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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์
เพลงของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo 2) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  จาํนวน 
 คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ซึงนักเรียนกาํลังศึกษาในภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  เครืองมือทใีช้ในงานวิจัย ) แผนการ
จัดการเรียนรู้การประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music 

Maker Jam ) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-

Pair-Solo )  แบบประเมินพฤติกรรมการ เ รี ยน รู้ โดยใ ช้ เทคนิค  Team-Pair-Solo 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจทมีีต่อการจัดการเรียนรู้เรืองการประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิค Team 

-Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam 

 ผลการวิจัยพบว่า ) ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-

Pair-Solo ผ่านเกณฑร้์อยละ  จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ไม่ผ่านเกณฑจ์าํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  ) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลงอยู่ใน
ระดับดีมาก ) ความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรืองการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค 
Team -Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam อยู่ในระดับมากทีสุด ( X = 4.55, 

..DS = 0.67) 
 

คําสําคญั : ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลง, เทคนิค Team-Pair-Solo อุปกรณ์อจัฉริยะ 
แอพพลิเคชันในการประพันธเ์พลง 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
 การศึกษาในศตวรรษท ี  สถานศึกษาต่าง ๆ ให้ความสาํคัญกับการจัดการเรียนการ
สอน ทีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม วิถีการดาํเนินชีวิตมีการเปลียนแปลงตามเทคโนโลยี และ
สังคมโลก โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงส่งเสริมวิธีการทีมีความ
หลากหลาย เพือการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้และวิธีการประเมินทดีีมีความเหมาะสม อัน
จะนาํไปสู่การสร้างทกัษะและคุณภาพของผู้เรียนให้ดีขึน ลักษณะการเรียนจะเน้นการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม และเน้นสือการเรียนรู้ทีทันสมัยตามการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ลักษณะ
ของการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏบัิติกจิกรรมต่าง ๆ ซึงจะได้มาซึงชินงานของ
ตัวผู้เรียน (Horn and Staker, 2011)  
 ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทงัในด้านการสือสาร (Communication) 

อินเทอร์เนต็ (Internet) เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) อุปกรณ์อัจฉริยะ 
(Smart Devices) เช่น แทบ็เลต็ (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีราคาถูกลง มีขนาดเลก็
และเบา มีความคล่องตัวง่ายต่อการพกพา และสะดวกต่อการใช้งาน ทาํให้อุปกรณ์ดังกล่าวเข้ามา
มีบทบาทในชีวิตประจาํวัน เป็นอย่างมาก (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, ) รวมไปถึงนโยบายสาํคัญของ
ประเทศไทยทีกาํลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand .  ซึงขับเคลือนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มังคัง มันคง และยังยืน”ประเทศไทยจึงจาํเป็นต้องมีการ
สร้างนวัตกรรมเป็นของตนเอง การศึกษาในยุค Thailand .  กล่าวคือในการเรียนรู้ใด ๆ กต็าม
นอกจากความรู้ทีผู้เรียนจะได้รับแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะทีสาํคัญในการดาํเนิน
ชีวิตไปด้วย และการจะก้าวเข้าสู่ยุค Thailand .  ในบริบททเีกียวข้องกบัการศึกษา นอกจากการ
ปรับปรุงเรืองของหลักสูตร ตํารา และบทบาทของครูผู้สอนแล้ว เรากค็วรส่งเสริมทักษะแห่ง
อนาคตให้กับผู้เรียนด้วย เพราะเป็นทกัษะทจีาํเป็นสาํหรับการรับมือต่อการเปลียนแปลงของโลก
และสังคมในอนาคต (พาสนา จุลรัตน์, ) ซึงหนึงในทักษะทีสาํคัญในการศึกษายุคนีคือ
ทกัษะความคิดสร้างสรรค์  
 ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการคิดสิงทีแปลกใหม่ ไม่เหมือนความคิด
ของคนทัวไปรวมทังสามารถคิดดัดแปลงความคิดเดิมให้เป็นสิงแปลกใหม่ทมีีคุณประโยชน์และ
ได้รับการยอมรับจากสังคม (Socially valued idea) กล่าวคือ ผู้เรียนต้องสามารถคิดต่อยอด
ผลงานทมีีอยู่เดิมให้แปลกใหม่กว่าเดิม สามารถประยุกต์และใช้ประโยชน์ของสงิต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์และจาํเป็นสาํหรับบุคคลในสังคมทมีี
การเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็เป็นอย่างยิงโดยเฉพาะในบริบทของการศึกษายุค Thailand .  ที
ต้องการให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้ การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ Guilford ( ) ได้อธิบายว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมอง
ระดับสูงทคิีดได้กว้างไกลหลายทิศทาง หลายแง่มุม หรือทีเรียกว่าลักษณะการคิดแบบอเนกนัย 
(Divergent thinking) ประกอบด้วย ความคิดริเริม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) 



ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซึงความคิดทงั  ลักษณะนี
เป็นองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ตามแนวความคิดของ Guilford ความคิดในลักษณะนีจะ
เกิดขึนได้จะต้องได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมทีหลากหลายอย่างต่อเนือง และกิจกรรมเหล่านี
จะต้องมีความเหมาะสมตามความสามารถและวัยของผู้เรียน อุษณีย์ อนุรุทธว์งศ์ ( : น. ) 
กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการทางปัญญาระดับสูงทีใช้กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพือสร้างสรรค์สิงใหม่หรือแก้ปัญหาทีมีอยู่ให้ดีขึน และความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึนได้กต่็อเมือผู้สร้างสรรค์ต้องมีอิสรภาพทางความคิดซึงจะทาํให้ผู้เรียนมี
ความสุข สนุกในการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถคิดจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานและ
เกดิผลทางบวกต่อผู้เรียนในแง่ของการเปลียนแปลงพฤติกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ กล้าเสยีงที
จะคิด (กิติยา เก้าเอียน, : น. ) ดังนัน ในการจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ทเีปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดจินตนาการ ได้
ลงมือสร้างสรรค์ผลงานตามทีคิดไว้ เพราะถ้าได้แต่คิด แต่ไม่เคยได้ลงมือกระทาํ ความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ กค็งจะไม่เกดิขึนเช่นเดียวกนั กจิกรรมทเีออืต่อการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ การประพันธ์ การประดิษฐ์หรือการออกแบบผลงาน
ทสีามารถคิดหาคาํตอบได้หลายทางเลือก เป็นต้น ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ทช่ีวยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เช่นการทาํงานเป็นกลุ่ม การสอนแบบระดมพลังสมอง  
 เทคนิคการเรียนรู้แบบ Team - pair - solo เป็นเทคนิคทีครูกาํหนดปัญหาหรืองาน
ให้ แล้วนักเรียนทาํงานร่วมกันทังกลุ่มจนงานสาํเร็จ จากนันจะแยกทาํงานเป็นคู่จนงานสาํเร็จ 
สดุท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาทาํเองจนสาํเรจ็ได้ด้วยตนเอง (Kagan, ) เทคนิคการเรียนรู้
แบบกลุ่ม-คู่-เดียว (Team-Pair-Solo) มีรากฐานมาจากแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
(Constructionism) ของ Vygotsky ( ) โดย Kagan (1994, pp. - ) ได้นาํแนวคิดของ 
Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ความสาํคัญกบัสองประเดน็ทว่ีา ทาํอย่างไรให้สามารถแบ่งการเรียนรู้
ออกเป็นสองระดับสาํคัญคือระดับทางสังคมและระดับบุคคลจากสองประเดน็ดังกล่าว Kagan จึง
เกิดแนวความคิดเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม-คู่-เดียว โดยการแบ่งการเรียนรู้เป็นสามระดับ
ได้แก่ระดับกลุ่ม ระดับคู่ และระดับเดียว ซึงในระดับกลุ่ม (Team) ผู้เรียนทีมีความสามารถ
มากกว่าสามารถร่วมเรียนและช่วยเหลือผู้ทีมีความสามารถน้อยกว่า ระดับคู่ (Pair) ผู้เรียน
สามารถมีส่วนร่วมได้มากขึนและสามารถใช้ความรู้ทไีด้จากการเรียนระดับกลุ่มมาต่อยอด สดุท้าย
ในระดับเดียว (Solo) หลังจากทีผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้จากระดับกลุ่มระดับคู่ทาํให้ผู้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกับแนวคิดของ Vygotsky ทีว่าสุดท้ายทุก
คนสามารถพัฒนาศักยภาพได้โดยตนเอง 
 จากประเด็นดังทีกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจทีจะพัฒนาทักษะการประพันธ์เพลงใน
รายวิชาดนตรีสากล เนืองจากการประพันธ์เพลงเป็นทกัษะทียากและต้องอาศัยการฝึกฝนปฏิบัติ
อย่างต่อเนือง ซึงการประพันธ์เพลงด้วยตนเองเป็นสิงททีาํได้ยากผู้วิจัยจึงใช้เทคนิค Team-Pair-



