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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ย่อยตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรี 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือพี่สอนน้อง 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพี่สอนน้อง และ 4) ประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พี่สอนน้อง ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมี 2 กลุ่มคือรุ่นพี่ผู้สอนจานวน 25
คนและรุ่นน้องผู้เรียนจานวน 21 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายและใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group
Pretest – Posttest Design ระยะเวลาในการทดลองรูปแบบ 6 เดือน กิจกรรมดนตรีที่นามาใช้มี 7 กิจกรรม
ได้แก่ 1) เพลงภาษาไทยสาหรับเด็กปฐมวัย 2) เพลงภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย 3) คากลอนประกอบจังหวะ
4) การตีกลอง 5) เกมประกอบจังหวะ 6) การเคลื่อนไหวและจังหวะ และ 7) กิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ พร้อม
ทั้งแผนการจัดกิจกรรม เครื่องมือในการเก็บข้อมูลมี 2 ชุด ชุดที่ 1 สาหรับประเมินศักยภาพทางดนตรีแบ่งเป็น
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ของรุ่นพี่ผู้สอน ได้แก่ 1) แบบทดสอบความรู้ ทางดนตรี 2) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัด
กิจกรรมดนตรี และ3) แบบประเมินเจตคติที่มีต่อกิจกรรมดนตรี และของรุ่นน้องผู้เรียนได้แก่ 1) แบบทดสอบ
ความรู้ และ 2) แบบประเมินศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา ชุดที่ 2 สาหรับประเมินรูปแบบฯ ได้แก่ แบบ
ประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ และการเขียนสะท้อนคิด วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การจับกลุ่มข้อมูลประเด็นหลัก
และวิเคราะห์สรุปอุปนัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน พบว่า นักศึกษาควบคุมชั้น
เรียนไม่ ได้ เพราะจัด กิจ กรรมดนตรี ไ ม่น่ าสนใจ ส่ว นใหญ่ ร้องเพลงผิ ด และเพี้ย น ด้ว ยเหตุ ที่ ขาดการฝึ กซ้ อม
ไม่แสวงหาความรู้ และไม่มีการวางแผน ขาดการเตรียมตัว และไม่รับผิดชอบงานกลุ่ม สาหรับแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ทางดนตรี นักศึกษาควรพัฒนาตนเองด้วยการวางแผน การศึกษาหาความรู้ ฝึกซ้อมเป็นประจา
วิเคราะห์และประเมินตนเองได้ และเรียนรู้ตลอดเวลา
2. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องสร้างขึ้น
บนพื้นฐานของปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม ทฤษฎีสนาม และทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมี
องค์ประกอบหลัก 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน 2) ขั้นศึกษาหาความรู้ 3) ขั้นฝึกซ้อมภายใต้การดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 4) พี่สอนน้อง 5) ขั้นประเมินเพื่อพัฒนา และ 6) ขั้นสะท้อนความคิด ซึ่งผลการตรวจสอบรูปแบบฯ พบว่า
มีค่ามาตรฐานในระดับมากที่สุด (4.64 ถึง 4.75)
3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่
สอนน้อง พบว่า รุ่นพี่ผู้สอนสามารถพัฒนาและวางแผนการสอนได้ เห็นความสาคัญของการเตรียมการ วิเคราะห์
จุดอ่อนและจุดแข็งได้ พัฒนาเทคนิคต่างๆ ดีขึ้นตามลาดับ เรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญตลอดเวลา และผลคะแนน
เฉลี่ยศักยภาพทางดนตรีของรุ่นพี่ผู้สอนหลังการทดลองด้านความรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01
คะแนนเฉลี่ยด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีสูงขึ้นตามลาดับและมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมดนตรีใน
ระดับมากที่สุด ส่วนรุ่นน้องผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทางดนตรีหลังการทดลองสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมดนตรีในระดับมาก โดยมีความตระหนักถึงประโยชน์
ของกิจกรรมดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัยในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินรูปแบบฯ ของรุ่นพี่ผู้สอน พบว่า นักศึกษาทุกคนเห็นด้วยกับการนารูปแบบการ
พัฒ นาศักยภาพทางดนตรีโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่ส อนน้อ งมาใช้ ในการพั ฒนาศักยภาพทางดนตรีของ
