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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงทดลองนีมีวัตถุประสงค์เพือ ) พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์
เพลงของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โดยใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo 2) ศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo ) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที จํานวน
คน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ซึงนักเรียนกําลังศึกษาในภาคเรียนที ปี การศึกษา
เครืองมือทีใช้ ในงานวิจัย ) แผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ก ารประพั น ธ์เ พลง โดยใช้ เ ทคนิ ค Team-Pair-Solo ผ่ า นแอพพลิ เ คชั น Music
Maker Jam ) แบบประเมินความคิดสร้ า งสรรค์ในการประพั น ธ์เพลง โดยใช้ เทคนิค TeamPair-Solo ) แบบประเมิ น พฤติ ก รรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ เทคนิ ค Team-Pair-Solo 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้เรืองการประพันธ์เพลงโดยใช้ เทคนิค Team
-Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam
ผลการวิจัยพบว่า ) ความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้ เทคนิค TeamPair-Solo ผ่านเกณฑ์ร้อยละ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ไม่ผ่านเกณฑ์จาํ นวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ ) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลงอยู่ใน
ระดับดีมาก ) ความพึ งพอใจทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการประพั นธ์เพลง โดยใช้ เทคนิ ค
Team -Pair- Solo ผ่ า นแอพพลิ เคชั น Music Maker Jam อยู่ ใ นระดั บ มากทีสุ ด ( X = 4.55,
S.D. = 0.67)
คําสําคัญ : ความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง, เทคนิค Team-Pair-Solo อุปกรณ์อจั ฉริยะ
แอพพลิเคชันในการประพันธ์เพลง
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การศึกษาในศตวรรษที สถานศึกษาต่าง ๆ ให้ ความสําคัญกับการจัดการเรียนการ
สอน ทีสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม วิถีการดําเนินชีวิตมีการเปลี ยนแปลงตามเทคโนโลยี และ
สั ง คมโลก โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ค วามสํา คั ญ กั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ส่ ง เสริ ม วิ ธี ก ารที มี ค วาม
หลากหลาย เพือการจัดการเรียน การสอน การเรียนรู้และวิธีการประเมินทีดีมีความเหมาะสม อัน
จะนําไปสู่การสร้ างทักษะและคุณภาพของผู้เรียนให้ ดีขึน ลักษณะการเรียนจะเน้ นการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกลุ่ม และเน้ นสือการเรี ยนรู้ทีทันสมัยตามการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี ลักษณะ
ของการเรียนการสอนจะมุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติกจิ กรรมต่าง ๆ ซึงจะได้ มาซึงชินงานของ
ตัวผู้เรียน (Horn and Staker, 2011)
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทังในด้ านการสือสาร (Communication)
อินเทอร์เน็ต (Internet) เครืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) อุปกรณ์อัจฉริยะ
(Smart Devices) เช่น แท็บเล็ต (Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีราคาถูกลง มีขนาดเล็ก
และเบา มีความคล่องตัวง่ายต่อการพกพา และสะดวกต่อการใช้ งาน ทําให้ อุปกรณ์ดังกล่าวเข้ ามา
มีบทบาทในชีวิตประจําวัน เป็ นอย่างมาก (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า,
) รวมไปถึงนโยบายสําคัญของ
ประเทศไทยทีกําลั งก้ าวเข้ าสู่ยุค Thailand . ซึงขับเคลือนประเทศด้ วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้ างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มังคัง มันคง และยังยืน ”ประเทศไทยจึงจําเป็ นต้ องมีการ
สร้ างนวัตกรรมเป็ นของตนเอง การศึกษาในยุค Thailand . กล่าวคือในการเรียนรู้ใด ๆ ก็ตาม
นอกจากความรู้ทีผู้เรี ยนจะได้ รับแล้ ว ผู้เรียนจะต้ องได้ รับการพั ฒนาทักษะทีสําคัญในการดําเนิน
ชีวิตไปด้ วย และการจะก้ าวเข้ าสู่ยุค Thailand . ในบริบททีเกียวข้ องกับการศึกษา นอกจากการ
ปรั บ ปรุ งเรื องของหลั ก สูตร ตํา รา และบทบาทของครูผ้ ู สอนแล้ ว เราก็ควรส่งเสริ มทักษะแห่ ง
อนาคตให้ กับผู้เรียนด้ วย เพราะเป็ นทักษะทีจําเป็ นสําหรับการรับมือต่อการเปลียนแปลงของโลก
และสังคมในอนาคต (พาสนา จุ ลรั ตน์ ,
) ซึงหนึงในทักษะทีสําคัญ ในการศึ กษายุ คนี คื อ
ทักษะความคิดสร้ างสรรค์
ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถในการคิดสิงทีแปลกใหม่ ไม่เหมือนความคิด
ของคนทัวไปรวมทังสามารถคิดดัดแปลงความคิดเดิมให้ เป็ นสิงแปลกใหม่ทมีี คุณประโยชน์และ
ได้ รั บ การยอมรั บ จากสังคม (Socially valued idea) กล่ า วคือ ผู้ เรี ยนต้ องสามารถคิดต่ อ ยอด
ผลงานทีมีอยู่เดิมให้ แปลกใหม่กว่าเดิม สามารถประยุกต์และใช้ ประโยชน์ของสิงต่าง ๆ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึงทักษะด้ านความคิดสร้ างสรรค์มีประโยชน์และจําเป็ นสําหรับบุคคลในสังคมทีมี
การเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วเป็ นอย่างยิงโดยเฉพาะในบริบทของการศึกษายุค Thailand . ที
ต้ องการให้ ผ้ ูเรียนสามารถสร้ างสรรค์ผลงานของตนเองได้ การจัดการเรียนรู้เพือพัฒนาความคิด
สร้ า งสรรค์ Guilford (
) ได้ อ ธิบ ายว่ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ นความสามารถทางสมอง
ระดับสูงทีคิดได้ กว้ างไกลหลายทิศทาง หลายแง่มุม หรื อทีเรี ยกว่ าลักษณะการคิดแบบอเนกนั ย
(Divergent thinking) ประกอบด้ วย ความคิดริเริม (Originality) ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)



ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) ซึงความคิดทัง ลักษณะนี
เป็ นองค์ประกอบของความคิดสร้ างสรรค์ตามแนวความคิดของ Guilford ความคิดในลักษณะนีจะ
เกิดขึนได้ จะต้ องได้ รับการกระตุ้นด้ วยกิจกรรมทีหลากหลายอย่างต่ อเนือง และกิจกรรมเหล่ านี
จะต้ องมีความเหมาะสมตามความสามารถและวัยของผู้เรียน อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (
: น. )
กล่ าวว่ า ความคิดสร้ างสรรค์คือกระบวนการทางปั ญญาระดับสูงทีใช้ กระบวนการทางความคิด
หลาย ๆ อย่ า งมารวมกั น เพื อสร้ า งสรรค์ สิ งใหม่ ห รื อ แก้ ปั ญ หาทีมี อ ยู่ ใ ห้ ดี ขึ น และความคิ ด
สร้ า งสรรค์จะเกิดขึนได้ ก ต็ ่ อเมือผู้ สร้ างสรรค์ต้องมีอิสรภาพทางความคิดซึ งจะทําให้ ผ้ ู เรี ยนมี
ความสุข สนุ กในการเรี ยนรู้แ ละส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถคิดจิน ตนาการสร้ า งสรรค์ผลงานและ
เกิดผลทางบวกต่อผู้เรียนในแง่ของการเปลียนแปลงพฤติกรรมทางความคิดสร้ างสรรค์ กล้ าเสียงที
จะคิ ด (กิติ ย า เก้ า เอียน,
: น. ) ดั ง นั น ในการจั ด การเรี ย นรู้ เพื อพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ให้ กับผู้เรียน ครูผ้ ูสอนควรจัดการเรียนรู้ทเปิ
ี ดโอกาสให้ ผ้ ูเรียนได้ ฝึกคิดจินตนาการ ได้
ลงมื อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานตามทีคิ ด ไว้ เพราะถ้ า ได้ แ ต่ คิ ด แต่ ไ ม่ เ คยได้ ล งมื อ กระทํา ความคิ ด
สร้ างสรรค์ในการสร้ างนวัตกรรมต่าง ๆ ก็คงจะไม่เกิดขึนเช่นเดียวกัน กิจกรรมทีเอือต่อการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ เช่น กิจกรรมด้ านศิลปะ การประพันธ์ การประดิษฐ์ หรือการออกแบบผลงาน
ทีสามารถคิดหาคําตอบได้ หลายทางเลือก เป็ นต้ น ส่วนวิธีการจัดการเรียนรู้ทช่ี วยพัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ เช่นการทํางานเป็ นกลุ่ม การสอนแบบระดมพลังสมอง
เทคนิคการเรียนรู้แบบ Team - pair - solo เป็ นเทคนิคทีครูกาํ หนดปั ญหาหรื องาน
ให้ แล้ วนักเรี ยนทํางานร่ วมกันทังกลุ่ มจนงานสําเร็จ จากนันจะแยกทํางานเป็ นคู่จนงานสํา เร็จ
สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จได้ ด้วยตนเอง (Kagan,
) เทคนิคการเรียนรู้
แบบกลุ่ม-คู่-เดียว (Team-Pair-Solo) มีรากฐานมาจากแนวคิดการสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
(Constructionism) ของ Vygotsky (
) โดย Kagan (1994, pp. - ) ได้ นาํ แนวคิดของ
Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ ความสําคัญกับสองประเด็นทีว่า ทําอย่างไรให้ สามารถแบ่งการเรียนรู้
ออกเป็ นสองระดับสําคัญคือระดับทางสังคมและระดับบุคคลจากสองประเด็นดังกล่าว Kagan จึง
เกิดแนวความคิดเทคนิคการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม -คู่ -เดียว โดยการแบ่ งการเรี ยนรู้เป็ นสามระดับ
ได้ แ ก่ ร ะดั บ กลุ่ ม ระดั บ คู่ และระดั บ เดียว ซึ งในระดั บ กลุ่ ม (Team) ผู้ เ รี ยนทีมี ความสามารถ
มากกว่ า สามารถร่ ว มเรี ยนและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ทีมี ค วามสามารถน้ อ ยกว่ า ระดั บ คู่ (Pair) ผู้ เรี ย น
สามารถมีส่วนร่วมได้ มากขึนและสามารถใช้ ความรู้ทได้
ี จากการเรียนระดับกลุ่มมาต่อยอด สุดท้ าย
ในระดับเดียว (Solo) หลังจากทีผู้เรี ยนได้ ผ่านการเรี ยนรู้ จากระดับกลุ่ มระดับคู่ ทาํ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ได้ ด้วยตนเองสอดคล้ องกับแนวคิดของ Vygotsky ทีว่ าสุดท้ ายทุก
คนสามารถพัฒนาศักยภาพได้ โดยตนเอง
จากประเด็น ดั ง ทีกล่ า วผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจทีจะพั ฒ นาทัก ษะการประพั น ธ์ เ พลงใน
รายวิชาดนตรีสากล เนืองจากการประพันธ์เพลงเป็ นทักษะทียากและต้ องอาศัยการฝึ กฝนปฏิบัติ
อย่างต่อเนือง ซึงการประพันธ์เพลงด้ วยตนเองเป็ นสิงทีทําได้ ยากผู้วิจัยจึงใช้ เทคนิค Team-Pair-