Solo ทผู้ีเรียนจะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยการสร้างผลงานเพลงของตนเองจากการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Team) กระบวนการทาํงานเป็นคู่ (Pair) และท้ายสุดผู้เรียนจะสามารถ
สร้างผลงานเพลงของตนเอง (Solo) โดยกระบวนการเรียนรู้นี ผู้เ รียนจะได้เรียนรู้ผ่าน
แอพพลิเคชันสาํหรับการประพันธ์เพลงคือแอพพลิเคชัน Music Maker Jam ใช้งานผ่านทาง
อุปกรณ์อัจฉริยะ การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความกระตือรือร้น 
ต้องการทจีะเรียนรู้แม้จะเป็นเนือหาทยีากและน่าเบือ  
 ผู้วิจัยนําประเด็นทีกล่าวมาข้างต้น ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนเรืองของการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงของรายวิชาดนตรีสากล สาํหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที  เพือค้นหาแนวทางใหม่ในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีสากล เพือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และให้สอดคล้อง
กบัการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในยุคการเรียนรู้ในศตวรรษท ี  

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี3  
 2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo 

 3. เพือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน
แอพพลิเคชัน Music Maker Jam สาํหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  
 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลงร้อยละ 80 ขนึไป  
 2. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดี 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน

แอพพลิเคชัน Music Maker Jam อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 ประชากรในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที  โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี จาํนวน 14 ห้องเรียน รวมทงัหมด 560 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี เป็นนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี  โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมทงัหมด 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  



 เนือหาทีใช้ในการวิจัยครังนีเป็นเนือหาสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชันมัธยมศึกษาปีที 3 

ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีเนือหาตาม
หัวข้อต่อไปนี 

1) หน่วยการเรียนรู้ เรืององค์ประกอบดนตรี จาํนวน 2 ชัวโมง 
2) หน่วยการเรียนรู้ เรืองการสร้างสรรค์บทเพลง จาํนวน 4 ชัวโมง 
3) หน่วยการเรียนรู้ เรืองแต่งเพลงครืนเครงใจ จาํนวน 6 ชัวโมง 
4) หน่วยการเรียนรู้ เรืองการเปรียบเทยีบงานดนตรี จาํนวน 4 ชัวโมง 

 ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อจัฉริยะ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
   1) ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลง 
   2) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo 

   3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้ โดยเทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน 
แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อจัฉริยะ 
 ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนท ี  ปีการศึกษา  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
นนทบุรี 
 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน
แอพพลิเคชัน Music Maker Jam 

 2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลง เทคนิค Team-Pair-Solo 

 3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรืองการประพันธ์เพลง โดย
ใช้เทคนิค Team -Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 งานวิจัยนีเป็นการทดสอบพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam เพือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง 
ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตามขนัตอน ต่อไปนี 
 1. ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้เรืองการประพันธ์เพลง ชีแจงภาระงานและกาํหนดการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam 

 2. ผู้เรียน เรียนรู้ เนือหาทฤษฎีดนตรีเรืองการประพันธเ์พลงจากผู้วิจัย 

 3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถ โดยการสอบถามประวัติทีเกียวข้องกับ
ดนตรี ซึงทกัษะพืนฐานทางดนตรีของนักเรียนแต่ละบุคคลไม่เทา่กนั 



