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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยครั� ง นี� มี จุดมุ่ งหมาย  1) เพื�อเปรียบเทียบความ รู้ความเข้าใจวิชาดนตรี ก่อนแล ะ 

หลังการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย 2) เพื�อเปรียบเทียบความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

3) เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้องก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย และ 4) เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกดัส�านักงาน 

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 10 ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม

จ�านวน 1 ห้องเรียน รวม 50 คน เครื� องมือที�ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี 

แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี แบบวดัความสามารถ 

ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบวดัทกัษะการขบัร้อง และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อ 

การจดัการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ความถี� ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที�

ผลการวิจัยพบว่า �) ความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรีของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี  

แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 

2) ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหา

ความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 3) ทักษะการขับร้อง

ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย สูงกว่า

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 4) ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี 

แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย สูงกวา่เกณฑที์�ก �าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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Abstract 

 The purposes of this research aimed 1) to compare the knowledge and comprehension between pre 

and post the  inquiry based learning together with the concept of Kodaly; 2) to compare the critical thinking 

abilities between pre and post the inquiry based learning together with the concept of Kodaly; 3) to compare 

singing skills between pre and post the inquiry based learning together with the concept of Kodaly; and 4) to 

study the students satisfaction towards in the inquiry based learning together with the concept of Kodaly. The 

samples used in this study were 50 students of Matthayomsuksa III of Samutsakhonburana School, Secondary 

Educational Service Area Office 10 for the Second Semester of the academic year 2017 by Cluster Random 

Sampling. The research includes music instruments using inquiry based learning together with the concept of  

Kodaly on the music learning plan, student knowledge and comprehension test, critical thinking abilities test, 

singing skill test and the student satisfaction questionnaire towards the learning of inquiry based learning 

together with the concept of Kodaly. 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 knowledge and 
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comprehension result higher than before the experiment at .01 level of significance.                      2) After the 

experiment, an experimental group had an average score of critical thinking abilities result higher than before 

the experiment at.01 level of significance. 3) After the experiment, an experimental group had an average score 

of singing skills higher than before the experiment at .01 level of significance. 4)  After the experiment, an 

experimental group had an average score of satisfaction the inquiry based learning together with the concept of 

Kodaly learning was higher than standard at .01 level of significance. 

 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคน ดังพระบรมราโชวาท ของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที� � ที�พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน

ที�ได้รับพระราชทานรางวลัฯ เมื�อวนัที� 27 กรกฎาคม 2524 ความวา่ “การศึกษาเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างและ

พัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบา้นเมืองใดให้การศึกษาที�ดีแก่

เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกนัทุกๆ ด้าน สังคมและบา้นเมืองนั�นก็จะมีพลเมืองที�มีคุณภาพ ซึ� ง

สามารถธ�ารงรักษาความเจริญมั�นคงของประเทศชาติไวแ้ละพฒันาใหก้า้วหนา้ต่อไปไดโ้ดยตลอด. ”  

 การศึกษาในศตวรรษที� 21 ที�ส�าคญั คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 3R × 8C 3R คือ อ่านออก (Reading) เขียนได ้

((W)Riting)  และ คิดเลขเป็น ((A)Arithmetic’s) 8C ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving)  ทกัษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม (Creativity and Innovation)  ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่าง

วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์ (Cross-cultural Understanding) ทกัษะดา้นความร่วมมือ การท�างานเป็นทีม และภาวะผูน้�า (Collaboration, 

Teamwork and Leadership)  ทกัษะด้านการสื�อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื�อ (Communications, Information, and Media Literacy) 

ทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทนัเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ (Career and 

Learning Skills) ทกัษะด้านการมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2558, น.157)  

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะส�าคญัที�ผูส้อนตอ้งพฒันาให้เกิดในตวัของนกัเรียน เนื�องจากเป็นทกัษะที�จ�าเป็น (บรรจง 

อมรชีวิน, ����, น.���) ซึ� งรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที�ท �าให้นักเรียนเกิดทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณมีหลายรูปแบบดว้ยกนั 

แต่รูปแบบที�น่าสนใจก็คือการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry process) ซึ� งรูปแบบการจดัการเรียนรู้นี� จะท�าให้

นักเรียนได้ฝึกการคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง พยายามสืบเสาะหาความรู้เกี�ยวกบัสิ�งที�ตนเองสนใจ และหาค�าตอบจากสิ�งที�ตอ้งการ