Solo ทีผู้เรียนจะได้ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์โดยการสร้ างผลงานเพลงของตนเองจากการเรียนรู้
โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม (Team) กระบวนการทํางานเป็ นคู่ (Pair) และท้ ายสุดผู้เรียนจะสามารถ
สร้ างผลงานเพลงของตนเอง (Solo) โดยกระบวนการเรี ย นรู้ นี ผู้ เรี ย นจะได้ เรี ย นรู้ ผ่ า น
แอพพลิ เคชั นสํา หรั บ การประพั น ธ์เ พลงคือ แอพพลิ เ คชั น Music Maker Jam ใช้ งานผ่ า นทาง
อุ ป กรณ์ อัจฉริ ยะ การใช้ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยีเ ป็ นการกระตุ้น ผู้ เรี ยนให้ เกิดความกระตื อ รื อ ร้ น
ต้ องการทีจะเรียนรู้แม้ จะเป็ นเนือหาทียากและน่าเบือ
ผู้ วิ จั ยนํา ประเด็น ทีกล่ า วมาข้ า งต้ น ประยุ กต์ใช้ กับ การเรี ยนการสอนเรื องของการ
พั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์ใ นการประพั น ธ์เพลงของรายวิ ช าดนตรี สากล สํา หรั บ นั กเรี ยนชั น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที เพื อค้ น หาแนวทางใหม่ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าดนตรี ส ากล เพื อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้เรียน แนวทางในการศึกษาเรียนรู้ได้ ด้ วยตนเอง และให้ สอดคล้ อง
กับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในยุคการเรียนรู้ในศตวรรษที

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพือพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 3
2. เพือศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo
3. เพื อศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยใช้ เ ทคนิ ค Team-Pair-Solo ผ่ า น
แอพพลิเคชัน Music Maker Jam สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที

สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงร้ อยละ 80 ขึนไป
2. นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดี
3. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นโดยใช้ เ ทคนิ ค Team-Pair-Solo ผ่ า น
แอพพลิเคชัน Music Maker Jam อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
ประชากรในการวิ จัยครั งนี เป็ นนั กเรี ยนชันมัธยมศึ กษาปี ที โรงเรี ยนสวนกุ หลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี จํานวน 14 ห้ องเรียน รวมทังหมด 560 คน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครังนี เป็ น นักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี จํานวน 1 ห้ องเรียน รวมทังหมด 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)



เนื อหาทีใช้ ในการวิ จัยครั งนีเป็ นเนือหาสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ ชั นมัธยมศึ กษาปี ที 3
ตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึงมีเนือหาตาม
หัวข้ อต่อไปนี
1) หน่วยการเรียนรู้เรืององค์ประกอบดนตรี จํานวน 2 ชัวโมง
2) หน่วยการเรียนรู้เรืองการสร้ างสรรค์บทเพลง จํานวน 4 ชัวโมง
3) หน่วยการเรียนรู้เรืองแต่งเพลงครืนเครงใจ จํานวน 6 ชัวโมง
4) หน่วยการเรียนรู้เรืองการเปรียบเทียบงานดนตรี จํานวน 4 ชัวโมง
ตัวแปรต้ น ได้ แก่ การใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อจั ฉริยะ
ตัวแปรตาม ได้ แก่
1) ความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง
2) พฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo
3) ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนรู้โดยเทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน
แอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อจั ฉริยะ
ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที ปี การศึกษา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
นนทบุรี