 4. ผู้เรียนติดตังแอพพลิเคชัน Music Maker Jam และเรียนรู้การใช้งานเครืองมือต่าง 
ๆ ภายในแอพพลิเคชันจากผู้วิจัย 

 5. ผู้วิจัยกาํหนดเกณฑแ์ละเนือหาในการประพันธเ์พลง 
 6. ผู้เรียนประพันธเ์พลงจากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นกลุ่ม (Team) เพลง
ที  และ  โดยใช้แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรียน โดยผู้วิจัย
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
 7. ผู้เรียนประพันธ์เพลงจากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นคู่ (Pair) เพลงท ี  
และ  โดยใช้แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อจัฉริยะของผู้เรียน โดยผู้วิจัยประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
 8. ผู้เรียนประพันธ์เพลงจากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล (Solo) 
เพลงที  และ  โดยใช้แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรียน โดย
ผู้วิจัยประเมินความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธเ์พลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้  
 9. ผู้เรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเทคนิค Team-Pair-Solo  

 10. เกบ็รวบรวมข้อมูลทงัหมด แล้วนาํไปสรุป และวิเคราะห์โดยใช้สถิติต่อไป 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี 

 1. วิ เคราะห์ผลความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้ค่า ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลีย (Mean)  

 . วิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Team-Pair-Solo โดยใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลีย (Mean)  

 . วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรืองการพัฒนาทกัษะการประพันธ์เพลงโดย
ใช้เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะโดยใช้ค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 . ประมวลผลโปรแกรมสาํเรจ็รูป แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

 . อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

ผลการวิจยั 

 . ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo สาํหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที  นักเรียนจํานวน  คน พบว่า จากการใช้เทคนิค 
Team-Pair-Solo เป็นกลุ่มนักเรียนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  จากการใช้



เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นคู่ นักเรียนผ่านเกณฑ ์คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  การเรียนรู้แบบ 
Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และจาก
การใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล นักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑร้์อยละ  จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  นักเรียนผ่านเกณฑจ์ากการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team มากทสีุด ลาํดับต่อมา
คือการเรียนรู้แบบ Pair และลาํดับต่อมาคือการเรียนรู้แบบ Solo 

 . ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลง
สาํหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที  นักเรียนจํานวน  คน พบว่า จากการใช้เทคนิค Team-

Pair-Solo เป็นกลุ่ม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  และระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo 

เป็นคู่ คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และ
ระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล 
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Solo อยู่ในระดับดีมากจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดีมาก 

 . ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด 
( X =4.55, ..DS =0.67) เมือพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้าน
ครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทสีุด ( X =4.61, ..DS = . ) ลาํดับต่อมาคือด้านเทคนิคการเรียนรู้
แบบ Team-Pair-Solo ( X =4.52, ..DS =0.75) และลาํดับต่อมาคือด้านสอืการเรียนการสอน (
X =4.35, ..DS =0.67)  
 
อภิปรายผล 

 ผลจากการศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้
เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ สาํหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปี
ท ี  สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี 
 1. ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo สาํหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที  นักเรียนจํานวน  คน พบว่า จากการใช้เทคนิค 
Team-Pair-Solo เป็นกลุ่มนักเรียนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน คิด
เป็นร้อยละ .  และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  จากการใช้
เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นคู่ นักเรียนผ่านเกณฑ ์คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน 



