของเสียง 

 2. กำรส่ืออำรมณ์เพลงดว้ยองคป์ระกอบดนตรี  

  1) จงัหวะกบัอำรมณ์ของบทเพลง  

  จงัหวะท่ีใช้ในแต่ละบทเพลงนั้นล้วนแตกต่ำงกันจึงท ำให้อำรมณ์ของบทเพลง

แตกต่ำงกนัไปดว้ย เช่น เพลงท่ีมีจงัหวะช้ำจะให้อำรมณ์เศร้ำ เพลงท่ีมีจงัหวะคึกคกัจะให้อำรมณ์

สนุกสนำน เป็นตน้ ดงันั้นบทเพลงแต่ละบทเพลงจึงตอ้งมีจงัหวะเป็นตวัก ำกบัเพื่อให้สำมำรถส่ือ

อำรมณ์ของบทเพลงถ่ำยทอดไปยงัผูฟั้งได ้

   2) ท ำนองกบัอำรมณ์ของบทเพลง 

  บทเพลงแต่ละบทเพลงจะมีท ำนองท่ีแตกต่ำงกนั บำงบทเพลงมีท ำนองท่ีชำ้ มีเสียง

สูง ทุม้ ส่ิงเหล่ำน้ีจะท ำให้อำรมณ์ของบทเพลงแตกต่ำงกนัไปตำมลกัษณะของท ำนองเพลง ท ำนอง

เพลงสำมำรถบ่งบอกอำรมณ์ของเพลงได ้เช่น เพลงท่ีมีอำรมณ์โศกเศร้ำ จะมีท ำนองท่ีมีเสียงยำว      

มีจงัหวะชำ้ เป็นตน้ 

 ดงันั้นกำรส่ืออำรมณ์บทเพลงจะตอ้งอำศยัจงัหวะ และท ำนองเพื่อให้ผูฟั้งสำมำรถเขำ้ใจบท

เพลง รับรู้ และซำบซ้ึงถึงควำมไพเรำะของบทเพลงนั้นไดดี้ยิง่ข้ึน 
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กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นที ่1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 

 1. ครูกระตุน้นกัเรียนโดยเปิดเพลงให้นกัเรียนฟังในช่วงสั้นๆ จำกนั้นกระตุน้นกัเรียนดว้ย

ค ำถำมเพื่อน ำเขำ้สู่บทเรียน เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี  

              - เพลงน้ีมีจงัหวะอยำ่งไร ? (ชำ้ , ปำนกลำง , เร็ว) 

- เสียงร้องในเพลงน้ีเป็นเสียงร้องท่ีมีลกัษณะอยำ่งไร ? (ผูห้ญิง , ผูช้ำย) 

- ท ำนองในเพลงน้ีมีลกัษณะส่วนใหญ่อยำ่งไร ? (ใชเ้สียงสูงค่อนขำ้งมำก , ใชเ้สียง

ต ่ำค่อนขำ้งมำก)  

 2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรำยเก่ียวกบัองคป์ระกอบดนตรี 

 ขั้นที ่2 ข้ันแบ่งกลุ่มและระดมความคิด (70 นาท)ี 

 1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ออกเป็นกลุ่มละ 4 – 5 คน แบบคละควำมสำมำรถ และให้

นกัเรียนแบ่งหนำ้ท่ีกนัภำยในกลุ่ม ดงัน้ี ประธำน 1 คน , สมำชิก 2 – 3 คน และเลขำนุกำร 1 คน 

 2. ครูให้ตวัแทนกลุ่มมำรับเอกสำรเพื่อไปแจกกบัสมำชิกในกลุ่ม ประกอบดว้ย/ใบควำมรู้ 

เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี/ใบบนัทึกควำมรู้ เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

 3. ครูให้นกัเรียนพิจำรณำศึกษำ เร่ือง องค์ประกอบดนตรีจำกใบควำมรู้ และร่วมกนัสรุป

ควำมรู้ลงในใบบนัทึกควำมรู้ เป็นรำยบุคคล  

 4. ครูให้ตวัแทนกลุ่มมำรับเอกสำรเพื่อไปแจกกบัสมำชิกในกลุ่ม ประกอบดว้ย/เน้ือเพลง 

“ชะตำชีวติ”/ใบกิจกรรม เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

 5. ครูใหน้กัเรียนฝึกขบัร้องเพลง “ชะตำชีวติ” โดยขั้นตอนดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 ขั้นกำรฟัง ให้นกัเรียนฟังเพลง “ชะตำชีวิต” ประมำณ 1 – 2 รอบ จำกครู

และส่ือเสียง 

ขั้นท่ี 2 ขั้นเลียนแบบ ให้นกัเรียนฝึกขบัร้องเพลง “ชะตำชีวิต” ตำมครูและส่ือเสียง

ท่ีไดฟั้ง ประมำณ 1 – 2 รอบ  

ขั้นท่ี 3 ขั้นท ำซ ้ ำ ใหน้กัเรียนฝึกซอ้มขบัร้องเพลง “ชะตำชีวติ” ในกลุ่มของตน  

ขั้นท่ี 4 จดจ ำฝังใจ ใหน้กัเรียนฝึกขบัร้องจนคุน้ชินกบัเพลง “ชะตำชีวติ” 

 6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มบรรยำยองคป์ระกอบของเพลง “ชะตำชีวิต” และบรรยำยควำมรู้สึก 

ลงในใบกิจกรรม เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 
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ขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอ (20 นาท)ี 

 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน ำเสนอองค์ประกอบของเพลง “ชะตำชีวิต” จำกใบกิจกรรม ท่ีไดท้  ำ

เป็นรำยกลุ่ม หนำ้ชั้นเรียน  

ขั้นที ่4 ข้ันสรุปและประเมิน (10 นาท)ี  

ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปควำมรู้จำกกิจกรรมท่ีท ำ และประเมินผล จำกผลของกิจกรรมท่ี