นักศึกษาในระดับมากที่สุด และจากการสะท้อนคิดพบว่า นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และ
ภาคภูมิใจที่ได้สอนน้อง
คาสาคัญ : รูปแบบ, ศักยภาพทางดนตรี, การเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
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Abstract

The purpose of this study was to develop the model of student’s musical potential
development, in accordance of the following process; 1) defining problems in learning music,
2) designing and examining the model, 3) testing the model, and 4) evaluating the model. The
samples were 2 groups, 25 third-year-student tutors and 21 first-year-student tutees which
were selected by simple random sampling. The research was designed by using group pretestposttest design. Testing the model duration took 6 months. Seven music activities were used
in training: 1) Thai song for early childhood children, 2) English song for early childhood
children, 3) rhymes, 4) drumming, 5) singing game, 6) rhythm and movement and 7) grab
attention, which included activity plans. Instruments for data collection were divided into 2
sets: the first set was the instrument for assessing the musical potential for tutors consisted of
a music knowledge test, a performance evaluation form over the management of the music
activity, and a music activities attitude assessment. Instrument for assessing the musical
potential for tutees consisted of a music knowledge test and a music potential form. The
other set was the instrument for evaluating a model consisted of an evaluation form for
examining the model and writing reflection. Arithmetic mean, Standard deviation, t-test were
applied to analyze the results of the study, while the qualitative data was analyzed by domain
analysis and inductive analysis.
The research findings were as follows:
1. The music teaching problems of student teacher showed that student teacher
couldn’t run lesson smoothly because music activity might be not interesting. Most of student
teacher sing out of tune because of lack of practice, research, preparation, and teamwork.
Student teacher should improve themselves by self-studying, practicing regularly, being able to
evaluate themselves and reflections.
2. The model of students' musical potential development using peer teaching
method based on Progressivism Philosophy, Field Theory, and Constructivism Theory to
enhance students' musical potential. There were six steps of the instruction:
1) planning 2) studying 3) practicing 4) peer teaching 5) evaluation for development and
6) reflection. The result of the 4 standard examining by 7 experts were at the highest. (4.64 to
4.75)
3. After testing the model; the result revealed that the tutors were able to develop
plans, realize to preparation, analyze strengths and weaknesses, improve techniques, and learn
deeply. The average scores on musical potential in music knowledge of tutors was higher than
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before with statistically significant differences at .01. The average scores on a management of
the music activity performance was higher up respectively and the average scores on the
attitude towards the activities were at the highest level. In addition, the average scores on
musical potential in music knowledge of tutees was higher than before with statistically
significant differences at .01. and the average scores on the attitude towards the activities were
at the highest level and also realized benefits of early childhood music activities at the highest
level.
4. The result of model evaluation from the tutors showed that they all thought that
the model was effective at the highest level. Moreover, students aimed for improving
themselves and proud of being teachers.