คิดเป็นร้อยละ  และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  การเรียนรู้แบบ 
Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ  จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และจาก
การใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล นักเรียนทไีม่ผ่านเกณฑร้์อยละ  จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ  นักเรียนผ่านเกณฑจ์ากการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team มากทสีุด ลาํดับต่อมา
คือการเรียนรู้แบบ Pair และลําดับต่อมาคือการเรียนรู้แบบ Solo ซึง ทวีศักดิ สิริรัตน์เรขา 
( ) กล่าวว่า การวัดความสามารถผู้ใดว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด ถ้าเรานาํเครืองมือวัดระดับ
สติปัญญาทใีช้กนัอยู่ในปัจจุบันเป็นมาตรวัด อาจได้ผลการวัดทไีม่ครอบคลุมทงัหมด เพราะวัดได้
เพียงเรืองของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมิติสัมพันธ์เพียงบางส่วนเท่านัน ยังมี
ความสามารถอีกหลายด้านทีแบบทดสอบในปัจจุบันไม่สามารถวัดได้ครอบคลุมถึง เช่น เรือง
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เป็นต้น สอดคล้อง
กับ Howard Gardner (1983) “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) โดยมี
แนวคิดว่า สติปัญญาของมนุษย์มี  ด้านทมีีความสาํคัญเท่าเทยีมกัน ขึนอยู่กับว่าใครจะโดดเด่น
ในด้านใดและแต่ละด้านผสมผสานกันแล้วแสดงออกมาเป็นความสามารถในเรืองใด เป็น
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป 

 ทังนีผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้เรียนแบบคละความสามารถ เพือให้ผู้เรียนทีเก่งกว่าได้
ช่วยเหลือผู้เรียนทีความสามารถน้อยกว่า ดังนันการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นกลุ่ม 
(Team) และเป็นคู่ (Pair) จึงทาํให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงอยู่
ในระดับดี ทาํให้ผู้เรียนคะแนนผ่านเกณฑจ์ากการเรียนรู้ทงั  แบบ คือ Team-Pair-Solo จาํนวน 

 คน ซึง บัญญัติ ชํานาญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงเทคนิค Team-Pair-solo ว่า เป็นเทคนิคที
ผู้สอนกาํหนดปัญหาหรืองานให้แล้วผู้เรียนทาํงานร่วมกันทังกลุ่มจนงานสาํเร็จ จากนันจะแยก
ทาํงานเป็นคู่จนงานสาํเรจ็ สุดท้ายผู้เรียนแต่ละคนแยกมาทาํเองจนสาํเรจ็ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนที
เก่งกว่าจะช่วยเหลือผู้เรียนทมีีความสามารถน้อยกว่า ทาํให้ผู้เรียนทเีก่งมีความรู้สกึภาคภมิูใจ รู้จัก
สละเวลา และช่วยให้เข้าใจเนือหาการเรียนได้ดีขึน ส่วนผู้เรียนทคีวามสามารถน้อยกว่าจะรู้ซาบซึง
ในนาํใจ มีความอบอุ่น รู้สกึเป็นกนัเอง กล้าซักถามในข้อสงสยัมากขึน จึงง่ายต่อการทาํความเข้าใจ
ในเรืองทีเรียน ทีสาํคัญในการเรียนในลักษณะนี ผู้เรียนในกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทาํงาน 
จนกระทงัสามารถหาคาํตอบทเีหมาะสมทสีุดได้ สอดคล้องกบั วรัญญา นิลรัตน์ ( ) กล่าวว่า 
Team -Pair -Solo ผู้เรียนได้แก้ปัญหาเป็นกลุ่มก่อน จากนันจับคู่ แล้วจึงแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล 
เพือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้จัดการกับปัญหาทียากกว่าระดับความสามารถของตนเองให้ได้ วิธีนีมี
พืนฐานจากความคิดทีว่า ผู้เรียนมักทาํงานได้ดีกว่าเมือมีความช่วยเหลือ การให้ผู้เรียนได้คิด
แก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จากนันลดลงเป็นคู่ และท้ายสุดเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ผู้เรียนเกดิความมันใจ
มากขึนว่าสามารถแก้ปัญหายากๆทีไม่เคยแก้ได้ตามลาํพังได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ งานวิจัย