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้การประพั นธ์เพลง โดยใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่าน
แอพพลิเคชัน Music Maker Jam
2. แบบประเมินความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง เทคนิค Team-Pair-Solo
3. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เรืองการประพันธ์เพลง โดย
ใช้ เทคนิค Team -Pair- Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam

การเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยนีเป็ นการทดสอบพั ฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam เพือพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน ต่อไปนี
1. ชีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้เรืองการประพันธ์เพลง ชีแจงภาระงานและกําหนดการ
เรียนรู้ โดยใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam
2. ผู้เรียน เรียนรู้เนือหาทฤษฎีดนตรีเรืองการประพันธ์เพลงจากผู้วิจัย
3. ผู้เรี ยนแบ่ งกลุ่มแบบคละความสามารถ โดยการสอบถามประวั ติทีเกียวข้ อ งกับ
ดนตรี ซึงทักษะพืนฐานทางดนตรีของนักเรียนแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน



4. ผู้เรียนติดตังแอพพลิเคชัน Music Maker Jam และเรียนรู้การใช้ งานเครืองมือต่าง
ๆ ภายในแอพพลิเคชันจากผู้วิจัย
5. ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์และเนือหาในการประพันธ์เพลง
6. ผู้เรียนประพันธ์เพลงจากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นกลุ่ม (Team) เพลง
ที และ โดยใช้ แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรียน โดยผู้วิจัย
ประเมินความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
7. ผู้เรียนประพันธ์เพลงจากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นคู่ (Pair) เพลงที
และ โดยใช้ แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อจั ฉริยะของผู้เรียน โดยผู้วิจัยประเมิน
ความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
8. ผู้เรียนประพันธ์เพลงจากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล (Solo)
เพลงที และ โดยใช้ แอพพลิเคชัน Music Maker Jam บนอุปกรณ์อัจฉริยะของผู้เรี ยน โดย
ผู้วิจัยประเมินความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
9. ผู้เรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อเทคนิค Team-Pair-Solo
10. เก็บรวบรวมข้ อมูลทังหมด แล้ วนําไปสรุป และวิเคราะห์โดยใช้ สถิติต่อไป

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี
1. วิ เ คราะห์ ผ ลความคิ ด สร้ างสรรค์ ใ นการประพั น ธ์ เ พลง โดยใช้ ค่ า ร้ อยละ
(Percentage) และค่าเฉลีย (Mean)
. วิเคราะห์พฤติกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo โดยใช้ ค่าร้ อยละ
(Percentage) และค่าเฉลีย (Mean)
. วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เรืองการพัฒ นาทักษะการประพันธ์เพลงโดย
ใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริ ยะโดยใช้ ค่าเฉลีย (Mean) และ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
. ประมวลผลโปรแกรมสําเร็จรูป แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล
. อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา

ผลการวิจยั
. ผลการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo สํา หรั บ ผู้ เ รี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที นั ก เรี ยนจํา นวน คน พบว่ า จากการใช้ เ ทคนิ ค
Team-Pair-Solo เป็ นกลุ่มนักเรียนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ . และนั กเรี ยนไม่ ผ่านเกณฑ์ จํา นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากการใช้



เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นคู่ นักเรียนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ การเรียนรู้แบบ
Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ . และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และจาก
การใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล นักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team มากทีสุด ลําดับต่อมา
คือการเรียนรู้แบบ Pair และลําดับต่อมาคือการเรียนรู้แบบ Solo
. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลง
สําหรั บผู้ เรี ยนชั นมัธยมศึ กษาปี ที นั กเรี ยนจํานวน คน พบว่ า จากการใช้ เทคนิค TeamPair-Solo เป็ นกลุ่ม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . และระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo
เป็ นคู่ คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และ
ระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Solo อยู่ในระดับดีมากจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
และระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดีมาก
. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนประพันธ์เพลงโดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด
( X =4.55, S.D. =0.67) เมือพิ จารณารายด้ านจากมากไปหาน้ อย พบว่ า ความพึ งพอใจด้ าน
ครูผ้ ูสอนอยู่ในระดับมากทีสุด ( X =4.61, S.D. = . ) ลําดับต่อมาคือด้ านเทคนิคการเรียนรู้
แบบ Team-Pair-Solo ( X =4.52, S.D. =0.75) และลําดับต่อมาคือด้ านสือการเรียนการสอน (
X =4.35, S.D. =0.67)

อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้
เทคนิค Team-Pair-Solo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ สําหรับผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปี
ที สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี
1. ผลการศึกษาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลง โดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo สํา หรั บ ผู้ เ รี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที นั ก เรี ยนจํา นวน คน พบว่ า จากการใช้ เ ทคนิ ค
Team-Pair-Solo เป็ นกลุ่มนักเรียนผ่า นเกณฑ์ คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน คิด
เป็ นร้ อยละ . และนั กเรี ยนไม่ ผ่านเกณฑ์ จํา นวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากการใช้
เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นคู่ นักเรียนผ่านเกณฑ์ คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน



คิดเป็ นร้ อยละ และนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ การเรียนรู้แบบ
Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล นักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ . และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และจาก
การใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล นักเรียนทีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ จํานวน คน
คิดเป็ นร้ อยละ นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . นักเรียนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้แบบ Team มากทีสุด ลําดับต่อมา
คื อ การเรี ย นรู้ แ บบ Pair และลํา ดั บ ต่ อ มาคื อ การเรี ย นรู้ แ บบ Solo ซึ ง ทวี ศั ก ดิ สิ ริ รั ต น์ เ รขา
(
) กล่าวว่า การวัดความสามารถผู้ใดว่ามีมากหรือน้ อยเพียงใด ถ้ าเรานําเครืองมือวัดระดับ
สติปัญญาทีใช้ กนั อยู่ในปัจจุ บันเป็ นมาตรวัด อาจได้ ผลการวัดทีไม่ครอบคลุมทังหมด เพราะวัดได้
เพี ย งเรื องของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และมิ ติ สัม พั น ธ์เ พี ย งบางส่ ว นเท่า นั น ยั ง มี
ความสามารถอีกหลายด้ านทีแบบทดสอบในปั จจุ บันไม่ สามารถวั ดได้ ครอบคลุ มถึง เช่ น เรื อง
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เป็ นต้ น สอดคล้ อง
กับ Howard Gardner (1983) “ทฤษฎีพหุ ปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) โดยมี
แนวคิดว่า สติปัญญาของมนุ ษย์มี ด้ านทีมีความสําคัญเท่าเทียมกัน ขึนอยู่กับว่าใครจะโดดเด่น
ในด้ า นใดและแต่ ล ะด้ า นผสมผสานกัน แล้ ว แสดงออกมาเป็ นความสามารถในเรื องใด เป็ น
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป
ทังนี ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นแบบคละความสามารถ เพื อให้ ผ้ ู เ รี ย นทีเก่ ง กว่ า ได้
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นที ความสามารถน้ อ ยกว่ า ดั ง นั นการใช้ เ ทคนิ ค Team-Pair-Solo เป็ นกลุ่ ม
(Team) และเป็ นคู่ (Pair) จึงทําให้ ผ้ ูเรียนได้ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงอยู่
ในระดับดี ทําให้ ผ้ ูเรียนคะแนนผ่านเกณฑ์จากการเรียนรู้ทงั แบบ คือ Team-Pair-Solo จํานวน
คน ซึง บัญญัติ ชํานาญกิจ (2550) ได้ กล่ าวถึงเทคนิค Team-Pair-solo ว่ า เป็ นเทคนิ คที
ผู้สอนกําหนดปั ญหาหรื องานให้ แล้ วผู้เรียนทํางานร่ วมกันทังกลุ่มจนงานสําเร็จ จากนันจะแยก
ทํางานเป็ นคู่จนงานสําเร็จ สุดท้ ายผู้เรียนแต่ละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จได้ ด้วยตนเอง ผู้เรียนที
เก่งกว่าจะช่วยเหลือผู้เรียนทีมีความสามารถน้ อยกว่า ทําให้ ผ้ ูเรียนทีเก่งมีความรู้สกึ ภาคภูมิใจ รู้จัก
สละเวลา และช่วยให้ เข้ าใจเนือหาการเรียนได้ ดีขึน ส่วนผู้เรียนทีความสามารถน้ อยกว่าจะรู้ซาบซึง
ในนําใจ มีความอบอุ่น รู้สกึ เป็ นกันเอง กล้ าซักถามในข้ อสงสัยมากขึน จึงง่ายต่อการทําความเข้ าใจ
ในเรื องทีเรี ยน ทีสํา คั ญ ในการเรี ยนในลั ก ษณะนี ผู้ เ รี ยนในกลุ่ มได้ ร่ วมกัน คิ ด ร่ วมกัน ทํา งาน
จนกระทังสามารถหาคําตอบทีเหมาะสมทีสุดได้ สอดคล้ องกับ วรัญญา นิลรัตน์ (
) กล่าวว่า
Team -Pair -Solo ผู้เรียนได้ แก้ ปัญหาเป็ นกลุ่มก่อน จากนันจับคู่ แล้ วจึงแก้ ปัญหาเป็ นรายบุคคล
เพื อกระตุ้นให้ ผ้ ู เรี ยนได้ จัดการกับปั ญหาทียากกว่ าระดับความสามารถของตนเองให้ ได้ วิธีนีมี
พื นฐานจากความคิดทีว่ า ผู้ เรี ยนมักทํางานได้ ดีกว่ าเมือมีค วามช่ วยเหลื อ การให้ ผ้ ู เรี ยนได้ คิด
แก้ ปัญหาเป็ นกลุ่ม จากนันลดลงเป็ นคู่ และท้ ายสุดเป็ นรายบุคคลจะช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดความมันใจ
มากขึนว่ าสามารถแก้ ปัญหายากๆทีไม่เคยแก้ ได้ ตามลําพั งได้ ด้วยตนเอง สอดคล้ องกับ งานวิจัย