ครูใหน้กัเรียนท ำในคร้ังน้ี 

 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. ใบควำมรู้ เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

2. ใบบนัทึกควำมรู้ เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

3. เน้ือเพลง “ชะตำชีวติ” 

4. ใบกิจกรรม เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

 5. ส่ือเสียงบทเพลงต่ำงๆ 

  

การวดัและประเมินผล 

 1. ใบกิจกรรม เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 3. แบบวดัทกัษะกำรขบัร้อง 

 4. แบบวดัควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม 

 

แหล่งการเรียนรู้เพิม่เติม 

 1. หอ้งสมุดโรงเรียน 

 2. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง เช่น  

-  https://sites.google.com/site/tommusicfreeman/xngkh-prakxb-dntri 

  -  http://web.ku.ac.th/king72/2530/music.htm 

3. ส่ือวดีีทศัน์ – ส่ือเสียงบทเพลงต่ำงๆ 
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ใบความรู้ 

เร่ือง องค์ประกอบดนตรี 
 

 

 

จังหวะ คือ กำรเคล่ือนไหวของท ำนองเพลง ท่ีก ำหนดควำมชำ้เร็วของบทเพลง เช่น เพลง

จงัหวะชำ้  เพลงจงัหวะเร็ว เป็นตน้ กำรบรรเลงดนตรีหรือกำรขบัร้องเพลงจึงตอ้งมีจงัหวะเป็นตวั

ก ำกบัเพื่อใหด้นตรีหรือบทเพลงนั้นมีควำมไพเรำะ 

 

 

 

 เสียง คือ กำรน ำเสียงมำเรียบเรียงใหเ้กิดควำมไพเรำะ เสียงดนตรีนั้นเกิดจำกเสียงของเคร่ือง

ดนตรี และเสียงร้องเพลงของมนุษย ์เสียงเหล่ำน้ีจะเกิดควำมไพเรำะน่ำฟังมำกเพียงใดก็ข้ึนอยู่กบั

ศิลปิน และผูเ้รียบเรียงดนตรี 

  

 

 

 ท านอง คือ เสียงสูง – ต ่ำ  เสียงสั้ น – ยำว เสียงทุม้ – แหลมน ำมำเรียบเรียงเป็นท ำนอง          

มีลกัษณะแตกต่ำงกนัออกไป ท ำนองเพลงจะมีลกัษณะแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บัผูป้ระพนัธ์เพลงวำ่จะให้

เพลงมีท ำนองแบบใด เช่น ท ำนองเพลงท่ีฟังแลว้รู้สึกเศร้ำ หดหู่ เร้ำใจ เป็นตน้ 

 

 

 

 การประสานเสียง คือ กำรน ำเสียงเคร่ืองดนตรีและเสียงร้องเพลงของมนุษยท่ี์มีระดบัเสียง

ต่ำงกนั น ำมำบรรเลงและร้องร่วมกนัในแนวท ำนองเดียวกนั โดยเสียงท่ีบรรเลงหรือร้องจะตอ้งมี

ควำมเหมำะสมกลมกลืนกนั จึงจะเกิดควำมไพเรำะของเสียง 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
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ใบบันทึกความรู้ 

เร่ือง องค์ประกอบดนตรี 
 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

ช่ือ.............................................................................เลขท่ี................. 
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เพลงพระราชนิพนธ์ล าดับที ่๕ 

ใน พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

 

นกนอ้ยคลอ้ยบินมำเดียวดำย คิดคิดมิวำยกงัวลใหห้ม่นฤทยัหมอง 

ขำดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง หลงใหลหมำยปองคนปรำนี 

ขำดเรือนแหล่งพกัพ ำนกันอน ขำดญำติบิดรและนอ้งพี่ 

บำปกรรมคงมี จ  ำทนระทม 

 

ทอ้งฟ้ำสำยณัห์ตะวนัเลือน แสงลบันบัวนัจะเตือนใหใ้จตอ้งข่ืนขม 

หำกเยน็ลงฟ้ำคงยิง่มืดยิง่ตรอมตรม ชีวติระทมเพรำะรอมำ 

จวบจนัทร์แจ่มฟ้ำนภำผอ่ง เฝ้ำมองใหเ้ดือนชุบวญิญำ 

สักวนับุญมำ ชะตำคงดี 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชะตาชีวติ 
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ใบกจิกรรม 
เร่ือง องค์ประกอบดนตรี 

 

 

ช่ือ............................................................................... เลขท่ี ................. (ประธำน)   
ช่ือ............................................................................... เลขท่ี ................. (สมำชิก) 
ช่ือ................................................................................เลขท่ี ................. (สมำชิก) 
ช่ือ................................................................................เลขท่ี ................. (สมำชิก) 
ช่ือ............................................................................... เลขท่ี ................. (เลขำนุกำร) 

 
ใหน้กัเรียนเขียนอธิบำยองคป์ระกอบดนตรีและเขียนบรรยำยควำมรู้สึกท่ีมีต่อเพลง “ชะตำชีวติ” 
ลกัษณะของจงัหวะ
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ลกัษณะของเสียง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ลกัษณะของท ำนอง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ลกัษณะของกำรประสำนเสียง
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
บรรยำยควำมรู้สึก 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

 

กลุ่ม............................. 