ของ ธรีะ ศักดสินิชัย (2558) ได้ทาํการวิจัยเรืองการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ชันมัธยมศึกษาปีที 1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีเน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว : 
กรณีศึกษาของโรงเรียนบ้านขอนแตก ตาํบลขอนแตก อาํเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้เรียนกลุ่มทดลองทีใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีเน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว มี
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยผู้เรียนมีการ
พัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 และ Veni Verawati 
( ) ได้ทาํการวิจัยเรือง การพัฒนาทักษะอ่านเพือความเข้าใจจากบทความพรรณนาผ่าน
วิธีการสอนแบบ Team-Pair-Solo พบว่าการอ่านเพือความเข้าใจจากบทความพรรณนาของ
ผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ Team-Pair-Solo หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีระดับ.  วิธีการสอนแบบทีม คู่ เดียว เป็นวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนช่วยเหลือซึงกันและกัน มีการปฏิสัมพันธ์ แลกเปลียนเรียนรู้และแก้ปัญหาไป
ด้วยกนั ทาํให้ผู้เรียนเกดิความมันใจและพัฒนาทกัษะการอ่านได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลง
สาํหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที  นักเรียนจํานวน  คน พบว่า จากการใช้เทคนิค Team-

Pair-Solo เป็นกลุ่ม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  และระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo 

เป็นคู่ คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ  และ
ระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo เป็นรายบุคคล 
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Solo อยู่ในระดับดีมากจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
และระดับดี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้จากการใช้เทคนิค Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดีมาก ซึงผู้วิจัยได้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้าน คือ ) ความพร้อมในการทาํกิจกรรม ) ความ
ร่วมมือในการทาํกิจกรรม ) การรับฟังความคิดเหน็ของผู้อืน ) ความรับผิดชอบต่อหน้าท ี ) 
การช่วยเหลือซึงกันและกัน จากผลสรุปภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก  
 จากคะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงของผู้เรียนมีข้อทีน่าสังเกตคือ 
ผู้เรียนทมีีความสามารถน้อยกว่าเมือจับคู่กับผู้เรียนทเีก่งกว่าจะมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์และ
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้สูง เนืองจากการให้คะแนนเป็นคู่ แต่เมือผู้เรียนได้ประพันธ์เพลง
ด้วยตนเองแล้วผู้เรียนทมีีความสามารถน้อยกว่าคะแนนจะลดลงเมือเทียบกับแบบคู่ แต่ยังพบว่า
ผู้เรียนทีมีความสามารถน้อยกว่ามีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมในการ
ประพันธ์เพลงทีมากขึน รวมถึงผู้เรียนทีเก่งกว่า ซึง มานิตย์ สิงห์ทองชัย ( ) กล่าวว่า ใน
เทคนิค Team-Pair-Solo ผู้เรียนได้คิดได้ตัดสนิใจและลงมือปฏบัิติด้วยตนเองในการทาํงานเดียว 
และได้เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างคนอืน ๆ ในห้องเรียน ระหว่างการทาํงานแบบกลุ่ม โดย



ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คาํชีแนะ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทดีีขึน และสามารถจดจาํ
ความรู้ดังกล่าวได้นานยิงขึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกิตติ นวลแสง (2560) ทีได้ทาํการ
วิจัยเรือง การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม-คู่-เดียว (Team -Pair- 

Solo) เพือส่งเสริมทกัษะการเล่นซอด้วงสาํหรับผู้เรียนชันประถมศึกษาปีท ี  โรงเรียนบ้านคลอง
ตัน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นซอด้วงแบบ
กลุ่ม คู่ เดยีว อยู่ในระดับดี และ และมลวิภา เมืองพระฝาง และคณะ ( ) ได้ทาํงานวิจัยเรือง 
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน และ
ผลสัมฤทธิทางการเรียน เรืองอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีที  ทีจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพือนคู่คิด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบเพือนคู่คิดในรายวิชาเคมี ชันมัธยมศึกษาปีท ี  มีค่าเท่ากับ . / .  และผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  อีกสาเหตุหนึงที
คะแนนพฤติกรรมของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากอาจเพราะงานวิจัยนีใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการทดลองจึงเป็นการกระตุ้นผู้เรียนให้เกดิพฤติกรรมการเรียนรู้ทดีี และอกีสาเหตุหนึงคือ การ
ชืนชมผู้เรียนอยู่เสมอเมือปฏิบัติตนเหมาะสมหรือมอบรางวัลให้กับผู้เรียนเมือผู้เรียนทาํผลงาน
ออกมาได้ดี สอดคล้องกับ ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement) ของ Skinner ซึง Skinner 
(1953) ได้กล่าวไว้ว่า “การเสริมแรงเป็นสิงทีสําคัญทีทําให้บุคลแสดงพฤติกรรมซํา และ
พฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมแบบเรียนรู้ปฏิบัติและพยายามเน้นว่า การ
ตอบสนองต่อสงิเร้าใด ๆ ของบุคคล สงิเร้านันจะต้องมีสงิเสริมแรงอยู่ในตัว หากลดสงิเสริมแรง
ลงเมือใด การตอบสนองจะลดลงเมือนัน’’  

 . ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด 
( X =4.55, ..DS =0.67) เมือพิจารณารายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้าน
ครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทสีดุ ( X =4.61, ..DS =0.62) อาจเพราะผู้วิจัยตอบสนองต่อผู้เรียนได้
เป็นอย่างดี จึงทาํให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านครูผู้สอนมากทีสุด สอดคล้องกับเสกสรร ธรรม
วงศ์ (2541, หน้า 37) กล่าวว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึก หรือทัศนคติทางด้านบวกของ
บุคคลทีมีผลต่อสิงใดสิงหนึงซึงจะเกิดขึนกต่็อเมือ สิงนันสามารถตอบสนองความต้องการแก่
บุคคลนันได้ ความพึงพอใจลําดับต่อมาคือด้านเทคนิคการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo ( X

=4.52, ..DS =0.75) ซึงเทคนิคการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo นันช่วยพัฒนาศักยภาพทาง
ความคิดและการประพันธ์เพลงของผู้เรียนได้ดี เนืองจากผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติเป็นกลุ่ม ได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่ม ได้แลกเปลียนเรียนรู้ทางความคิดซึงกันและกัน ทาํให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนือง ท้ายสุดผู้เรียนสามารถสร้างผลงานการ
ประพันธเ์พลงของตนเองได้ สอดคล้องกบั ธรีะ ศักดสินิชัย (2558) ได้ทาํการวิจัยเรืองการพัฒนา
ทกัษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทเีน้น



วิธกีารสอนแบบ ทมี คู่ เดยีว : กรณีศึกษาของโรงเรียนบ้านขอนแตก ตาํบลขอนแตก อาํเภอสังขะ 
จังหวัดสริุนทร์ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธกีารเรียนรู้แบบร่วมมือทเีน้นวิธกีารสอนแบบ ทมี คู่ เดียว โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีเน้นวิธีการสอน
แบบ ทีม คู่ เดียวผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการพูดภาษาอังกฤษในระดับมากมีค่าเฉลีย 4.38 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจลาํดับต่อมาคือด้านสอืการเรียนการสอน ( X =4.35, 

..DS =0.67) เนืองจากกลุ่มตัวอย่างทผู้ีวิจัยทาํการทดลองมีอุปกรณ์เทคโนโลยีททีนัสมัย ผู้วิจัยจึง
ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านันให้เกดิประโยชน์ต่อการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ในรายวิชาดนตรี สอดคล้องกับ นภาพร ฟักมี ( ) ได้ทาํการวิจัยเรือง ผลของกิจกรรมดนตรี
ทีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของผู้เรียนชันประถมศึกษาปีที  โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 
เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เรียนทีได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีมีความคิด
สร้างสรรค์ทางศิลปะมากกว่าผู้เรียนทีไม่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ .  และ กรณิการ์ ชูตระกูลธรรม ( ) ได้ทาํการวิจัยเรืองการพัฒนาโปรแกรมเล่น
ดนตรีไทยบนแทบ็เลต็ระบบปฏบัิติการแอนดรอยด์ จากผู้ใช้งานจาํนวน 30 คน ได้ค่าเฉลียเท่ากับ 
4.33 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.66 จากผู้ใช้โปรแกรมสรุปได้ว่าระบบทพัีฒนาขึนนี
มีประสทิธภิาพสงูและมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