รู้ดว้ยตวัเอง ท�าให้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ในที�สุดนกัเรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง โดยผ่าน

กระบวนการคิดและการปฏิบติั ที�ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื�องมือ 
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เสียงร้องเป็นสิ�งที�ใกลต้วัที�สุดและเป็นเครื�องบอกความรู้สึกของตนไดดี้ที�สุดเมื�อใครคนหนึ� งจะแสดงความรู้สึก

ทางดนตรีออกมา (ธวชัชัย นาควงษ์, 2547, น.�)แต่เสียงร้องที�มีคุณภาพนั�น ต้องอาศัยความช�านาญจากการฝึกฝน จึงได้ศึกษา

แนวคิดการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรีจากนกัวชิาการทางดนตรีหลายท่านดว้ยกนั พบวา่แนวคิดในการสอนดนตรีของโคดาย  (Kodaly 

Approach) น่าสนใจที�จะน�ามาพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี ซึ� งแนวคิดของโคดายมีหลักการสอนดนตรีโดยการจัดล�าดับ

เนื�อหาและกิจกรรมดนตรีใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก โดยมีขั�นตอนจากง่ายไปหายาก (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2547, น.227) 

จากเหตุผลที�กล่าวมาขา้งตน้ ท�าให้ผูว้ิจยัสนใจที�จะศึกษาการพฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมี

วจิารณญาณและทกัษะการขบัร้องโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย เพื�อ

เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที�ช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งเป็นระบบและ

มุ่งมั�นที�จะเสาะแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะการปฏิบติัทางดนตรีของตนเองอีกทั�งยงั

ส่งเสริมให้นกัเรียนนิสัยรักการอ่าน การคน้ควา้หาความรู้ด้วยตนเอง มีสุนทรียภาพทางดนตรีสามารถพ ัฒนา

สมองทั�งซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมๆ กนั รวมทั�งท�าให้นกัเรียนมีจิตใจจดจ่อกบัสิ�งที�ปฏิบติั และมีสมาธิเพิ�ม

มากขึ�น 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1.เพื�อเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

2. เพื�อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารญาณ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย     

3. เพื�อเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้องก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

แนวคิดของโคดาย  

4. เพื�อศึกษาความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย  

 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย มีความรู้ความ

เขา้ใจวชิาดนตรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแนวคิดของโคดาย มี

ความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารญาณ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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3. นักเรียนที�ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย มีทกัษะการ

ขบัร้องหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

4. นักเรียนที�ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย มีความพึง

พอใจต่อการจดัการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมาก 

 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

ประชากรที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในสังกดั

ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 จงัหวดัสมุทรสาคร  ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ�านวน 12 

ห้อง รวมทั�งหมด 576 คน ซึ� งแต่ละห้องการจดัการเรียนเป็นแบบคละผลการเรียนและคุณลกัษณะของนักเรียนในแต่ละห้อง

คลา้ยคลึงกนั  

 กลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ได้แก่ นักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวดั

สมุทรสาคร สังกดัส�านักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 ภาคเรียน   ที� 2 ปีการศึกษา 2560 ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม

(Cluster Random Sampling) จ�านวน 1 ห้องเรีย  รวม 50 คน  

ตัวแปรที�ศึกษา 

ตวัแปรตน้ คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี 2) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ              

3) ทกัษะการขบัร้อง และ 4) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ 

 

 เนื�อหา 

เนื�อหาวิชาดนตรี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศักราช 

2551 โดยมีรายละเอียดเนื�อหา คือ 1) องค์ประกอบของดนตรี 2) ดนตรีไทย 3) ดนตรีสากล และ  4) ร้องร�าท �า

เพลง  

ระยะเวลา  

ระยะเวลาในการด�าเนินการวจิยัครั� งนี� ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ รวม 28 ชั�วโมง โดยท�าการทดสอบก่อนเรียน 

2 ชั�วโมง ด�าเนินกิจกรรมจดัการเรียนรู้ 24 ชั�วโมง  และทดสอบหลงัเรียน 2 ชั�วโมง 
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เครื�องมือที�ใช้และการสร้างเครื�องมือในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้วชิาดนตรี ตามการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแนวคิด 

ของโคดาย มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

 1) ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 2) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ และน�าเสนอต่ออาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู ้เชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง  พบว่ามีค่าดัชนีความ

สอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – 1.00  

 2. แบบวดัความรู้ความเข้าใจวชิาดนตรี มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาวิธีสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2) สร้างแบบวดัความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี และเสนอให้อาจารย ์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา 

และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรี เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง

พบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.67 – 1.00 จ�านวน 36 ขอ้ และน�าไปทดลองใช ้

 4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบวา่แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรี มีค่าความยาก 

(p) ตั�งแต่ 0.37 – 0.83 มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.37 – 0.79 จ�านวน 30 ขอ้     

 5) หาค่าความเชื�อมั�นของวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีทั�งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 พบวา่ขอ้สอบมี

ค่าความเชื�อมั�น 0.93  

 3. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาวิธีสร้างและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

2) สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษา

วทิยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวดัความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมิน

ความสอดคลอ้งพบวา่มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั �.�� ทุกรายการประเมิน จ�านวน 30 ขอ้ และน�าไปทดลอง

ใช้  

 4) หาค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนก พบวา่แบบวดัความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรี มีค่าความยาก 

(p) ตั�งแต่ 0.33 – 0.80 มีค่าอ�านาจจ�าแนก (r) ตั�งแต่ 0.36 – 0.83 จ�านวน 30 ขอ้ 
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5) หาค่าความเชื�อมั�นของวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีทั�งฉบบัโดยใชสู้ตร KR-20 พบวา่ขอ้สอบมี

ค่าความเชื�อมั�น 0.94 

4. แบบวัดทักษะการขับร้อง มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวิธีการพฒันาทกัษะการขบัร้อง 

2) สร้างแบบวดัทกัษะการขบัร้องและเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และปรับปรุง

แกไ้ขตามค�าแนะน�า 

3) น�าแบบวดัทักษะการขับร้อง เสนอต่อผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดชันี

ความสอดคล้องตั�งแต่ 0.67 – 1.00 และไปทดลองใช้  

4) น�าคะแนนของนกัเรียนที�ไดจ้ากการประเมินไปวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบั โดยใช้สูตรหา

ค่าค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน พบวา่มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.84 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจัดการเรียนรู้  

มีขั�นตอนการสร้างดงันี�  

1) ศึกษาเอกสาร ต�ารา และงานวจิยัที�เกี�ยวกบัวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ 

3) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ และน�าแบบสอบถามเสนอให้อาจารย์ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์

พิจารณา และปรับปรุงแกไ้ขตามค�าแนะน�า 

 4) น�าแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา เพื�อประเมินความสอดคล้อง พบว่ามีค่าดชันีความ

สอดคล้องตั�งแต่ 0.67 – 1.00 และน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้  

5) น�าแบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าความเชื�อมั�นทั�งฉบบัโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ� แอลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดค่้าความเชื�อมั�น 0.82  

 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. น�าแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรี แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและแบบวดัทกัษะการ

ขบัร้อง ไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 10 จ�านวน 50 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั�วโมง แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนก่อนเรียน  (Pre – 

test) 
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*p < .01 

2. ด�าเนินการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ตามการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ โคดาย กบั

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 จ�านวน 50 คน 

โดยผูว้จิยัเป็นผูด้ �าเนินการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้ ทั�งหมด 6 สัปดาห์ รวม 24 ชั�วโมง 

3. น�าแบบวดัความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรี แบบวดัความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ แบบวดัทกัษะการขบั

ร้อง และแบบสอบถามความพึงพอใจที�ผูว้ิจยัสร้างขึ�น ไปทดสอบกบันกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

สังกดัส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 จ�านวน 50 คน ใช้เวลาทดสอบ 2 ชั�วโมง  แลว้บนัทึกคะแนนกลุ่มตวัอย่าง

จากการทดสอบครั� งนี� เป็นคะแนนหลงัเรียน (Post – test) 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัท �าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ ไดแ้ก่  

1. เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิชาดนตรี ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณและทกัษะการขบัร้องของ

นักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้ กบัคะแนนเกณฑ ์โดยการทดสอบค่า

ทางสถิติที (One Sample t-test) 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนพบวา่ หลงัจากการใช้การจดัการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย นกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 1 รายละเอียดดงัตารางที� 1 
ตารางที� 1  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนผลการวดัความรู้ความเขา้ใจวิชาดนตรีก่อนและหลงัไดรั้บจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

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

ก่อนเรียน 50 30 9.86 2.25 
513 5537 49 30.70* .00 

หลังเรียน 50 30 20.12 2.65 

  