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 
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ตวัอย่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาดนตรี 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 
ค าช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรียนเขียนช่ือ – นำมสกุล ลงในกระดำษค ำตอบใหช้ดัเจน  
2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำดนตรีฉบบัน้ี เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 

ตวัเลือก จ ำนวน 30 ขอ้  รวม 30 คะแนน  ใหเ้วลำในกำรท ำ 40 นำที  
3. ให้นกัเรียนอ่ำนขอ้สอบในกระดำษค ำถำม โดยพิจำรณำเลือกค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียง

ขอ้เดียว แลว้เขียนเคร่ืองหมำย  X  ลงในช่องตวัเลือกของกระดำษค ำตอบ  
4. ในกรณีท่ีตอ้งกำรเปล่ียนค ำตอบให้นกัเรียนลบให้สะอำด  และเขียนเคร่ืองหมำยใหม่ให้

ชดัเจน  
5. หำ้มขีดเขียนลงในกระดำษค ำถำม 
 

1. ขอ้ใดคือองคป์ระกอบดนตรีทั้งหมด  
ก. ท ำนอง , เคร่ืองดนตรี 
ข. เสียง , กำรประสำนเสียง 
ค. เสียงขบัร้อง , โนต้ดนตรี 

 ง. ผูข้บัร้อง , ผูบ้รรเลงดนตรี 
 
2. ท ำนองเพลงจะมีลกัษณะใดนั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงใด  
 ก. จงัหวะ 
 ข. ผูข้บัร้อง 
 ค. ผูป้ระพนัธ์ 

ง. ผูบ้รรเลงดนตรี 
 
3. ขอ้ใดอธิบำยควำมหมำยของค ำวำ่ ท ำนอง  
 ก. ควำม ชำ้ – เร็ว ของบทเพลง 
 ข. เสียงบรรเลงร่วมกนัอยำ่งกลมกลืน 

ค. เสียงสูง – ต ่ำ , สั้น – ยำว ของบทเพลง 
ง. เสียงท่ีเกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. “เพลงน้ีเป็นเพลงเร็วมำกๆ” จำกค ำพูดดงักล่ำว แสดงถึงองคป์ระกอบดนตรีในขอ้ใด  
ก. จงัหวะ 
ข. ท ำนอง 

 ค. เสียงดนตรี 
 ง. เสียงขบัร้อง 
 
5. ขอ้ใดคือกำรใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้ง  
 ก. ท ำนองท่ีดีควรเป็นท ำนองท่ีมีควำมดงักงัวำน และมีเอกลกัษณ์ 

ข. กำรประสำนเสียงท่ีดีนั้น เสียงทุกเสียงจะตอ้งกลมกลืนกนั 
 ค. จงัหวะท่ีดีควรมีควำม สูง – ต ่ำ ท่ีเหมำะสม 
 ง. เสียงท่ีดีนั้นควรมีควำม ชำ้ – เร็ว เพื่อส่ืออำรมณ์ 
 
6. …………………… 
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ตวัอย่างแบบวดัทักษะการขบัร้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



131 
 

แบบวดัทกัษะการขบัร้อง 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

 

ช่ือ____________________________________________________  เลขท่ี_____________ 

 

เกณฑ์การประเมินทกัษะการขับร้อง 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
3 2 1 

1. เสียงร้อง 
    

2. กำรหำยใจ 
    

3. เน้ือร้อง 
    

4. ท ำนอง 
    

5. จงัหวะ 
    

 
ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงช่ือ…………………………………………ผูป้ระเมิน 

                                                                             (…………………………………………)               

                                                                                            ……… /………/ 2560 
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เกณฑ์การประเมนิทักษะการขบัร้อง 
 

   เกณฑก์ำรประเมิน (Rubric Score) 

 

เกณฑ์ในการตัดสินจากคะแนนรวม 15 คะแนน 

11 – 15  คะแนน  หมำยถึง  ดี 

6 – 10   คะแนน  หมำยถึง  พอใช้ 

1 – 5 คะแนน  หมำยถึง  ควรปรับปรุง 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1. เสียงร้อง 
3 เสียงร้องดงัชดัเจนต่อเน่ือง 
2 เสียงร้องดงัชดัเจนเป็นบำงช่วง   
1 เสียงร้องดงัไม่ชดัเจนต่อเน่ือง  

2. กำรหำยใจ 
3 หำยใจตรงตำมวรรคของประโยคเพลงเป็นส่วนใหญ่ 
2 หำยใจตรงตำมวรรคของประโยคเพลงเป็นบำงช่วง 
1 หำยใจตรงตำมวรรคของประโยคเพลงเป็นส่วนนอ้ย  

3. เน้ือร้อง 
3 ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค ำควบกล ้ำถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 
2 ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค ำควบกล ้ำถูกตอ้งเป็นบำงช่วง 
1 ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค ำควบกล ้ำถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย  

4. ท ำนอง 
3 ขบัร้องตำมลกัษณะกำรด ำเนินท ำนองต่อเน่ือง 
2 ขบัร้องตำมลกัษณะกำรด ำเนินท ำนองเป็นบำงช่วง 
1 ขบัร้องตำมลกัษณะกำรด ำเนินท ำนองไม่ต่อเน่ือง  

 
5. จงัหวะ 

 

3 ขบัร้องโดยควำมสม ่ำเสมอของจงัหวะถูกตอ้งต่อเน่ือง 
2 ขบัร้องโดยควำมสม ่ำเสมอของจงัหวะถูกตอ้งเป็นบำงช่วง 
1 ขบัร้องโดยควำมสม ่ำเสมอของจงัหวะไม่ถูกตอ้งต่อเน่ือง  
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ตวัอย่างแบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม 
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แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทมี 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 

 

ค าช้ีแจง 

 ให้นกัเรียนพิจำรณำขอ้ควำมท่ีก ำหนดให้ แลว้เขียนเคร่ืองหมำย  ในช่องระดบัควำม

คิดเห็นควำมคิดเห็นหรือปฏิบติัท่ีตรงกบัควำมเป็นจริง  

 
ค าถาม 

 

ระดับความคิดเห็นหรือปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านบทบาทผู้น า 