 

ขอ้คน้พบ 

 . การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิค Team-Pair-

Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ ทาํให้นักผู้เรียนมีพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ใน
การประพันธ์เพลงทีดี กล่าวคือ กิจกรรมการเรียนรู้ในงานวิจัยนีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทาํกิจกรรม
ร่วมกับผู้อนื ตังแต่การทาํกิจกรรมกลุ่ม ทาํกิจกรรมเป็นคู่ ซึงจะเกิดการแลกเปลียนความคิดเหน็ 
การช่วยเหลือซึงกนัและกนั เรียนรู้ ร่วมกนัภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทาํให้เกดิความรับผิดชอบทาง
สังคม ท้ายสุดผู้เรียนนาํความรู้ทีได้ไปพัฒนาตนเอง และสามารถสร้างผลงานได้ด้วยตนเองจน
ประสบความสาํเรจ็ในทสีดุ 

 2. การประพันธ์เพลงเป็นทักษะหนึงทางด้านดนตรีเป็นทักษะทีต้องอาศัยความคิด
สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก การประพันธ์เพลงไม่มีวิธีทเีป็นขันตอนอย่างชัดเจน การประพันธ์ขึนอยู่
กับผู้ประพันธ์เอง ว่าต้องการส่งสารอย่างไรถึงผู้ฟัง ผู้เรียนจึงต้องใช้สมาธิ และแสวงหาสงิใหม่อยู่
เสมอ เพือนําความคิดหรือข้อมูลเหล่านันมาเป็นส่วนหนึงของบทประพันธ์ให้บทเพลงของ
ผู้ประพันธต์อบสนองกบัผู้ฟังได้มากทสีดุ 



 3. ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน แต่ผู้เรียนทุกคนสามารถ
ฝึกปฏบัิติได้ สงิทกีระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิความสนใจในการปฏบัิติกจิกรรมคือ อุปกรณ์อจัฉริยะ หรือ 
อุปกรณ์เทคโนโลยี ซึงสงิเหล่านีเป็นตัวช่วยให้ผู้เรียนเกดิความสนใจทจีะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการนาํไปใช ้

 . การประพันธ์เพลงโดยเทคนิค Team-Pair-Solo ผู้วิจัยต้องเป็นผู้อาํนวยความ
สะดวกแก่ผู้เรียน โดยการตอบคาํถาม คอยให้คาํปรึกษาในข้อสงสัย และกระตุ้นผู้เรียนโดยการ
กล่าวชืนชมเมือผู้เรียนปฏบัิติถูกต้องเพือให้ผู้เรียนเกดิความกระตือรือร้นในการปฏบัิติกจิกรรม 

 . การประพันธ์เพลงในงานวิจัยนีมีการประพันธ์เพลงจาํนวน  ครัง หรือ  เพลง 
แบ่งเป็น กลุ่ม  เพลง คู่  เพลง และเดียว  เพลง ดังนันในการประพันธ์เพลงแบบกลุ่ม และคู่ 
ครังแรกนันต้องนาํคะแนนเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มอีกครังในการประพันธ์เพลงครังท ี  เพือให้
ผู้ทมีีความสามารถเก่งกว่าได้ช่วยเหลือผู้ทมีีความสามารถน้อยกว่าได้อย่างเตม็ทมีากขึน 

 3. ผู้วิจัยควรเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทุกครัง เพือให้การดาํเนินกิจกรรมเป็นไป
อย่างราบรืน เช่น การจัดเตรียมสอืและอุปกรณ์การเรียนรู้   
 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัต่อไป 

 ผู้วิจัยควรทาํการวิจัยเกียวกับเทคนิค Team-Pair-Solo โดยการบูรณาการร่วมกับการ
การศึกษาทางไกล (Distance learning) เช่น การเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 

classroom), การเรียนรู้ ผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส์ (E-learning) ผ่านทางแอพพลิเคชัน เวปไซต์ หรือ
ระบบออนไลน์อนื ๆ 
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