ของ ธีระ ศักดิสินชัย (2558) ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ชั นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 โดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ทีเน้ น วิ ธี ก ารสอนแบบ ทีม คู่ เดี ยว :
กรณีศึกษาของโรงเรี ยนบ้ านขอนแตก ตําบลขอนแตก อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัย
พบว่ า ผู้ เรี ยนกลุ่ มทดลองทีใช้ วิธีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ทีเน้ นวิ ธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดียว มี
ความสามารถด้ านการพูดภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสูงขึนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ทระดั
ี บ .05 และ Veni Verawati
(
) ได้ ทาํ การวิจัยเรื อง การพั ฒนาทักษะอ่านเพื อความเข้ าใจจากบทความพรรณนาผ่ า น
วิ ธีก ารสอนแบบ Team-Pair-Solo พบว่ า การอ่ า นเพื อความเข้ า ใจจากบทความพรรณนาของ
ผู้เรียนโดยใช้ วิธีการสอนแบบ Team-Pair-Solo หลังเรียนดีกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติทีระดับ. วิ ธีการสอนแบบทีม คู่ เดียว เป็ นวิ ธีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ ทีมี ประสิท ธิ ภ าพ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนช่ วยเหลือซึ งกันและกัน มีการปฏิสัมพั นธ์ แลกเปลียนเรี ยนรู้และแก้ ปัญหาไป
ด้ วยกัน ทําให้ ผ้ ูเรียนเกิดความมันใจและพัฒนาทักษะการอ่านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Team-Pair-Solo จากการประพันธ์เพลง
สําหรั บผู้ เรี ยนชั นมัธยมศึ กษาปี ที นั กเรี ยนจํานวน คน พบว่ า จากการใช้ เทคนิค TeamPair-Solo เป็ นกลุ่ม คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อย
ละ . และระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo
เป็ นคู่ คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ และ
ระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo เป็ นรายบุคคล
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้แบบ Solo อยู่ในระดับดีมากจํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ .
และระดับดี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . และภาพรวมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนน
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ จากการใช้ เทคนิค Team-Pair-Solo อยู่ในระดับดีมาก ซึงผู้วิจัยได้
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้ าน คือ ) ความพร้ อมในการทํากิจกรรม ) ความ
ร่ วมมือในการทํากิจกรรม ) การรับฟั งความคิดเห็นของผู้อืน ) ความรับผิดชอบต่อหน้ าที )
การช่วยเหลือซึงกันและกัน จากผลสรุปภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเรียน
รู้อยู่ในระดับดีมาก
จากคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ในการประพั นธ์เพลงของผู้เรี ยนมีข้อทีน่ าสังเกตคือ
ผู้เรียนทีมีความสามารถน้ อยกว่าเมือจับคู่กับผู้เรียนทีเก่งกว่าจะมีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์และ
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้สูง เนืองจากการให้ คะแนนเป็ นคู่ แต่เมือผู้เรียนได้ ประพันธ์เพลง
ด้ วยตนเองแล้ วผู้เรียนทีมีความสามารถน้ อยกว่าคะแนนจะลดลงเมือเทียบกับแบบคู่ แต่ยังพบว่า
ผู้ เ รี ยนทีมี ค วามสามารถน้ อ ยกว่ า มี พั ฒ นาการทางความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละพฤติ ก รรมในการ
ประพั นธ์เพลงทีมากขึน รวมถึงผู้ เรี ยนทีเก่งกว่ า ซึ ง มานิ ตย์ สิงห์ ทองชั ย (
) กล่ าวว่ า ใน
เทคนิค Team-Pair-Solo ผู้เรียนได้ คิดได้ ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการทํางานเดียว
และได้ เกิดการแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างคนอืน ๆ ในห้ องเรียน ระหว่างการทํางานแบบกลุ่ม โดย