1. ฉนักลำ้รับผดิชอบแทนเพื่อนในกลุ่มทุกคน      
2. ฉนัเห็นวำ่ค ำแนะน ำของเพื่อนในกลุ่มนั้นมีควำมส ำคญั      
3. ฉนักลำ้รับอำสำท ำเป็นตวัแทนของเพื่อนในกลุ่ม      
4. ฉนัเตม็ใจแกปั้ญหำให้เพื่อนในกลุ่ม      
5. ฉนัจะคอยบอกเพื่อนใหส้ำมคัคี ช่วยเหลือกนั      
6. ฉนักลวัวำ่ภำระหนำ้ท่ีจะตกมำอยูท่ี่ฉนัคนเดียว      
7. ฉนัคิดวำ่กำรเป็นหวัหนำ้กลุ่มนั้นล ำบำก      
ด้านบทบาทสมาชิก 
8. ฉนัมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น      
9. ฉนักลำ้ซกัถำมขอ้สงสัยกบัเพื่อนในกลุ่ม      
10. ฉนัตั้งใจฟังกำรประชุมกลุ่มทุกคร้ัง      
11. ฉนัเตม็ใจท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกกลุ่ม      
12. ฉนัรับฟังค ำติชมของเพื่อนในกลุ่มเพื่อพฒันำตวัเอง      
13. ฉนัคิดวำ่ฉนัไม่เด่นพอในบทบำทสมำชิกกลุ่ม      
14. ฉนัคิดวำ่กำรไดเ้ป็นแค่สมำชิกกลุ่มนั้นน่ำเบ่ือ      

 

 

 

ช่ือ.............................................................................เลขท่ี................. 
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ค าถาม (ต่อ) 

 

ระดับความคิดเห็นหรือปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
15. กลุ่มของฉนัแบ่งหนำ้ท่ีกนัท ำงำนอยำ่งชดัเจน      
16. กลุ่มของฉนัท ำงำนอยำ่งเป็นขั้นตอน      
17. กลุ่มของฉนัมีกำรก ำหนดระยะเวลำท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ      
18. กลุ่มของฉนัใหค้วำมส ำคญักบังำนท่ีท ำทุกงำน      
19. กลุ่มของฉนัมีกำรท ำควำมเขำ้ใจในเน้ือหำของงำน      
20. กลุ่มของฉนัท ำงำนโดยไม่มีกำรวำงแผน      
21. กลุ่มของฉนัท ำงำนโดยไม่คิดถึงคุณภำพของงำน      
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิก 
22. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะพูดคุยกนัในเร่ืองงำนท่ีท ำเสมอ      
23. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหอ้ภยักนัเม่ือเกิดควำมขดัแยง้      
24. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหค้วำมร่วมมือกนัในกำรท ำงำน      
25. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะแนะน ำกนัในเร่ืองของกำรท ำงำน      
26. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหก้ ำลงัใจกนัเม่ือเกิดควำมทอ้      
27. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะท ำงำนโดยต่ำงฝ่ำยต่ำงท ำ      
28. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มเกลียดกนั      

 

ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



136 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5  

ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคดิของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถำมฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อตอ้งกำรทรำบควำมพึงพอใจของนกัเรียนต่อกำร

จดักำรเรียนรู้วิชำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงพิจำรณำ 2 ดำ้น คือ             

1) ดำ้นเน้ือหำ และ2) ดำ้นกิจกรรมกำรเรียนรู้ จึงขอควำมร่วมมือนกัเรียนในกำรตอบแบบสอบถำม

ให้ครบทุกขอ้ตำมควำมเป็นจริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำกำรจดักำรเรียนรู้วิชำ

ดนตรีใหดี้ยิง่ข้ึน  

แบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

1. สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม 

2. ควำมพึงพอใจของนกัเรียนต่อกำรจดักำรเรียนรู้ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบักำรเรียนรู้

แบบร่วมมือ 

ตอนที ่1 สถำนภำพของผูต้อบแบบสอบถำม 

เพศ         ชำย     หญิง 

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกำรจดักำรเรียนรู้วชิำดนตรี ตำมแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ค ำช้ีแจง : ใหเ้ขียนเคร่ืองหมำย  ลงในช่องระดบัควำมคิดเห็นของนกัเรียน 

 
ค าถาม 

 

ระดับความคิดเห็นหรือปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหา 

1. เน้ือหำท่ีเรียนมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น      
2. เน้ือหำท่ีเรียนเขำ้ใจง่ำย ไม่ยำกจนเกินไป      
3. เน้ือหำท่ีเรียนมีควำมเหมำะสมกบัเวลำท่ีใชเ้รียน      
4. เน้ือหำท่ีเรียนมีประโยชน์ สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ ำวนัได ้      
5. เน้ือหำท่ีเรียนมีกำรจดัล ำดบัอยำ่งเหมำะสม จำกง่ำยไปหำยำก      
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ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ค าถาม (ต่อ) 

 

ระดับความคิดเห็นหรือปฏิบัติ 
มำกท่ีสุด                นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหา (ต่อ) 

6. เน้ือหำท่ีเรียนมีแบบฝึกหดัประกอบกำรเรียนท่ีเหมำะสม      

7. เน้ือหำท่ีเรียนท ำใหมี้ควำมสำมำรถในกำรขบัร้องเพิ่มข้ึน      

8. เน้ือหำท่ีเรียนกบัเน้ือหำก่อนหนำ้มีควำมต่อเน่ืองกนั      

9. นกัเรียนไม่อยำกเรียนในเน้ือหำท่ีเรียน      

10. นกัเรียนคิดวำ่เน้ือหำในวิชำดนตรีไม่มีควำมส ำคญั      

ด้านกจิกรรมการเรียนการรู้ 

11. กิจกรรมสนุกและน่ำสนใจ      

12. กิจกรรมท ำให้อยำกเรียนวชิำดนตรีมำกข้ึน      

13. กิจกรรมกำรท ำใหมี้ควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน      

14. กิจกรรมกำรเรียนรู้น้ีช่วยพฒันำควำมสำมำรถในกำรขบัร้อง      

15. กิจกรรมกำรเรียนรู้น้ีช่วยพฒันำควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นทีม      

