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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบทกัษะการ

ขับร้อง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3) 

เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการท างานเป็นทมี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 

ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทกัษะการขับร้อง แบบวัดความสามารถในการท างานเป็น

ทมี และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทักษะการขับร้องของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตาม

แนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

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. 

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. 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ดนตรีเป็นวิชาหน่ึงที่จัดอยู่ในหมวดสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด

ไว้ในหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 เพ่ือใช้เป็นหลักสูตรภาคบังคับของนักเรียนในระดับช้ัน

ประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) เน่ืองด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เลง็เหน็ถึงประโยชน์ของ

ทกัษะดนตรี โดยหน่ึงในทกัษะทางดนตรีที่มีความส าคัญและควรพัฒนาให้กับนักเรียนน่ันคือทกัษะการขับ

ร้อง เพราะเสียงขับร้องเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในบรรดาเสียงดนตรีทุกชนิด ในแต่ละบุคลจะมีเสียงที่
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แตกต่างกันทั้งด้านน า้เสียงและด้านคุณภาพเสียง อีกทั้งการขับร้องยังสามารถช่วยให้เกิดประโยชน์ทั้งกับ

ร่างกายและจิตใจได้ ไม่ว่าจะขับร้องเพ่ือความเพลิดเพลินหรือขับร้องเป็นอาชีพ กล้็วนต่างเป็นงานอดิเรก

หรือเป็นอาชีพที่สมบูรณ์แบบได้     (ปัณฑช์นิต  ปัญญะสงัข์. 2550 : 3) 

ซ่ึงจากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิ (Suzuki Method) เป็น

การจัดการเรียนรู้ การสอนดนตรีรูปแบบหน่ึงที่มีความน่าสนใจ กบัการน ามาประยุกต์ใช้การสอนทกัษะการ

ปฏบัิติทางดนตรี ในด้านการขับร้อง โดยดร.ชินอชิิ  ซูซูก ิได้ให้ทศันะไว้ว่านักร้องที่ดีต้องใช้เวลาเป็นช่ัวโมง

ในการฝึกฝนการเปล่งเสียงร้อง (Vocalizations)  เพ่ือที่จะพัฒนาให้เสียงที่ร้องมีความไพเราะทุกตัวโน้ต 

(ประพันธ์ศักด์ิ  พุ่มอินทร์. 2555 : ออนไลน์) วิธีการจัดการเรียนรู้น้ี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (สุกรี  

เจริญสุข. 2542 : 13 - 17)  คือ ข้ันที่ 1 การฟัง (Listening)  คือ การฟังเพลงแบบซ า้ๆ  ข้ันที่ 2 

เลียนแบบ (Imitation) คือ การสังเกตและจดจ าจากครูที่เป็นต้นแบบ  ข้ันที่ 3 ท าซ ้า (Reiteration) คือ 

การฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ  ฝึกซ า้แล้วซ า้อีกจนเป็นธรรมชาติ และข้ันที่ 4 จดจ าฝังใจ (Memorize) คือ 

สามารถปฏบัิติดนตรีโดยเสยีงไม่เพ้ียน ถูกต้องและเหมาะสม   

จากสภาพการในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นยุคศตวรรษที่ 21 ครูควรสอดแทรกวิธีการจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน กล่าวถึงทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาระวิชา

กม็ีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมี ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้

สาระวิชา ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกจิกรรมที่

ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ ซ่ึงทกัษะในศตวรรษที่ 

21 ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต หลักๆจะประกอบไปด้วยทักษะทางด้านการคิด  การสร้างสรรค์  

การท างานเป็นทมี การสื่อสารสารสนเทศ และทกัษะการเรียนรู้ (วิจารณ์  พานิช . 2555 : 19) ซ่ึงการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม ทกัษะที่ส าคัญอย่างย่ิง คือ ทกัษะการท างานเป็นทมี 

ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทมีน้ัน การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Collaborative Learning) กเ็ป็นนวัตกรรมอีกรูปแบบหน่ึงที่เหมาะสม เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือน้ี จะเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเลก็ๆ มี

องค์ประกอบที่ส าคัญ 5 ประการคือ มีการพ่ึงพาอาศัยกนั มีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด สมาชิกแต่ละ

คนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทกัษะการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการ

ท างานกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม หากนักเรียนให้ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวจะเกิดการ

เรียนรู้ ได้ดี เน่ืองจากการร่วมมือกัน สามารถช่วยให้นักเรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้จนบรรลุเป้าหมาย 

มีแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และรู้จักกระบวนการคิด นอกจากน้ันนักเรียนยังมีความสัมพันธ์ต่อ