ผู้สอนเป็ นเพี ยงผู้ให้ คาํ ชีแนะ ส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ทดีี ขึน และสามารถจดจํา
ความรู้ดังกล่าวได้ นานยิงขึน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ณัฐกิตติ นวลแสง (2560) ทีได้ ทาํ การ
วิจัยเรือง การพัฒนาชุดกิจกรรมโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม -คู่-เดียว (Team -PairSolo) เพือส่งเสริมทักษะการเล่นซอด้ วงสําหรับผู้เรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรียนบ้ านคลอง
ตัน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นซอด้ วงแบบ
กลุ่ม คู่ เดียว อยู่ในระดับดี และ และมลวิภา เมืองพระฝาง และคณะ (
) ได้ ทาํ งานวิจัยเรือง
ความคิดเห็น ของผู้ เรี ยนต่ อ พฤติกรรมการสอนของครู พฤติก รรมการเรี ยนของผู้ เรี ยน และ
ผลสัมฤทธิทางการเรี ยน เรื องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของผู้ เรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที ทีจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบเพือนคู่คิด ผลการวิจัยพบว่ า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบเพือนคู่คิดในรายวิชาเคมี ชันมัธยมศึกษาปี ที มีค่าเท่ากับ . / . และผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . อีกสาเหตุหนึ งที
คะแนนพฤติกรรมของผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากอาจเพราะงานวิจัยนีใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยี
ในการทดลองจึงเป็ นการกระตุ้นผู้เรียนให้ เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทดีี และอีกสาเหตุหนึงคือ การ
ชืนชมผู้เรียนอยู่เสมอเมือปฏิบัติตนเหมาะสมหรือมอบรางวัลให้ กับผู้เรียนเมือผู้เรียนทําผลงาน
ออกมาได้ ดี สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรง (Reinforcement) ของ Skinner ซึ ง Skinner
(1953) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า “การเสริ ม แรงเป็ นสิ งที สํา คั ญ ที ทํา ให้ บุ ค ลแสดงพฤติ ก รรมซํา และ
พฤติ ก รรมของบุ ค คลส่ ว นใหญ่ เ ป็ นพฤติ ก รรมแบบเรี ย นรู้ ปฏิบั ติ แ ละพยายามเน้ น ว่ า การ
ตอบสนองต่อสิงเร้ าใด ๆ ของบุคคล สิงเร้ านันจะต้ องมีสงเสริ
ิ มแรงอยู่ในตัว หากลดสิงเสริมแรง
ลงเมือใด การตอบสนองจะลดลงเมือนัน’’
. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนประพันธ์เพลงโดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ผ่านแอพพลิเคชัน Music Maker Jam พบว่า โดยรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากทีสุด
( X =4.55, S.D. =0.67) เมือพิ จารณารายด้ านจากมากไปหาน้ อย พบว่ า ความพึ งพอใจด้ า น
ครูผ้ ูสอนอยู่ในระดับมากทีสุด ( X =4.61, S.D. =0.62) อาจเพราะผู้วิจัยตอบสนองต่อผู้เรียนได้
เป็ นอย่างดี จึงทําให้ ผ้ ูเรียนมีความพึงพอใจด้ านครู ผ้ ูสอนมากทีสุด สอดคล้ องกับเสกสรร ธรรม
วงศ์ (2541, หน้ า 37) กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ เป็ นความรู้สึก หรื อทัศนคติทางด้ านบวกของ
บุ คคลทีมีผลต่ อ สิงใดสิงหนึ งซึ งจะเกิดขึนก็ต่อเมือ สิงนั นสามารถตอบสนองความต้ อ งการแก่
บุคคลนันได้ ความพึ งพอใจลําดับต่อมาคือด้ านเทคนิ คการเรี ยนรู้แบบ Team-Pair-Solo ( X
=4.52, S.D. =0.75) ซึงเทคนิคการเรี ยนรู้แบบ Team-Pair-Solo นันช่ วยพั ฒนาศักยภาพทาง
ความคิดและการประพันธ์เพลงของผู้เรี ยนได้ ดี เนืองจากผู้เรียนจะได้ ลงมือปฏิบัติเป็ นกลุ่ม ได้
แสดงความคิดเห็นร่ ว มกันภายในกลุ่ ม ได้ แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ทางความคิดซึ งกันและกัน ทําให้
ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอย่ า งต่ อ เนื อง ท้ า ยสุด ผู้ เ รี ย นสามารถสร้ า งผลงานการ
ประพันธ์เพลงของตนเองได้ สอดคล้ องกับ ธีระ ศักดิสินชัย (2558) ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้ วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือทีเน้ น



วิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดียว : กรณีศึกษาของโรงเรียนบ้ านขอนแตก ตําบลขอนแตก อําเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธกี ารเรียนรู้แบบร่วมมือทีเน้ นวิธกี ารสอนแบบ ทีม คู่ เดียว โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินความพึ งพอใจหลังการใช้ วิธีการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือทีเน้ นวิธีการสอน
แบบ ทีม คู่ เดียวผู้ เรี ยนมีความพึ งพอใจต่ อการพู ดภาษาอังกฤษในระดับมากมีค่าเฉลีย 4.38
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจลําดับต่อมาคือด้ านสือการเรียนการสอน ( X =4.35,
ี นสมัย ผู้วิจัยจึง
S.D. =0.67) เนืองจากกลุ่มตัวอย่างทีผู้วิจัยทําการทดลองมีอุปกรณ์เทคโนโลยีททั
ใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านันให้ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
) ได้ ทาํ การวิจัยเรือง ผลของกิจกรรมดนตรี
ในรายวิชาดนตรี สอดคล้ องกับ นภาพร ฟักมี (
ทีมีต่อความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะของผู้เรียนชันประถมศึกษาปี ที โรงเรี ยนวัดยางสุทธาราม
เขตบางกอกน้ อ ยกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ เ รี ย นที ได้ รั บ การใช้ กิ จ กรรมดนตรี มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ทางศิลปะมากกว่ าผู้เรี ยนทีไม่ได้ รับการใช้ กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ . และ กรณิการ์ ชู ตระกูลธรรม (
) ได้ ทาํ การวิจัยเรืองการพั ฒนาโปรแกรมเล่น
ดนตรีไทยบนแท็บเล็ตระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จากผู้ใช้ งานจํานวน 30 คน ได้ ค่าเฉลียเท่ากับ
4.33 และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จากผู้ใช้ โปรแกรมสรุปได้ ว่าระบบทีพัฒนาขึนนี
มีประสิทธิภาพสูงและมีความพึงพอใจในระดับมาก