16. กิจกรรมท ำให้นกัเรียนสำมำรถเรียนรู้ไดม้ำกกวำ่กำรเรียนแบบปกติ      

17. กิจกรรมมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนท่ีง่ำย ไม่ซบัซอ้น      

18. กิจกรรมมีระยะเวลำท่ีเหมำะสมตั้งแต่เร่ิมจนจบกิจกรรม      

19. นกัเรียนรู้สึกเบ่ือเม่ือมีกำรท ำกิจกรรม      

20. นกัเรียนเกิดควำมเครียดเม่ือร่วมท ำกิจกรรม      
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ภาคผนวก ค 

ภาพกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ขั้นที ่1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
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ขั้นที ่2 ขั้นแบ่งกลุ่มและระดมความคิด 
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                              ขั้นการฟัง                                                              ขั้นเลยีนแบบ 
 

      
                              ขั้นท าซ ้า                                                               ขั้นจดจ าฝังใจ 

ข้ันการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูก ิ
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ขั้นที ่3 ขั้นน าเสนอ 
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ขั้นที ่4 ขั้นสรุปและประเมิน 
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ผลงานนักเรียน 

DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ตารางที ่1  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัการ
จดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบั
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการขบัร้อง
และความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. แผนการจดัการเรียนรู้มีองคป์ระกอบส าคญัครบถว้น
และสัมพนัธ์กนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้มีความชดัเจนถูกตอ้ง
ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. บทบาทครูและนกัเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมแก่การ
น าไปใช ้

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีความสะดวกในการ
น าไปใช ้

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. กิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
8. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้น้ีสามารถพฒันานกัเรียน
ตามหลกัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ
ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพฒันาทกัษะการ 
ขบัร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9. แต่ละขั้นตอนของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10. มีการวดัผลและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 2  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง องคป์ระกอบดนตรี 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 3  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง หลกัการและวิธีการ

ขบัร้องเพลงไทยเดิม โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 4  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง หลกัการและวิธีการ

ขบัร้องเพลงไทยสากล โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 5  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง หลกัการและวิธีการ

ขบัร้องเพลงสากล โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 6  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง เสียงประกอบการ

แสดง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 7  แสดงผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ดนตรีกบัประเพณี

ทอ้งถ่ิน โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อที่ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1. องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้งกนั 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระส าคญัมีความชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบัค าอธิบายรายวชิา 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. การวดัและประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 8  แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            

เป็นขอ้สอบปรนยั 4 ตวัเลือก โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

1 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

4 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

6 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8 0 0 1 0.33 ตดัทิ้ง 

9 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

10 0 0 1 0.33 ตดัทิ้ง 

11 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

14 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

21 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

22 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

23 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

25 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

29 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

30 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

31 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

32 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

33 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

34 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

35 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

36 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

37 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

38 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

39 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

40 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

41 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

42 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

43 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

44 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

45 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

46 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

47 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

48 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

49 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

50 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของเกณฑ์การประเมินแบบวดัทกัษะการขบัร้อง

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ คนที่ 

IOC แปลผล 
1 2 3 

1. เสียงร้อง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. การหายใจ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. เน้ือร้อง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ท านอง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. จังหวะ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 10  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของเกณฑ์การประเมินแบบวดัทกัษะการขบัร้อง 

(Rubric Score) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ 

คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

1 

3 เสียงร้องดงัชดัเจนต่อเน่ือง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 เสียงร้องดงัชดัเจนเป็นบางช่วง   1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 เสียงร้องดงัไม่ชดัเจนต่อเน่ือง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 

3 
หายใจตรงตามวรรคของประโยคเพลง
เป็นส่วนใหญ่ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
หายใจตรงตามวรรคของประโยคเพลง
เป็นบางช่วง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 
หายใจตรงตามวรรคของประโยคเพลง
เป็นส่วนนอ้ย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3 

3 
ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค าควบกล ้า
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค าควบกล ้า
ถูกตอ้งเป็นบางช่วง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 
ออกเสียงเน้ือร้อง อกัขระ ค าควบกล ้า
ถูกตอ้งเป็นส่วนนอ้ย 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4 

3 
ขบัร้องตามลกัษณะการด าเนินท านอง
ต่อเน่ือง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ขบัร้องตามลกัษณะการด าเนินท านอง
เป็นบางช่วง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 
ขบัร้องตามลกัษณะการด าเนินท านอง  
ไม่ต่อเน่ือง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่10  (ต่อ) 
 

ข้อ คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 

1 2 3 

5 

3 
ขบัร้องโดยความสม ่าเสมอของจงัหวะ
ถูกตอ้งต่อเน่ือง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2 
ขบัร้องโดยความสม ่าเสมอของจงัหวะ
ถูกตอ้งเป็นบางช่วง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

1 
ขบัร้องโดยความสม ่าเสมอของจงัหวะ 
ไม่ถูกตอ้งต่อเน่ือง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตารางที่ 11  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม 

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ข้อ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1. ฉนักลา้รับผดิชอบแทนเพื่อนในกลุ่มทุกคน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัเห็นวา่ค าแนะน าของเพื่อนในกลุ่มนั้นมีความส าคญั 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนักลา้รับอาสาเป็นตวัแทนของเพื่อนในกลุ่ม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. ฉนัเตม็ใจแกปั้ญหาให้เพื่อนในกลุ่ม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. ฉนัจะคอยบอกเพื่อนใหส้ามคัคี ช่วยเหลือกนั 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

6. ฉนักลวัวา่ภาระหนา้ท่ีจะตกมาอยูท่ี่ฉนัคนเดียว 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. ฉนัคิดวา่การเป็นหวัหนา้กลุ่มนั้นล าบาก 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8. ฉนัมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9. ฉนักลา้ซกัถามขอ้สงสัยกบัเพื่อนในกลุ่ม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