Keywords: model/ musical potential/ cooperative learning by peer teaching/
บทนา

หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย (5ปี ) คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ (2557: 2) มุ่งหวังให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สาคัญคือ มีความรัก ศรัทธา ภูมิใจในวิชาชีพครู
มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความ
ประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา ใฝ่รู้
ใฝ่เรียน กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และนาความรู้ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ได้เป็น
อย่างดี จากที่กล่าวมานี้เป็นเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จึงควรเริ่มวางรากฐานตั้งแต่
การเรียนในชั้นปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
แต่ในการวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าวจากผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อสังเกตว่า นักศึกษามีความรู้ด้านวิธีสอนเด็กปฐมวัย
แต่อาจจะไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้ในสภาพจริง จึงควรเน้นให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ตรง พัฒนา
เทคนิคและวิธีสอน เช่น เพลง เกม คากลอนฯ (ธีราพร กุลนานันท์. 2554: 101) ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน
สรุ ป ผลการประชุ ม สั ม มนาครู พี่ เ ลี้ ย งและนั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2558 (ณฐพร อารีญาติ. 2558: 7) ที่ระบุว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยไม่สามารถ
ควบคุ ม ชั้ น เรีย นได้ ขาดทั กษะการสอน ร้องเพลงได้ น้ อย เคาะจั ง หวะไม่ ส อดคล้ องกับ เพลง เล่ น เกมซ้ า ๆ
ขาดเทคนิคการเร้าความสนใจ ขาดภาวะผู้นา และไม่สนใจที่จะร่วมกันทางานกลุ่ม ทั้งที่เป็นระยะสุดท้ายของการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาจึงควรค้นคิดวิธีการพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมดนตรี
สาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสูงสุดในระยะที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์
ความสาเร็จในการสอน โดยเริ่มจากรายวิชาเพลงและกิจกรรมการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย วิธีสอนและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน
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ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2558. ออนไลน์) ได้นาเสนอแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาครู ว่า
การสอนแบบพี่สอนน้องเป็นวิ ธีการที่น่าสนใจ เพราะได้ประโยชน์ทั้ง ผู้เรียน รุ่นพี่ที่สอนน้อง และครู เพราะเมื่อ
รุ่นพี่ไปสอน น้องจะไม่เกร็ง กลับตื่นเต้นและสนใจเรียน กล้าพูดกล้าถาม ส่วนรุ่นพี่ ได้เตรียมตัวศึกษาค้นคว้า
มากกว่าในบทเรียน เพื่อเตรียมตอบข้อซักถาม ทาให้รุ่นพี่ได้ ความรู้เพิ่มขึ้น ส่วนครูจะได้ประโยชน์จากการเห็น
เทคนิควิธีการของรุ่นพี่ใช้ ซึ่งมีความแปลก แตกต่างจากวิธีเดิม ซึ่งมีความสนุกสนาน และสิ่งสาคัญคือเกิดความ
ภาคภู มิ ใ จพร้ อ มจะเป็ น ครู ใ นอนาคต ซึ่ ง เชื่ อ ได้ ว่ า คนเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ครู ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไวกอสกี้
(Vygotsky’s Theory. n.d; in Hagan, 2003; online) ได้กล่าวถึง การสอนแบบเพียร์ (Peer Teaching)
ว่าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้เรียนเป็นผู้สอน และวิปเปิล (Whipple, 1987: 3) กล่าวว่า การเรียนรู้จาก
การสอนผู้อื่นเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่ทาให้ผู้เรียนและผู้สอนมีส่ว นร่วมกันคิดวางแผน และลงมือ
ปฏิบัติโดยผ่านประสบการณ์ตรง เอกซิส เซนต์เตอร์ (The Access Center, n.d. online) อธิบายว่า การสอน
แบบเพียร์นั้นมี 3 แบบ ได้แก่ 1) การสอนข้ามอายุ (Cross Age Tutoring) หรือสอนต่างอายุจึงเป็นพี่สอนน้อง 2)
ผู้ช่วยการเรียนรู้ (Peer Assisted Tutoring) และ3) เพื่อนจับคู่สอนกันเอง (Reciprocal Peer Tutoring)
ซึ่ง คาลโควสกิ (Kalkoski, 1995: online) ได้กล่าวถึงคุณค่าความสาคัญและประโยชน์ที่ผู้สอนได้รับดังนี้
ได้ทบทวนบทเรียนมากขึ้น รู้วิธีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถอธิบายความรู้ได้อย่างชัดเจน มีความมั่นใจใน
ตนเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ มีผลการเรียนดีขึ้น รู้วิธีเรียน วิธีสอน วิธีประเมิน รวมถึงการใช้
เทคนิคการคาดเดาข้อสอบ มีความมุ่งมั่น มีความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาความสามารถในการสื่อสารดีขึ้น