กนัและกนั และมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นด้วย (ทศินา แขมมณี. 2543 : 24 – 25) 

จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการเรียนรู้

วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่จะท า

ให้นักเรียนเกิดความสนใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทกัษะการขับร้องของตน และน าทักษะการขับร้องที่มีไป

ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคม อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังความมีมนุษย์

สมัพันธท์ี่ดีในการท างานเป็นทมี เพ่ือให้นักเรียนมีความใส่ใจผู้อื่นและสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตาม

แนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบทักษะการขับร้อง ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิด

ของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการท างานเป็นทีม ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้วิชา

ดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ มีทกัษะการขับร้องหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ มีความสามารถในการท างานเป็นทมีหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดอยู่ในระดับมาก 

 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ส านักงานเขตตล่ิงชัน  

กรุงเทพมหานคร  ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 โรงเรียน รวม 21 ห้อง  

รวมทั้งหมด 552 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวิจยั 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก  แขวงคลองชักพระ  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 26 คน ซ่ึงแต่ละห้องการจัดการเรียนเป็นแบบ

คละผลการเรียนและคุณลักษณะของนักเรียนในแต่ละห้องคล้ายคลึงกนั  

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา 

ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ตัวแปรตาม คือ   

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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2. ทกัษะการขับร้อง 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทมี 

4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 

เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เน้ือหาวิชาดนตรี  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดช่างเหล็ก 

สงักดักรุงเทพมหานคร และหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  จ านวน 4 หน่วย

การเรียนรู้  ได้แก่ 1. องค์ประกอบดนตรี 2. หลักการขับร้อง 3. เสียงประกอบการแสดง และ 4. ดนตรีกับ

ประเพณีท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนนิการวิจยั   

ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยคร้ังน้ีใช้เวลา 4 สัปดาห์  รวม 20 ช่ัวโมง โดยท าการทดสอบ

ก่อนเรียน 2 ช่ัวโมง  ด าเนินกจิกรรมจัดการเรียนรู้  16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

 

การสรา้งและหาคุณภาพเครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจดัการเรียนรูวิ้ชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ  

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรีตามแนวคิดของ   ซูซูก ิ

และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 

3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

จ านวน 6 แผนการเรียนรู้ 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการเรียนรู้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  

5. น าแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) พบว่าทุกรายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00  

6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี ส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 

1. ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนวัดช่างเหลก็ 

2. วิเคราะห์เน้ือหาสาระ ตัวช้ีวัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เพ่ือพิจารณาทกัษะที่สัมพันธ์กับเน้ือหา

และกจิกรรม   

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี 

4. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

5. น าแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่าข้อสอบ มี

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 จ านวน 48 ข้อ 
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6. น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด

ช่างเหลก็ สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยเรียนวิชาดนตรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 

16 คน  

7. น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรีมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ โดยหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ก าหนดค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 

– 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ได้แบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 30 ข้อ จากน้ันน า

แบบทดสอบที่ใช้ได้ไปหาค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สาย

ยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 200-201) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่น 0.92 

8. น าแบบทดสอบที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด จ านวน 4 ด้าน คือ 1) ความจ า 

จ านวน 7 ข้อ 2) ความเข้าใจ จ านวน 7 ข้อ 3) ประยุกต์ใช้ จ านวน 8 ข้อ และ4) วิเคราะห์ จ านวน 8 ข้อ 

ไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบวดัทกัษะการขบัรอ้ง 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารพัฒนาและการวัดทกัษะการขับร้อง 

2. ก าหนดเน้ือหาและวัตถุประสงค์วิชาดนตรี ในด้านทกัษะการขับร้อง และน ามาก าหนดเป็น

ทกัษะที่ต้องการประเมิน 

3. สร้างแบบวัดทกัษะการขับร้อง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นแบบรูบริค (Rubric)   5 

ด้าน คือ 1) เสยีงร้อง  2) การหายใจ  3) เน้ือร้อง  4) ท านอง และ5) จังหวะ 

4. น าแบบวัดทักษะการขับร้อง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องเหมาะสม  

5. น าแบบวัดทักษะการขับร้องเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

พบว่าทุกรายการประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00  

6. น าแบบวัดทักษะการขับร้อง ไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยเรียนวิชาดนตรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 

2559  จ านวน 16 คน 

7. ให้ครูวิชาดนตรีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินทกัษะการขับร้องของนักเรียน จากน้ันน าคะแนน

ของนักเรียนที่ได้ไปหาค่าความเช่ือม่ันทั้งฉบับโดยใช้สูตรหาค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ เพียร์สัน 