DPU



159 
 
ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

ข้อ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

10. ฉนัตั้งใจฟังการประชุมกลุ่มทุกคร้ัง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

11. ฉนัเตม็ใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12. ฉนัรับฟังค าติชมของเพื่อนในกลุ่มเพื่อพฒันาตวัเอง 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13. ฉนัคิดวา่ฉนัไม่เด่นพอในบทบาทสมาชิกกลุ่ม 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

14. ฉนัคิดวา่การไดเ้ป็นแค่สมาชิกกลุ่มนั้นน่าเบ่ือ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15. กลุ่มของฉนัแบ่งหนา้ท่ีกนัท างานอยา่งชดัเจน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16. กลุ่มของฉนัท างานอยา่งเป็นขั้นตอน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
17. กลุ่มของฉนัมีการก าหนดระยะเวลาท างานอยา่งเป็น
ระบบ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

18. กลุ่มของฉนัใหค้วามส าคญักบังานท่ีท าทุกงาน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19. กลุ่มของฉนัมีการท าความเขา้ใจในเน้ือหาของงาน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20. กลุ่มของฉนัท างานโดยไม่มีการวางแผน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

21. กลุ่มของฉนัท างานโดยไม่คิดถึงคุณภาพของงาน 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

22. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะพูดคุยกนัในเร่ืองงานท่ีท า
เสมอ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

23. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหอ้ภยักนัเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

24. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหค้วามร่วมมือกนัในการ
ท างาน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที ่11  (ต่อ) 
 

ข้อ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

25. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะแนะน ากนัในเร่ืองของการ
ท างาน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

26. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะใหก้ าลงัใจกนัเม่ือเกิด 
ความทอ้ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

27. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มจะท างานโดยต่างฝ่ายต่างท า 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

28. ฉนัและเพื่อนในกลุ่มเกลียดกนั 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

ตารางที่ 12  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสอบถามความพึงพอใจนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  

 

ข้อ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

1. เน้ือหาท่ีเรียนมีความถูกตอ้ง ครบถว้น 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

2. เน้ือหาท่ีเรียนเขา้ใจง่าย ไม่ยากจนเกินไป 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

3. เน้ือหาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชเ้รียน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

4. เน้ือหาท่ีเรียนมีประโยชน์ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัได ้

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

5. เน้ือหาท่ีเรียนมีการจดัล าดบัอยา่งเหมาะสม จากง่ายไป
หายาก 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

 

 

DPU



161 
 
ตารางที ่12  (ต่อ) 
   

ข้อ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ คนที่ IOC แปลผล 
1 2 3 

6. เน้ือหาท่ีเรียนมีแบบฝึกหดัประกอบการเรียนท่ี
เหมาะสม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

7. เน้ือหาท่ีเรียนท าใหมี้ความสามารถในการขบัร้อง
เพิ่มข้ึน 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

8. เน้ือหาท่ีเรียนกบัเน้ือหาก่อนหนา้มีความต่อเน่ืองกนั 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

9. นกัเรียนไม่อยากเรียนในเน้ือหาท่ีเรียน 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

10. นกัเรียนคิดวา่เน้ือหาในวิชาดนตรีไม่มีความส าคญั 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้

11. กิจกรรมสนุกและน่าสนใจ 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

12. กิจกรรมท าให้อยากเรียนวชิาดนตรีมากข้ึน 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

13. กิจกรรมท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อน 0 1 1 0.67 ใชไ้ด ้
14. กิจกรรมการเรียนรู้น้ีช่วยพฒันาความสามารถในการ
ขบัร้อง 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

15. กิจกรรมการเรียนรู้น้ีช่วยพฒันาความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

16. กิจกรรมท าให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดม้ากกวา่การ
เรียนแบบปกติ 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

17. กิจกรรมมีรูปแบบการด าเนินงานท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
18. กิจกรรมมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมตั้งแต่เร่ิมจนจบ
กิจกรรม 

1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

19. นกัเรียนรู้สึกเบ่ือเม่ือมีการท ากิจกรรม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้

20. นกัเรียนเกิดความเครียดเม่ือร่วมท ากิจกรรม 1 1 1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตารางที่ 13  แสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (N = 16) 

 

ข้อ H L p r แปลผล 

1 7 2 0.56 0.58 คดัเลือกไว ้

2 7 2 0.56 0.56 คดัเลือกไว ้
3 5 5 0.69 0.17 ตดัทิ้ง 
4 7 2 0.56 0.61 คดัเลือกไว ้
5 3 2 0.31 0.01 ตดัทิ้ง 
6 6 1 0.44 0.54 คดัเลือกไว ้
7 7 6 0.81 0.02 ตดัทิ้ง 
8 6 1 0.44 0.59 คดัเลือกไว ้
9 7 1 0.50 0.70 คดัเลือกไว ้

10 6 5 0.69 0.03 ตดัทิ้ง 
11 5 4 0.56 0.07 ตดัทิ้ง 
12 7 2 0.56 0.70 คดัเลือกไว ้
13 2 2 0.25 -0.14 ตดัทิ้ง 
14 6 2 0.50 0.51 คดัเลือกไว ้
15 7 2 0.56 0.54 คดัเลือกไว ้
16 3 3 0.38 -0.10 ตดัทิ้ง 
17 7 2 0.56 0.66 คดัเลือกไว ้
18 2 2 0.25 0.11 ตดัทิ้ง 
19 7 2 0.56 0.58 คดัเลือกไว ้
20 7 3 0.63 0.61 คดัเลือกไว ้
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ตารางที ่13  (ต่อ) 
 