เกิดประสบการณ์ซึ่งจะนาไปสู่ เป้าหมายของอาชีพ รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความรู้สึกที่ดี พัฒนาความรู้ทั่วไป
ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความคงทนในการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อื่น
ได้ ส่วนผู้เรียนมีการพัฒนาดังนี้ ทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม และระเบียบวินัย
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย ของ เวลดอลล์ และโคลมาร์ (Whelldall and
Colmar, 1990: abstract) ยังพบว่า พี่ที่สอนน้องจะมีผลต่อความรู้สึกน้องมากกว่าความรู้ ดังนั้นผู้สอนจึงควร
ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมตลอดเวลา ควรตรวจสอบความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่รับผิดชอบ และการ
ดูแลผู้อื่น นอกจากนี้ ปิรามิดแห่งการเรียนรู้ของ เบทธิว มายนี่ (Bethel Maine, 2010: online) ได้กล่าวว่า การ
สอนผู้อื่น เช่น การสอนพิเศษ จะช่วยให้จาเนื้อหาสาระได้ถึง 90% และสุภาณี เส็งศรี (2554: 129) ได้นาวิธีการ
สอนแบบพี่สอนน้องมาจัดกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการวิจัยและพัฒนาการศึกษา พบว่า วิธีการนี้สามารถสร้างเสริม
ความสามัคคีในกลุ่ม และพัฒนาการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ทาให้นิสิตมั่นใจในตนเอง อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการ
เรี ย นซ่ อ มเสริ ม ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การอยากรู้ เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาตนเองต่ อ ไป
ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ไว้วางใจกันและกัน กล้าซักถาม เคารพในบทบาทซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
และการประสานช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม ติดตามประเมินผล ทาให้เกิดความพึงพอใจ และเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา แต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐาน
งานวิจัยที่ตอบได้ว่ารูปแบบทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาควรเป็นอย่างไร จึงเห็นควร
ที่จะสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง เพื่อ ค้นหา
รูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์ย่อยตามขั้นตอนมีดังนี้
1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี
2. สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพี่สอนน้อง
3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่
สอนน้อง
4. ประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอน
น้อง
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และ 3 จานวนชั้น
ปีละ 2 กลุ่ม ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 100 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 กลุ่ม คือชั้นปีที่ 1 และ 3 section 02 ซึ่ง
ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นรุ่นพี่ผู้สอน (tutors) กิจกรรม
ดนตรีจานวน 25 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นรุ่นน้องผู้เรียนกิจกรรมดนตรีจานวน 21 คน (tutees)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่
สอนน้อง
ตัวแปรตาม คือ ผลการใช้รูปแบบฯ
3. เนื้อหาของกิจกรรมดนตรีมี 7 กิจกรรม ได้แก่ เพลงสาหรับเด็กปฐมวัย เพลงภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็ก คากลอนประกอบจังหวะ การตีกลอง เกมประกอบจังหวะสาหรับ เด็กปฐมวัย การเคลื่อนไหวและจังหวะ
และกิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ(กิจกรรมเก็บเด็ก)
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 สาหรับประเมินศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา 2 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 รุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรีมีดังนี้
1.1 แบบทดสอบความรู้ทางดนตรีก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ
1.2 แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรี
1.3 แบบประเมินเจตคติที่มีต่อกิจกรรมดนตรี
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กลุ่มที่ 2 รุ่นน้องผู้เรียนกิจกรรมดนตรีมีดังนี้
1.1 แบบทดสอบความรู้ทางดนตรีก่อนและหลังการจัดกิจกรรมดนตรี
1.2 แบบประเมินศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา
ชุดที่ 2 สาหรับประเมินรูปแบบฯ จากรุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรี โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็น
ที่มีต่อรูปแบบฯ และการเขียนสะท้อนคิด
5. ระยะเวลาของการดาเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 24 เดือน ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีในปีการศึกษา 2558