จากตารางที� 1 พบว่า หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

นกัเรียนมีคะแนนความรู้ความเขา้ใจวชิาดนตรีหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
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 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนพบวา่ หลงัจากการ

ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 2 รายละเอียดดงัตารางที� 2 
ตารางที� 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

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

ก่อนเรียน 50 30 13.28 2.08 
563 6603 49 34.33* .00 

หลังเรียน 50 30 24.54 2.89 

       *p < .01 

 จากตารางที� 2 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย นกัเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที�ระดบั .01 

 3. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการขบัร้องของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนพบวา่ หลงัจากการใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย นกัเรียนมีทกัษะการขบัร้องสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 3 รายละเอียดดงัตารางที� 3 

ตารางที� 3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนทกัษะการขบัร้องก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

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

ก่อนเรียน 50 25 13.16 1.65 
263 1459 49 29.94* .00 

หลังเรียน 50 25 18.42 1.92 

*p < .01 

 จากตารางที� 3 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิด

ของโคดาย นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการขบัร้องหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนพบว่า หลงัจากการใช้การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุดและสูงกวา่เกณฑ์ที�ก �าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�

ระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ 4 รายละเอียดดงัตารางที� 4 
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ตารางที� 4 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยคะแนนความพึงพอใจที�มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดายโดยเทียบกบัเกณฑ์ 

องค์ประกอบของความพึงพอใจต่อ

การจัดการเรียนรู้ในแต่ละด้าน x  S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

คะแนน

เกณฑ์ 
t p 

1. ดา้นเนื�อหา 4.56 0.14 มากที�สุด 3.50 29.33* .00 

2. ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ 4.71 0.10 มากที�สุด 3.50 36.61* .00 

รวม 4.63 0.13 มากที�สุด 3.50 39.12* .00 

*p < .01 

 จากตารางที� 4 พบวา่ หลงัจากนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิด

ของโคดาย นกัเรียนมีค่าเฉลี�ยของคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที�สุดและสูงกวา่เกณฑที์�ก �าหนดอยา่งมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

สรุปผลการวจิัย 

1. ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

2. ความสามารถในการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหา

ความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

3. ทกัษะการขบัร้องของนักเรียนหลงัได้รับการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย 

อยูใ่นระดบัมากที�สุดและสูงกวา่เกณฑที์�ก�าหนดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

อภิปรายผล 

1. ความรู้ความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 1 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการ

จดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย เป็นการจดัการเรียนรู้ที�เน้นการฝึกฝนในทกัษะการ

สืบคน้เสาะหาความรู้และทกัษะการปฏิบติัการอ่านโนต้จนสามารถท�าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเนื�อหาของดนตรี อ้างถึงการ

สืบคน้เสาะหาความรู้นั�น จะท�าให้นกัเรียนเกิดการกระตือรือร้นในการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล เพื�อหาขอ้สรุปให้แก่ตนเอง โดยมี
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ครูเป็นผูก้ระตุน้ให้นกัเรียนเกิดค�าถามและขอ้สงสัยจนน�าไปสู่การหาค�าตอบซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของทิศนา  แขมมณี (2560,  

น.141) ที�กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยเนน้กระบวนการสืบสอบ  เป็นการด�าเนินการเรียนการสอน โดยครูกระตุน้ให้นกัเรียนเกิด

ค�าถาม เกิดความคิดและลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื�อน�ามาประมวลหาค�าตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง โดยที�ครูช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ  ให้แก่นกัเรียนเช่น ในดา้นการสืบคน้หาแหล่งความรู้ การศึกษาข้อมูล  การวิเคราะห์  การสรุป

ขอ้มูล  การอภิปรายโตแ้ยง้ทางวิชาการ  และการท�างานร่วมกบัผูอื้�น  และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสมบติั  การจนารักพงค ์และคน

อื�นๆ  (2549  , น. 2) ไดก้ล่าววา่ กิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยทกัษะ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที�ท �าให้นักเรียน

ไดใ้ชค้วามสามารถในการ แกปั้ญหา โดยวธีิการทางวทิยาศาสตร์หาความรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจึงมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

เพราะมีการทบทวนเพื�อเชื�อมโยงความรู้เดิมกบักิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ มีการวางแผนการทดลอง การสืบคน้ขอ้มูล มีการน�าเสนอ

ผลงาน และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบัตามหลกัทฤษฎีของเพียเจย ์อ้างถึงในจอยส์และวีล (Joyce & 

Weil, 1996,p.80-88) ที�กล่าวถึงพฒันาการทางสมองของมนุษยไ์วว้่า ความคิดของมนุษย ์ประกอบดว้ยโครงสร้าง 2 ประการคือ 1.