ข้อ H L p r แปลผล 
21 4 3 0.44 0.10 ตดัทิ้ง 
22 7 2 0.56 0.61 คดัเลือกไว ้
23 7 3 0.63 0.54 คดัเลือกไว ้
24 4 4 0.50 -0.03 ตดัทิ้ง 
25 7 3 0.63 0.56 คดัเลือกไว ้
26 6 1 0.44 0.66 คดัเลือกไว ้
27 7 2 0.56 0.60 คดัเลือกไว ้
28 7 6 0.81 0.07 ตดัทิ้ง 
29 7 6 0.81 0.28 ตดัทิ้ง 
30 8 3 0.69 0.67 คดัเลือกไว ้
31 7 5 0.69 0.52 คดัเลือกไว ้
32 5 7 0.75 -0.28 ตดัทิ้ง 
33 8 2 0.63 0.77 คดัเลือกไว ้
34 7 4 0.69 0.52 คดัเลือกไว ้
35 4 4 0.50 0.12 ตดัทิ้ง 
36 7 1 0.50 0.59 คดัเลือกไว ้
37 8 6 0.88 0.47 ตดัทิ้ง 
38 7 3 0.63 0.61 คดัเลือกไว ้
39 1 2 0.19 -0.07 ตดัทิ้ง 
40 3 2 0.31 -0.14 ตดัทิ้ง 
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ตารางที ่13  (ต่อ) 
 

ข้อ H L p r แปลผล 

41 2 0 0.13 0.18 ตดัทิ้ง 

42 5 2 0.44 0.57 คดัเลือกไว ้

43 7 3 0.63 0.54 คดัเลือกไว ้

44 7 1 0.50 0.59 คดัเลือกไว ้

45 6 2 0.50 0.58 คดัเลือกไว ้

46 6 2 0.50 0.62 คดัเลือกไว ้

47 7 3 0.63 0.71 คดัเลือกไว ้

48 5 2 0.44 0.59 คดัเลือกไว ้

 
หมายเหตุ. 

1.  ข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่า

อ านาจจ าแนก (r) ตามเกณฑต์ั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 

2.  ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.44 – 0.69 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง    

0.51 – 0.77                                          

3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (KR-20) เท่ากบั 0.92 
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ตารางที ่14  แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะการขบัร้อง 

 
Correlations 

 Teacher1 Teacher2 Teacher3 

Teacher1 Pearson Correlation 1 .905** .936** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 16 16 16 
Teacher2 Pearson Correlation .905** 1 .966** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 16 16 16 

Teacher3 Pearson Correlation .936** .966** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 16 16 16 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
หมายเหตุ.  แบบวดัทกัษะการขบัร้องมีค่าความเช่ือมัน่ (Correlations) ระหวา่ง 0.91 – 0.97 

 

ตารางที่ 15  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน            

ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาผลต่าง (D) และผลต่างก าลงัสอง (D2)  

 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

1 9 19 10 100 

2 6 14 8 64 

3 8 16 8 64 

4 11 18 7 49 

5 12 23 11 121 
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ตารางที ่15  (ต่อ) 
 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

6 7 15 8 64 

7 6 13 7 49 

8 14 25 11 121 

9 10 17 7 49 

10 17 24 7 49 

11 14 23 9 81 

12 16 24 8 64 

13 8 15 7 49 

14 11 18 7 49 

15 12 21 9 81 

16 9 19 10 100 

17 19 28 9 81 

18 8 14 6 36 

19 13 20 7 49 

20 5 10 5 25 

21 15 21 6 36 

22 11 21 10 100 

23 10 19 9 81 

24 6 10 4 16 

25 16 22 6 36 

26 9 14 5 25 

รวม 282 483 201 1639 

x  10.85 18.58 7.73 63.04 

S.D. 3.78 4.63 1.85 28.84 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 

Paired Samples Statistics 

    N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair ก่อนเรียน 26 10.85 3.781 0.742 

1 หลงัเรียน 26 18.58 4.632 0.908 
 

1

)( 22






 



N

DDN

D
t  

    เม่ือ  t   แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ 

      D   แทน  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

      N   แทน  จ านวนคู่    

      df   แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 

                    

แทนค่าสูตร          

126

)201()163926(

201

2






x
t  

          
                                                       t  21.36 
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ตารางที่ 16  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการขบัร้องก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน

กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาผลต่าง (D) และผลต่างก าลงัสอง (D2) 

 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

1 7 12 5 25 

2 6 9 3 9 

3 6 12 6 36 

4 6 12 6 36 

5 6 13 7 49 

6 9 11 2 4 

7 6 13 7 49 

8 5 12 7 49 

9 5 10 5 25 

10 10 14 4 16 

11 9 13 4 16 

12 8 12 4 16 

13 5 12 7 49 

14 6 12 6 36 

15 7 14 7 49 

16 5 12 7 49 

17 8 13 5 25 

18 5 11 6 36 

19 6 13 7 49 

20 5 8 3 9 
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ตารางที ่16  (ต่อ) 

 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

21 11 15 4 16 

22 6 12 6 36 

23 5 13 8 64 

24 5 10 5 25 

25 6 11 5 25 

26 6 13 7 49 

รวม 169 312 143 847 

x  6.50 12.00 5.50 32.58 

S.D. 1.68 1.55 1.56 16.15 

 

การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 

Paired Samples Statistics 

    N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair ก่อนเรียน 26 6.50 1.679 0.329 
1 หลงัเรียน 26 12.00 1.549 0.304 

 

1

)( 22






 



N

DDN

D
t  
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    เม่ือ  t  แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ 

      D   แทน  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

      N   แทน  จ านวนคู่    

      df   แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 

                    

แทนค่าสูตร          

126

)143()84726(

143

2






x
t  

          
                                                       t  18.03 
 

ตารางที ่17  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมก่อนเรียน

และหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาผลต่าง (D) และผลต่างก าลงัสอง (D2) 