เดือนธันวาคม 2558 และสรุปผลการศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีใช้เวลา 3
เดือน (ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องใช้เวลา 10 เดือน (มีนาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559)
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นการทดลองรูปแบบฯใช้เวลา 6 เดือนโดยเริ่มทดลองใช้รูปแบบเดือนมกราคม 2560
– มิ ถุ น ายน 2560 ซึ่ ง มี 3 ขั้ น ตอน 1) ขั้น ก าหนดเป้ า หมายเตรี ย มการสอนน้ อ ง (มกราคม)
2) ขั้นวางแผนและฝึกซ้อม (กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) 3) ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
(มิถุนายน)
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่
สอนน้องและสรุปผลการประเมินรูปแบบฯ 5 เดือน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2560)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรี ยนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ที่เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ที่ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ย่อย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี องนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จากครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร และโรงเรียนเทศบาลวัดเกษม
จิตตาราม รวมครูพี่เลี้ยงทั้งหมด 22 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2
รวมทั้งสิ้น 38 คน โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เครื่องมือที่ใช้เป็นประเด็น
คาถามปลายเปิดแบบไม่มีโครงสร้าง เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีของนักศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ จับกลุ่มข้อความประเด็นหลัก (Domain Analysis) วิเคราะห์สรุปแบบอุปนัย
(Analytic Induction) และเขียนพรรณนาวิเคราะห์สรุป (Analytical Description)
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ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
ผู้วิจัยได้นาผลการสรุปข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และ
สั ง เคราะห์ ป รัช ญาการศึกษาแบบพิ พั ฒ นาการ (Progressivism) ทฤษฎีการสร้า งองค์ ความรู้ด้ ว ยตนเอง
(Constructivism) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบก้าวหน้า การเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอน
น้อง (Cooperative Learning by Peer Teaching) กิจกรรมดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อร่างรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง พร้อมทั้งแบบประเมินศักยภาพทาง
ดนตรีและรูปแบบฯ คู่มือการใช้รูปแบบฯ เพื่อตรวจสอบมาตรฐาน 4 ด้าน อันได้แก่ ความเป็นไปได้ (Feasibility
Standards) ความเหมาะสม (Propriety Standards) ความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) และ
ความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) ของ สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam and others, 2006;
อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวานิช. 2549: 54-56) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน โดยประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่
เป็นมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) นามาวิเคราะห์
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ พร้อมกันนี้ได้หาคุณภาพเครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บ รวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบ
ความรู้ทางดนตรี แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรี แบบประเมินเจตคติ ทางดนตรีที่
มีต่อกิจกรรมดนตรี แบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบฯ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการ
อบรมกิจกรรมดนตรี ตรวจสอบคุณภาพโดยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
ผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบฯ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 section 02 รุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรม
ดนตรี จานวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (มกราคม ถึง มิถุนายน 2560) ใช้แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน – หลังการทดลอง (One Group Pretest- Protest Design) ขั้นตอนในการ
ทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ 1) ขั้นกาหนดเป้าหมายเตรียมการสอนน้อง (มกราคม) 2) ขั้นวางแผนและฝึกซ้อม
(กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม) 3) ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง (4 ถึง 7 มิถุนายน) สร้างเครื่องมือที่
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 4 ชนิดดังนี้
1) สร้างแบบทดสอบความรู้ทางดนตรี ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกจานวน 25 ข้อ ซึ่งได้หา
คุณภาพทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น คือตรวจความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาข้อคาถามแต่
ละข้อ พบว่าทุกข้อมีค่า IOC เกินกว่า .8 ทั้งนี้ได้ปรับข้อคาถามและตัวเลือกให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนาแบบทดสอบไปทดลองกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน เพื่อ
วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์ความยากง่าย (p) ระหว่าง .29 ถึง .81 ค่าอานาจจาแนก (r)
ระหว่าง .28 ถึง .72 และค่าความเชื่อมั่น ( r xx) ของคูเลอร์ ริชาร์ดสัน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับเท่ากับ .90 เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว จึงนาไปเก็บข้อมูลในการ
ทดลองจริง
3000
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2) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่ง
ได้หาคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น คือตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน
พิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ พบว่าทุกข้อมีค่า IOC เกินกว่า .7 ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน และ
ภาษา ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นจึงนาแบบประเมินไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่กาลัง
ฝึกประสบการณ์ วิ ชาชีพ ครูจ านวน 20 คน เพื่ อวิ เคราะห์หาค่า ความเชื่อมั่ นด้ วยวิ ธีของ ครอนบั ค พบว่ า
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.76 เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว จึงนาไปเก็บ
ข้อมูลในการทดลองจริง
3) สร้างแบบประเมินเจตคติที่มีต่อกิจกรรมดนตรี เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งได้หาคุณภาพทั้ง
ความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่น คือตรวจสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ
พบว่าทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง .8 - 1 ทั้งนี้มีข้อเสนอให้ปรับภาษา ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น
จึงนาแบบประเมินไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบัค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.79 เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรง
และความเชื่อมั่นแล้ว จึงนาไปเก็บข้อมูลในการทดลองจริง
4) สร้างแบบประเมินศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งได้หาคุณภาพ
ทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น คือตรวจความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ
พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง .8 - 1 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาความคล้ายคลึงเพื่อขจัดความซ้าซ้อน
หลังจากนั้นจึงนาแบบประเมินไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์
หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบัค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.78 เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่น แล้ว จึงน าไปเก็บข้อมูลในการทดลองจริง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมู ล ได้ แก่ การหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์คะแนนก่อนและหลังการ
อบรมใช้ t-test Dependent
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพี่สอนน้องเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งได้หาคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น คือตรวจความ
เที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่า IOC ระหว่าง .7 - 1 ทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะให้พิจารณาลดจานวนข้อคาถาม หลังจากนั้นจึงนาแบบประเมินไปทดลองเก็บข้อมูลกับนักศึกษาที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของครอนบัค พบว่า ค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ 0.72 เมื่อได้เครื่องมือที่มีคุณภาพทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว จึงนาไปเก็บข้อมูลในการทดลอง
จริง และการเขียนสะท้อนคิดหลังการใช้รูปแบบฯ สาหรับรุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรี วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