(Pearson) (สมนึก ภัททยิธนี. 2551 : 85) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่น ระหว่าง 0.91 – 0.97 

8. น าแบบวัดทักษะการขับร้องที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง 

4. แบบวดัความสามารถในการท างานเป็นทีม 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความสามารถในการ

ท างานเป็นทมี และสร้างนิยามเชิงปฏบัิติการของความสามารถในการท างานเป็นทมี 

2. สร้างแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีมตามนิยามปฏิบัติการ เป็นแบบสอบถาม

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 28 ข้อ  
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3. น าแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทมีเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

4. น าแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีมเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

5. น าแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีมไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่างเหลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร ที่เคยเรียนวิชาดนตรี ในภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 คน 

6. น าแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทมีไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 

2538 : 200 – 201) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่น 0.91 

7. น าแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีมที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านบทบาทผู้น า จ านวน 7 

ข้อ 2) ด้านบทบาทสมาชิก จ านวน 7 ข้อ 3) ด้านกระบวนการด าเนินงาน จ านวน 7 ข้อ และ4) ด้าน

ความสมัพันธร์ะหว่างสมาชิก จ านวน 7 ข้อ 

5. แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัการเรียนรู ้

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกบัวิธกีารสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนรู้ 

2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 20 ข้อ  

3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเ์พ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (IOC) พบว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 

5. น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ (Try -out) กับนักเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดช่างเหลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร ที่เคยเรียนวิชาดนตรี ในภาคการศึกษาที่ 

2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 16 คน 

6. น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตร

หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และ อังคณา 

สายยศ. 2538 : 200 – 201) พบว่ามีค่าความเช่ือมั่น 0.79 

7. น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก  าหนด

ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 2 ด้าน คือ 1) ด้านเน้ือหา จ านวน 10 

ข้อ และ2) ด้านกจิกรรมการเรียนการรู้ จ านวน 10 ข้อ 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้ แบบ

ร่วมมือไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนวัด
ช่างเหลก็ สงักดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 26 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดาํเนินการจัดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยดําเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  แบบวัดทกัษะการขับร้อง และแบบวัดความสามารถในการทาํงานเป็นทมี 

3. ผู้วิจัยดาํเนินการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 4 สัปดาห์ รวม 20 ช่ัวโมง โดยทาํการทดสอบก่อนเรียน 2 ช่ัวโมง ดําเนิน
กจิกรรมการเรียนรู้ 16 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน 2 ช่ัวโมง 

4. ผู้วิจัยดาํเนินการทดสอบหลังเรียน (Post – test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบวัดทกัษะการขับร้อง แบบวัดความสามารถในการทาํงานเป็นทมี และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือนําไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
ประเมินผลในขั้นต่อไป 
การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. เปรียบเทยีบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 
ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการทดสอบค่าท ี(t- test dependent samples) 

2. เปรียบเทียบคะแนนทักษะการขับร้องก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตาม
แนวคิดของซซููกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการทดสอบค่าท ี(t- test dependent samples) 

3. เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการทาํงานเป็นทมีก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยการทดสอบค่าท ี(t- test 
dependent samples) 

4. เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับเกณฑ์โดยการทดสอบค่าที (One 
Sample t-test) 
ผลการวิจยั 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชา
ดนตรี ตามแนวคิดของซซูกูร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

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 

925



 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 

ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนทกัษะการขับร้องก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 

ตามแนวคิดของซซููกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

คะแนน N คะแนนเต็ม x  S.D. ∑ D 
∑ 

D
2
 

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 

จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีคะแนนทักษะการขับร้องหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนความความสามารถในการท างานเป็นทมีก่อนและ

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

คะแนน N x  S.D. ∑ D ∑ D
2
 df t p 

ก่อน

เรียน 

26 3.32 0.34 

36.07 55.03 25 15.84* .00 

หลงัเรียน 26 4.71 0.31 

*p < .01 

จากตารางที่ 3 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการท างานเป็นทมีหลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้ วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทยีบกบัเกณฑ์ 

องคป์ระกอบของความพึงพอใจ

ต่อการจดัการเรียนรูใ้นแต่ละ

ดา้น 

x  S.D. 
ระดบั

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ ์
t p 

1. ด้านเน้ือหา 4.75 0.38 มากที่สุด 3.50 
16.97

* 
.00 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.79 0.31 มากที่สุด 3.50 
21.10

* 
.00 

รวม 
4.77 0.28 มากที่สุด 3.50 

23.29

* 
.00 

*p < .01 

จากตารางที่ 4 พบว่าหลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ ซูซูกิ