กระบวนการดูดซึม เป็นการซึมซาบประสบการณ์ใหม่เขา้สู่ประสบการณ์เดิมที�เหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั และ2.กระบวนการปรับ

ขยายโครงสร้าง เป็นกระบวนการที�ต่อจากกระบวนการดูดซึม ซึ� งเป็นการปรับโครงสร้างของสมองเพื�อปรับให้เข้ากับ

ประสบการณ์ใหม่ที�ไดรั้บเขา้มา 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบั

แนวคิดของโคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�   ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 2 ที�ตั�งไว ้

เนื�องจากการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย เป็นการจดัการเรียนรู้ที�เนน้การฝึกฝนใน

ทกัษะการสืบคน้เสาะหาความรู้ ทกัษะการปฏิบติัการอ่านโนต้และสอดแทรกทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณให้แก่นกัเรียนจน

สามารถท�าให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจในเนื�อหาของดนตรีและมีพฒันาการทางดา้นการคิดที�มีการคิดอยา่งใคร่ครวญและไตร่ตรอง

เพื�อยืนยนัและสนับสนุนแหล่งข้อมูลที�เป็นจริง ดังจะเห็นได้จากแนวโน้มพฒันาการของความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณที�สูงขึ�นตามล�าดบัดงัแสดงในภาพที� 4.1 และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุวิทย์ มูลค�า (2554, น.25) ที�กล่าววา่ การคิด

วิจารณญาณ   เป็นการคิดที�มีเหตุผล โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลกัเกณฑ์ มีหลกัฐาน ที�เชื�อถือได้  เพื�อ

น�าไปสู่การสรุปและตดัสินใจที�มีประสิทธิภาพวา่สิ�งใดถูกตอ้ง สิ�งใดควรเชื�อ สิ�งใดควรเลือกหรือสิ�งใดควรท�า และสอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบรรจง อมรชีวิน (2556, น.2) ที�กล่าววา่ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ ความสามารถในการคิดไดอ้ยา่งกระจ่างแจ่มแจง้

และอยา่งมีเหตุมีผล และยงัรวมถึงความสามารถในการที�จะคิดไดอ้ยา่งอิสระและการสะทอ้นคิด การคิดอยา่งไตร่ตรอง สอดคล้อง

กบัวตัสันและเกลเซอร์ (Watson&Glaser, 1964,p.10) ที�กล่าวว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือการรับรู้ถึงสภาพ

ปัญหาที�เป็นอยูแ่ละยอมรับหลกัฐานที�มาสนบัสนุนยืนยนัวา่เป็นจริงนอกจากนี�ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรทิพย ์อุดร (2550, 

น.75) ที�ศึกษาเรื�องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ที�เรียนดว้ยวิธีการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ ATAD 
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พบว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 หลงัการจดัการเรียนรู้มีความสามารถในการคิดอย่างมี

วจิารณญาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05  

3. ทกัษะการขบัร้องของนกัเรียนหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานข้อที� 3 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการ

จดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดาย เป็นการฝึกฝนที�เน้นการฝึกปฏิบติัในเรื� องของทักษะ

การร้อง โดยมีจุดเริ�มตน้จากการฝึกอ่านโนต้สากลและมีการใชส้ัญลกัษณ์แทนเสียงตวัโนต้เพื�อน�าไปสู่การอ่านโนต้และการร้อง

โนต้ที�ถูกตอ้ง ก่อให้เกิดความช�านาญและความเขา้ใจในทกัษะการขบัร้องให้กบันกัเรียน ประพนัธ์ศกัดิ�  พุ่มอินทร์ (2555, น.26) 

ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของโคดายวา่มีหลกัการในการสอนดนตรีโดยการจดัล�าดบัเนื�อหาและกิจกรรมดนตรีจากง่ายไปหายาก เนน้การ

สอนร้องเพลงเป็นหลกัและฝึกควบคู่ไปกบัการอ่านโนต้ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2540, น.227-231) ที�กล่าว

วา่ หลกัการของโคดายเน้นการร้องเป็นหลกั  ซึ� งรวมไปถึงการอ่านโนต้ดว้ย  วิธีการของ โคดายที�ใชใ้นการสอนจึงมุ่งส่งเสริมใน