 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

1 2.82 4.89 2.07 4.29 

2 4.11 4.93 0.82 0.67 

3 2.82 4.25 1.43 2.04 

4 3.43 5.00 1.57 2.47 

5 3.36 4.43 1.07 1.15 

6 3.18 4.68 1.50 2.25 

7 3.18 4.71 1.54 2.36 

8 3.00 4.46 1.46 2.14 

9 3.14 4.57 1.43 2.04 

10 3.61 4.36 0.75 0.56 
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ตารางที ่17  (ต่อ) 
 

นักเรียน คนที่ ก่อนเรียน หลงัเรียน D D2 

11 3.50 5.00 1.50 2.25 

12 3.00 5.00 2.00 4.00 

13 3.93 4.86 0.93 0.86 

14 3.14 4.96 1.82 3.32 

15 3.64 4.11 0.46 0.22 

16 3.46 4.89 1.43 2.04 

17 3.25 4.93 1.68 2.82 

18 3.39 4.89 1.50 2.25 

19 3.75 5.00 1.25 1.56 

20 3.61 4.79 1.18 1.39 

21 3.00 5.00 2.00 4.00 

22 2.89 4.11 1.21 1.47 

23 3.18 5.00 1.82 3.32 

24 3.36 4.50 1.14 1.31 

25 3.00 5.00 2.00 4.00 

26 3.64 4.14 0.50 0.25 

รวม 86.39 122.46 36.07 55.03 

x  3.32 4.71 1.39 2.12 

S.D. 0.34 0.31 0.45 1.18 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 3 

Paired Samples Statistics 

    N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Pair ก่อนเรียน 26 3.32 0.337 0.066 

1 หลงัเรียน 26 4.71 0.314 0.062 
 

1

)( 22






 



N

DDN

D
t  

    เม่ือ  t   แทน  ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวกิฤติ 

      D   แทน  ความแตกต่างระหวา่งคะแนนแต่ละคู่ 

      N   แทน  จ านวนคู่    

      df   แทน  ความเป็นอิสระมีค่าเท่ากบั N – 1 

                    

แทนค่าสูตร          

126

)07.36()03.5526(

07.36

2






x
t  

          
                                                       t  15.84 
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การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 4 

 ดา้นเน้ือหา 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 26 4.75 0.375 0.074 

One - Sample Statistics 

  

Test Value = 3.5  

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

99% 

Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 16.974 25 0.000 1.250 1.045 1.455 

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 26 4.79 0.312 0.061 

One - Sample Statistics 

  

               Test Value = 3.5  

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

99% 

Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 21.099 25 0.000 1.292 1.122 1.463 
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ภาพรวม 

One - Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

ระดบัความพึงพอใจ 26 4.77 0.278 0.055 

One - Sample Statistics 

  

                      Test Value = 3.5  

t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

99% 

Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

ระดบัความพึงพอใจ 23.293 25 0.000 1.271 1.119 1.423 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกหลงัการเรียนรู้ ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

นกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัได้

น าเสนอการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 
2. กระบวนการท างาน 
3. ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ 

1.  ขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียน 

ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน โดยใช้สถิติเบ้ืองต้นด้วย

วิธีการแจกแจงความถ่ี และร้อยละ พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เป็นเพศหญิง 

แสดงผลดงัตารางท่ี 18 

 

DPU



175 
 
ตารางที ่18  แสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 10 38 
หญิง 16 62 
รวม 26 100 

 

2.  กระบวนการท างาน 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัแยกขอ้มูลการท างานเป็นทีมของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

วชิาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 6 แผนการเรียนรู้ โดยพิจารณาใน

ดา้นบทบาทผูน้ า ดา้นบทบาทสมาชิก ดา้นกระบวนการด าเนินงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง

สมาชิก  

จากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนต่อความสามารถในการท างานเป็นทีม 

ผูว้จิยัสามารถจดัแยกความคิดเห็นไดด้งัน้ี 

“...ชอบการเรียนรู้แบบกลุ่มมาก ๆ...” 

“...สนุกท่ีไดร่้วมกนัท างานกลุ่มกบัเพื่อน...” 

“...อยากใหมี้เพื่อนในกลุ่มเยอะข้ึน...”  

“...อยากใหมี้จ านวนกลุ่มเยอะข้ึน...” 

“...ไดแ้สดงความคิดเห็นช่วยเพื่อนในกลุ่ม...” 

“...ดีใจท่ีเพื่อนเลือกเป็นหวัหนา้กลุ่ม...” 

“...ช่วยใหเ้กิดความสามคัคี...” 

3.  ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัแยกขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง 6 แผนการเรียนรู้ โดยพิจารณาใน 

ดา้นเน้ือหา และดา้นกิจกรรมการเรียนรู้   
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จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี     

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้จิยัสามารถจดัแยกความคิดเห็นไดด้งัน้ี 

3.1  ดา้นเน้ือหา 

“...เขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน...”  

“...ท าใหอ้ยากร้องเพลง...” 

“...ท าใหรู้้จกัเพลงท่ีไม่เคยรู้จกั...” 

“...มีความรู้เร่ืองดนตรีมากข้ึน...” 

จากความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหา พบว่า นกัเรียนเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียน และเน้ือหาท่ี

เรียนยงัสามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความรู้สึกอยากร้องเพลง 

3.2  ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

“...สนุกกบักิจกรรมกลุ่มมาก ๆ...”   

“...สนุกกบัการน าเสนอหนา้ชั้นเรียน...” 

“...อยากใหมี้ชัว่โมงเรียนเพิ่มข้ึน...” 

“...ครูสอนสนุกมาก...” 

“...ท าใหพ้ฒันาความสามารถในการท างานกลุ่ม...”  

จากความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ นกัเรียนสนุกกบักิจกรรมการจดัการ

เรียนรู้ของผูว้ิจยั และยงัได้พฒันาความสามารถในการท างานกลุ่มจากการร่วมกิจกรรมและการ

น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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ประวตัิผู้เขียน 
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