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและสูง

กว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปผลการวิจยั 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ทกัษะการขับร้องของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิ

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ วิชาดนตรี ตาม

แนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับมากที่สุดและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

การศึกษาวิจัยผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เพ่ือพัฒนาทักษะการขับร้องและความสามารถในการท างานเป็นทีม ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัย
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เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกร่ิวมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏบัิติทกัษะทางดนตรีแบบซ า้ๆ อย่างต่อเน่ืองจนท าให้

นักเรียนเกิดความจ าแบบฝังใจ อีกทั้งการเรียนรู้แบบร่วมมือยังส่งเสริมให้นักเรียนมีการอภิปราย

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในกลุ่ม ซ่ึงสามารถท าให้นักเรียนเกดิความเข้าใจเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับสุกรี เจริญ

สุข (2542 : 13 – 17) ที่กล่าวถึงแนวคิดของซูซูกิไว้ว่า การพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นน้ันท าได้ด้วย

การฝึกฝนที่ถูกต้องและสม ่าเสมอ ความสามารถไม่ได้มาจากความคิดหรือทฤษฎี ความลับของการฝึกซ้อม

ที่ดีกค็ือการท าซ า้ ฝึกซ า้แล้วซ า้อกี จนดูเป็นเร่ืองที่ง่ายและเป็นธรรมชาติ และสอดคล้องกับวัฒนาพร ระงับ

ทุกข์ (2545. 174) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเลก็ๆ แต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยที่แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และ

ในความส าเรจ็ของกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการ

ให้ก าลังใจแก่กนัและกนั คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงรับผิดชอบต่อการ

เรียนของตนเองเทา่นั้น หากจะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่มอีกด้วย ซ่ึง

สอดคล้องกบังานวิจัยของเดสเตฟานิส (Destefanis. 2004) ที่ศึกษาวิจัยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี

ประเภทเคร่ืองสายของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของซูซูกิ เพ่ือพัฒนาความเข้าใจในวิธีการ

จัดการเรียนรู้ดนตรีเบ้ืองต้น เป็นการพัฒนาการเรียนรู้โดยให้นักเรียนฟังเพลงจากสื่อทุกวัน พบว่า 

นักเรียนกลุ่มที่ได้ฟังเพลงทุกวันได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อีกทั้งยัง

สอดคล้องกบังานวิจัยของอนิฎา  อุ่นชัย (2551 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนที่

เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับ .01 

2. ทกัษะการขับร้องของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ   ซูซูกิ

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไป

ตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือ โดยเน้นการฟัง ปฏบัิติ และหมั่นฝึกฝนจากครูหรือต้นแบบตามแนวคิดของซูซูกิน้ันสามารถ

ก่อให้เกิดความช านาญและความเข้าใจในทักษะการขับร้องให้กับนักเรียน และวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือน้ันนักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบจุดอ่อนในการขับร้องของตนกับเพ่ือน เพ่ือน ามาพัฒนาทักษะ

การขับร้องของตนเองให้ดีขึ้น สอดคล้องกับประพันธ์ศักด์ิ  พุ่มอินทร์ (2555 : ออนไลน์) ที่ได้น าเสนอ

บทบาทส าคัญของครูและนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิในเร่ืองของการสอนทักษะ

ดนตรีโดยสรุปได้ว่า ครูต้องมีความสามารถทางดนตรีทุกด้าน สามารถถ่ายทอดและพัฒนาทักษะดนตรี

ให้กับเดก็ทุกคนได้  ต้องหม่ันขัดเกลาและทบทวนบทเพลงที่เดก็ได้เรียนไปแล้ว อย่างสม ่าเสมอ และเดก็

ควรได้แสดงออกทางดนตรีบ่อยๆ ทั้งการแสดงเด่ียวและกลุ่ม และสอดคล้องกับบรูเนอร์ (Jerome 

Bruner, 1915 อ้างถึงใน ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 2541 : 81 – 88) ที่กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญา

สังคมไว้ว่า การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดขึ้ นจากการมีปฏสิัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบกายของมนุษย์  โดยทั้ง

มนุษย์และสิ่งแวดล้อมย่อมมีอิทธิพลต่อกันและกันเสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้ นได้โดยการสังเกต หรือการ
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เลียนแบบจากต้นแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของกิลส์ (Gilles C. 2014) ที่สรุปได้ว่า แนวคิดของ

ซูซูกิต้ังอยู่บนสมมติฐานที่ว่า วิธีเรียนดนตรีที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด เป็นการเรียนรู้เพลงที่ฟังผ่านหูซ า้ๆ 