ข้อค้นพบ
. การพั ฒนาความคิดสร้ างสรรค์ในการประพันธ์เพลงโดยใช้ เทคนิค Team-PairSolo ผ่านแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์อัจฉริยะ ทําให้ นักผู้เรียนมีพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์ใน
การประพั นธ์เพลงทีดี กล่ า วคื อ กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ในงานวิ จั ยนีมุ่ งเน้ น ให้ ผ้ ู เรี ยนทํากิจกรรม
ร่วมกับผู้อนื ตังแต่การทํากิจกรรมกลุ่ม ทํากิจกรรมเป็ นคู่ ซึงจะเกิดการแลกเปลียนความคิดเห็น
การช่วยเหลือซึงกันและกัน เรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทําให้ เกิดความรับผิดชอบทาง
สังคม ท้ ายสุดผู้เรี ยนนําความรู้ ทีได้ ไปพั ฒนาตนเอง และสามารถสร้ างผลงานได้ ด้วยตนเองจน
ประสบความสําเร็จในทีสุด
2. การประพั นธ์เพลงเป็ นทักษะหนึงทางด้ านดนตรี เป็ นทักษะทีต้ องอาศั ยความคิด
สร้ างสรรค์เป็ นอย่างมาก การประพันธ์เพลงไม่มีวิธีทเป็
ี นขันตอนอย่างชัดเจน การประพันธ์ขึนอยู่
กับผู้ประพันธ์เอง ว่าต้ องการส่งสารอย่างไรถึงผู้ฟัง ผู้เรียนจึงต้ องใช้ สมาธิ และแสวงหาสิงใหม่อยู่
เสมอ เพื อนํา ความคิ ด หรื อ ข้ อ มู ล เหล่ า นั นมาเป็ นส่ ว นหนึ งของบทประพั น ธ์ใ ห้ บ ทเพลงของ
ผู้ประพันธ์ตอบสนองกับผู้ฟังได้ มากทีสุด



3. ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนมีความแตกต่างกัน แต่ผ้ ูเรียนทุกคนสามารถ
ฝึ กปฏิบัติได้ สิงทีกระตุ้นให้ ผ้ ูเรียนเกิดความสนใจในการปฏิบัติกจิ กรรมคือ อุปกรณ์อจั ฉริยะ หรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยี ซึงสิงเหล่านีเป็ นตัวช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดความสนใจทีจะเรียนรู้ได้ เป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
. การประพั น ธ์เพลงโดยเทคนิ ค Team-Pair-Solo ผู้ วิจั ยต้ องเป็ นผู้ อ าํ นวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูเรียน โดยการตอบคําถาม คอยให้ คาํ ปรึกษาในข้ อสงสัย และกระตุ้นผู้เรียนโดยการ
กล่าวชืนชมเมือผู้เรียนปฏิบัติถูกต้ องเพือให้ ผ้ ูเรียนเกิดความกระตือรือร้ นในการปฏิบัติกจิ กรรม
. การประพันธ์เพลงในงานวิจัยนี มีการประพันธ์เพลงจํานวน ครัง หรือ เพลง
แบ่งเป็ น กลุ่ม เพลง คู่ เพลง และเดียว เพลง ดังนันในการประพันธ์เพลงแบบกลุ่ม และคู่
ครังแรกนันต้ องนําคะแนนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มอีกครังในการประพันธ์เพลงครังที เพือให้
ผู้ทมีี ความสามารถเก่งกว่าได้ ช่วยเหลือผู้ทมีี ความสามารถน้ อยกว่าได้ อย่างเต็มทีมากขึน
3. ผู้วิจัยควรเตรี ยมความพร้ อมล่ วงหน้ าทุกครั ง เพื อให้ การดําเนินกิจกรรมเป็ นไป
อย่างราบรืน เช่น การจัดเตรียมสือและอุปกรณ์การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่อไป
ผู้วิจัยควรทําการวิจัยเกียวกับเทคนิค Team-Pair-Solo โดยการบูรณาการร่วมกับการ
การศึกษาทางไกล (Distance learning) เช่น การเรียนการสอนแบบ ห้ องเรียนกลับด้ าน (Flipped
classroom), การเรียนรู้ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ผ่านทางแอพพลิเคชัน เวปไซต์ หรือ
ระบบออนไลน์อนื ๆ
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