เรื�องการร้องและการอ่าน ซึ� งโคดายน�าสิ�งต่าง ๆ   ต่อไปนี�มาช่วย ในการสอนดนตรีเพื�อให้นกัเรียนร้องและอ่าน  ตลอดจนเป็น

พื�นฐานในการฝึกทกัษะอื�น ๆ  ทางดนตรีต่อไป และสอดคลอ้งกบั คมสันต ์วงคว์รรณ์ (2551, น.16) ที�กล่าววา่ นกัเรียนดนตรีควรมี

ความเขา้ใจอย่างน้อยที�สุดคือ การอ่านโน้ตออก เพราะโน้ตเป็นสัญลกัษณ์ที�ใช้บนัทึกแทนเสียงดนตรีซึ� งแสดงถึงระดบัและ

ลกัษณะของเสียงดนตรี ทั�งนี� เปรียบเสมือนกบัตวัอกัษรที�ใชบ้นัทึกแทนภาษาที�ใช้ระหว่างผูป้ระพนัธ์และนกัดนตรี ท�าให้โนต้

ดนตรีเป็นสื�อที�ส�าคญั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณวุฒิ วรรณารุณ (2553, น.78) ที�ศึกษาผลของการใชกิ้จกรรมดนตรีตาม

แนวคิดของโคไดที�มีต่อทกัษะทางดนตรีของนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรียนวดัทรงธรรม อ�าเภอพระประแดง จังหวดั

สมุทรปราการ พบว่า นักเรียนมีทกัษะทางดนตรีมากขึ�น หลงัจากได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของโคได อย่างมี

นัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  

4. ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี ดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของ

โคดาย สูงกวา่เกณฑ์ที�ก �าหนดอยู่ในระดบัมากที�สุดอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01  ซึ� งผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐาน           

ขอ้ที� 4 ที�ตั�งไว ้เนื�องจากการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดายนั�น เป็นการที�นกัเรียนไดล้ง

มือปฏิบติั จนท�าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหาวิชาดนตรี เกิดทกัษะกระบวนการคิดอยา่งไตร่ตรองและมีเหตุผล ทกัษะการ

สืบคน้ควา้หาความรู้จากสิ�งที�สงสัยและสนใจ ไดเ้รียนรู้บทเพลงใหม่ ๆ  ไดส้นุกกบัการอ่านโนต้ การขบัร้อง สนุกกบัการเรียนรู้

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่วา่จะเป็นกิจกรรมเดี�ยวหรือกิจกรรมกลุ่ม และยงัเป็นการเสริมสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนใน

เรื�องของการท�างาน จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที�สุด  ซึ� งสอดคลอ้งกบัธวชัชยั นาควงษ ์(2547,  น.11)        ที�

ไดก้ล่าวไวว้า่ นกัเรียนที�เรียนดนตรีส่วนใหญ่จะสนใจทุกสิ�งอยา่งที�เป็นของใหม่ส�าหรับเขา ตอ้งการท�าอะไรต่ออะไรดว้ยวิธี  ที�

ถูกตอ้ง มกัขอค�าแนะน�าและความช่วยเหลือในการท�างานต่าง ๆ  นกัเรียนจะเรียนรู้จากการสอนดว้ยสิ�งที�เป็นรูปธรรมสัมผสัได้

หรือเรียนรู้ไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยตนเอง โดยสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวรวิชย์  จนัทร์เพ็ง (2549, น.57) ที�ศึกษาเรื�องการ
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พฒันาแผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื�องขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 

ส�านกังานเขตพื�นที�การศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 จงัหวดัร้อยเอด็ โดยการสอนตามแนวคิดของโคดาย พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การเรียนรู้โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื�องขลุ่ย รีคอร์เดอร์โดยการสอนตามแนวคิดของโค

ดายมีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

  ครูจะต้องมีความเชี�ยวชาญทางด้านการขบัร้อง ทกัษะการปฏิบติัทางดนตรี โดยครูจะต้องเรียงล�าดบั

เนื�อหาการจดัการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและจดัสภาพแวดลอ้มในการเรียนให้เหมาะสมกบัการปฏิบติักิจกรรม

และการฝึกทกัษะของนักเรียน 

 

2.ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั�งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัแนวคิดของโคดายร่วมกบั

วธีิการเรียนรู้อื�นๆ เพื�อพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ เพิ�มทกัษะและศกัยภาพใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน เช่น 

ทกัษะการท�างานเป็นทีม การสื�อสารและความร่วมมือใหม้ากยิ�งขึ�น 
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