และการได้ปฏบัิติดนตรี นักเรียนควรเรียนรู้ที่จะปฏบัิติดนตรีโดยการฟังแทนที่จะอาศัยการอ่าน อีกทั้งยัง

สอดคล้องกับนาย และคณะ (Nye and other. 1992 : 234 – 235) ที่สรุปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการร้อง

เพลงของนักเรียนไว้ส่วนหน่ึงว่า นักเรียนจะต้องฝึกทกัษะเบื้องต้นในการร้องเพลงของเขาด้วยการร้องเพลง

เสียงเดียวกันกับที่เพ่ือนๆ ร้อง เพ่ือฝึกเทียบเสียงของตนให้เท่ากับของคนอื่น และนักเรียนทุกคนยัง

สามารถได้รับความร่ืนเริงบันเทงิและประสบความส าเรจ็ในการร้องเพลงด้วยความช่วยเหลือของครูผู้สอน  

3. ความสามารถในการท างานเป็นทมีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตาม

แนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง

ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ต้ังไว้ เน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันท างานน้ัน 

นักเรียนจะต้องอาศัยความสามารถในการท างานเป็นทมีเพ่ือระดมความคิด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้งานที่

ท  านั้นประสบผลส าเรจ็ได้อย่างลุล่วง สอดคล้องกับจอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1987 

: 13 - 14) ที่กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสร้างความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก ซ่ึง

หมายถึง การที่สมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการท างานร่วมกัน โดยที่สมาชิกทุกคนมี

ส่วนร่วมในการท างาน  มีการแบ่งปันวัสดุ  อุปกรณ์  ข้อมูลต่างๆ  ในการท างาน  ทุกคนมีบทบาท  หน้าที่

และประสบความส าเรจ็ร่วมกัน  สมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้สึกว่าตนประสบความส าเรจ็ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิก

ทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จด้วย  ซ่ึงสมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน และสอดคล้อง

กับทศินา     แขมมณี (2545: 139)  ที่กล่าวว่า การท างานร่วมกันท าให้บุคคลได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันใน

ทีม ซ่ึงท าให้เกิดการพัฒนาตนเองนอกจากน้ีมีการช่วยกันคิด ช่วยกันระดมสมอง เป็นการส่งเสริมการ

ท างานเป็นทมี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ นิดา โมท า (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาพฤติกรรมการท างาน

กลุ่ม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการกับโครงงาน

ภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในระดับมากที่สดุและสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ที่ต้ังไว้ เน่ืองจากการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของ

ซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุน้ัน เกิดจาก

การที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ จนส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาดนตรี ได้เรียนรู้บท

เพลงใหม่ๆ ได้สนุกกบัการขับร้อง รวมทั้งสนุกกบัการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม ตัวอย่างเช่น “...

เข้าใจในเร่ืองที่เรียน...” “...ท าให้รู้จักเพลงใหม่ๆ...”  “...ท าให้อยากร้องเพลง...” “...สนุกกับกิจกรรม

กลุ่มมากๆ...”  ซ่ึงสอดคล้องกับแครธวูลและคณะ (Krathwohl et, al 1964 : 95) ที่กล่าวว่า การลงมือ

ปฏบัิติในสิ่งที่นักเรียนสนใจส่งผลให้เกิดความพึงพอใจเป็นผลที่เกิดข้ึนหลังจากการท ากิจกรรมต่างๆ อาจ

แสดงในรูปของความสนุกสนาน และความยินดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของนพชัย อุปชิต (2558 : 

บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทกัษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
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ที่ 2 เร่ือง เสยีงใสขลุ่ยเพียงออ พบว่าหลังเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอรุณลักษณ์ น้อยเจริญ (2557 : 

บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระนาฏศิลป์ เร่ือง การร าชุดสาวหนองคายล่องโขง 

พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือประกอบวีดีทศัน์ มี

ความพึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย ดังน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ควรน าวิธีการและผลการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการ

เรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้กับทักษะดนตรีประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการขับร้อง เพ่ือศึกษา

ประสทิธผิลของทกัษะดนตรีในแต่ละด้าน 

1.2 ครูและผู้บริหารควรมีนโยบายในการสนับสนุนต่อการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตาม

แนวคิดของซูซูกร่ิวมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ให้สามารถพัฒนาทกัษะ

นักเรียนในด้านอื่นๆ ต่อไปได้ 

2.2 ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของซูซูกิร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ

กบัวิชาอื่นๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ เพ่ือพัฒนาวิธกีารจัดการเรียนรู้ ให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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