1. สภาพ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีของนักศึกษาปฏิบัติการสอน พบว่า นักศึกษา ควบคุม
ชั้นเรียนไม่ได้ เพราะจัดกิจกรรมดนตรีไม่น่าสนใจ ส่วนใหญ่ร้องเพลงผิดและเพี้ยน ด้วยเหตุที่ขาดการฝึกซ้อม
ไม่แสวงหาความรู้ และไม่มีการวางแผน ขาดการเตรียมตัว และไม่รับผิดชอบงานกลุ่ม
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีนักศึกษาควรพัฒนาตนเองด้วยการวางแผน ศึกษาหาความรู้
ฝึ กซ้ อมเป็ น ประจ า วิ เคราะห์และประเมิ น ตนเองได้ และเรีย นรู้ต ลอดเวลา โดยเริ่ม จากการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรี และสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมดนตรี ส่วนเนื้อหาของกิจกรรม
ดนตรีที่จาเป็นสาหรับครูปฐมวัยได้แก่ กิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ หรือกิจรรมเก็บเด็ก การร้องเพลงเด็ก เพลง
ภาษาอังกฤษ คากลอน การเคาะจังหวะ เกม และกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. สร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พี่ส อนน้อง ที่ ได้ จ ากการวิ เคราะห์ ส ภาพ ปัญ หา และแนวทางในการจั ดการเรียนรู้ท างดนตรีของนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาจากครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ กิจกรรมดนตรีของเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง และร่างรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องที่มีองค์ประกอบดังนี้คือแนวคิด โครงสร้าง
วัตถุประสงค์ กระบวนการสาคัญ การนารูปแบบฯ ไปใช้ เงื่อนไขและกลยุทธ์เพื่อความสาเร็จ โดยมีกระบวนการ
หลัก 6 ขั้นตอนเพื่อใช้ในการปฏิบัติการและวางแผนการสอนกิจกรรมดนตรีดังนี้
1) ขั้นตอนการวางแผน
2) ขั้นศึกษาหาความรู้
3) ขั้นฝึกซ้อมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
4) ขั้นพี่สอนน้อง
5) ขั้นประเมินเพื่อพัฒนา
6) ขั้นสะท้อนคิด
ผลการตรวจสอบรูปแบบจากการจัดระดับความคิด เห็นของผู้เชี่ยวชาญ 7 คนสรุปได้ว่า รูปแบบมี
คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดดังนี้ ความเหมาะสมเท่ากับ 4.64 (S.D.= 0.14) ด้านความ
เป็นไปได้เท่ากับ 4.64 (S.D.= 0.08) ด้านความถูกต้องครอบคลุม 4.75 (S.D.= 0.21) และด้านความเป็น
ประโยชน์เท่ากับ 4.71 (S.D.=0.14)
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง
แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ผลการใช้รูปแบบฯ ผลการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาที่ใช้รูปแบบฯ ทั้งรุ่นพี่
ผู้สอนและรุ่นน้องผู้เรียนกิจกรรมดนตรี
3.1 ผลการใช้รูปแบบฯ จากการสรุปจากการสะท้อนคิดหลังการทากิจกรรมในทุกขั้นตอนสรุปได้
ดังนี้
1) ขั้นตอนการวางแผน นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนทุกคนร่วมกันวางแผน และพัฒนาแผนการสอน
กิจกรรมดนตรี พัฒนากระบวนการทางานกลุ่ม สามารถเป็นผู้นาและผู้ตาม ทางานเป็นทีมดีขึ้น กาหนดเป้าหมาย
ที่ทาให้กลุ่มประสบความสาเร็จ
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2) ขั้นศึกษาหาความรู้ นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆในเวลารวดเร็ว มีการสะสมและประเมินความรู้ด้วยเหตุผลเชิงวิชาการ และต่อยอดขยายผลองค์
ความรูด้ ีขึ้น
3) ขั้นฝึกซ้อมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนทุกคนตระหนักถึงการร่วมกัน
ฝึกซ้อมก่อนปฏิบัติการ โดยให้เพื่อนที่มีความรู้ในกิจกรรมนั้นช่วยดูแลและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ
เตรียมตัวให้ดีที่สุด มีการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างเป็นระบบภายในเวลาที่กาหนด จึงทาให้ทุกคนมีความรู้เท่า
เทียมกัน และมีความแม่นยาในการสอนดีขึ้น นักศึกษาสอนตามลาดับขั้นตอน และเมื่อทดลองใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในขณะฝึกซ้อม ทาให้นักศึกษาปรับ
พฤติกรรมการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้
4) ขั้นพี่สอนน้อง นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรีให้แก่รุ่นน้องได้เรียนรู้จากการสอน และ
พัฒนาทักษะการสอน ซึ่งได้แสดงทั้งความรู้ เทคนิค วิธีการสอน การจัดกิจกรรม การสื่อสาร การทักทาย การ
ควบคุ ม ชั้ น เรี ย น เทคนิ ค การเร้า ความสนใจ แก้ ปั ญ หาในการสอนได้ รวดเร็ว เกิด ความมั่ น ใจในตนและมี
ความสั มพั น ธ์ อันดี ระหว่า งกัน และกัน ก่อให้เกิด สายสัม พั น ธ์ ที่ยั่ ง ยื น เรีย นรู้จ ากการปฏิบั ติจ ริง และประสบ
ความสาเร็จในการสอนและมีความรู้ทางดนตรีมากขึ้นจากการเปิดโอกาสให้น้องได้แสดงความสามารถทางดนตรี
นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนพัฒนาการสอนดีขึ้น ด้วยตนเองตามลาดับ ส่วนรุ่นน้องผู้เรียนตั้งใจเป็นผู้เรียนที่ดี ให้ความ
ร่วมมือกับรุ่นพี่สอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้การสอนประสบความสาเร็จซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้องต่อไป
อีกทั้งยังเกิดความเอื้ออาทรในความรู้สึกของทั้งพี่และน้อง
5) ขั้นประเมินเพื่อพัฒนา นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนทุกคนสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของ
ตนเองและเพื่อนได้ พร้อมที่จะรับข้อเสนอแนะจากทุกคน เรียนรู้และสอนได้ ง่ายขึ้น มองเห็นข้อบกพร่องในเชิง
บวกและมีใจเป็นกลางเพื่อนามาพัฒนาตนเอง เกิดนิสัยการพิจารณาตนเองเพื่อเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ในช่วงแรกๆ นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม จะไม่คุ้นเคยกับการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อื่น จึงไม่แสดงความคิด แต่เมื่อเริ่ม
เข้าใจจึงบอกกล่าวกันอย่างกัลยาณมิตร จึงเกิดมิตรภาพในกลุ่มอย่างแนบแน่น ส่วนรุ่นน้องประเมินตนเองได้ตรง
ตามสถานการณ์ตลอดเวลา และวิเคราะห์เหตุของความผิดพลาดได้เช่นกัน
6) ขั้นสะท้อนคิด นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนทุกคนสามารถนาเสนอความคิดผ่านกิจกรรมสุนทรีย
สนทนาด้วยความตั้งใจ และพัฒนาน้าเสียงของตนเองดีขึ้นจากการฟังในขณะที่พูด และผู้ฟังจะฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อ
จับประเด็นการเรียนรู้ ทาให้ทุกคนรู้จักตนเองและเพื่อนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แสดงถึงความรู้ ความคิดของตนเองได้
ตระหนักในความแตกต่างทางความคิดและความรู้สึกของทุกคนได้ ทาให้เรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งได้
ตลอดเวลา การพูดสะท้อนคิดเป็นกิจกรรมที่ต้องเผชิญหน้า จึงอาจจะนาเสนอได้เพียงบางเรื่อง ดังนั้นการเขียน
สะท้อนคิดจะทาให้ได้ข้อมูลที่มีความลึกซึ้งกว่าสุนทรียสนทนา
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3.2 ผลการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีดังนี้
1) นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรีมคี ะแนนเฉลี่ยของศักยภาพทางดนตรี 3 ด้านดังนี้
1.1) ความรู้ทางดนตรีสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 (t = -20.228)
1.2) ความสามารถในการจั ด กิจ กรรมดนตรี สู ง ขึ้น ตามล าดั บ ซึ่ ง วิ เคราะห์พ ฤติ กรรม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมทางดนตรีจากภาพเคลื่อนไหวที่ บันทึกในขณะทาการสอนน้องเป็นเวลา 3 ครั้ง
คือ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 8 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม 6 ด้านมีลาดับดังนี้ 1) ทักษะการสอน 4.12 ,4.36
และ 4.76 2) ด้านความแม่นยา 4.04, 4.6 และ 4.68 3) ด้านการควบคุมชั้นเรียน 4.24 , 4.6 และ 4.8 4) การ
เร้าความสนใจ 3.88 4.28 และ 4.76 5) ด้านภาวะผู้นา 4.28, 4.52 และ 4.76 6) การทางานเป็นทีม 4.28 4.72
และ 4.76 โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมใน 3 ครั้งมีลาดับดังนี้ 24.09 (S.D.= 4.21) , 27.26 (S.D.= 2.54) และ 28.56
(S.D.= 1.83)
1.3) มีเจตคติที่ดี ต่อกิจกรรมดนตรี โ ดยรวมในระดั บมากที่สุ ด โดยมี คะแนนเฉลี่ ย 4.73
(S.D.=.09) ผลรายละเอียดการวิเคราะห์มีดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ 4.84
(S.D.= .37) มีใจรักและภูมิใจในการจัดกิจกรรม 4.76 (S.D.= .43) มีความตระหนักรู้และมุ่งมั่นในการหาความรู้
ทางดนตรีให้แก่รุ่นน้อง 4.72 (S.D.= .45) มีความกระตือรือร้น หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ 4.6 (S.D.= .57) สามารถแนะนาและแสดงข้อเสนอแนะรุ่นน้อง 4.44 (S.D.= .05) มีความสาคัญต่อการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 4.84 (S.D.= .37) และเห็นคุณค่ากิจกรรมดนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูปฐมวัย
4.92 (S.D.= .27)
2) นักศึกษารุ่นน้องผู้เรียนกิจกรรมดนตรีมีคะแนนศักยภาพดนตรีดังนี้
2.1) ความรู้ทางดนตรีสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 เช่นกัน (t=-13.56)
2.2) ศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาที่ เข้ารับการอบรมกิจกรรมดนตรีโดยรวมมีระดับพึง
พอใจมาก ถึง มากที่สุด ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดังนี้ ด้านความรู้ความเข้าใจ 4.28 (S.D.=0.10) ด้านความสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม 4.3 (S.D.=0.1) ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมดนตรี 4.2 (S.D.=0.09) ด้านความพึงพอใจต่อ
วิทยากร 4.29 (S.D.=0.08) ด้านการนากิจกรรมดนตรีไปใช้ประโยชน์ 4.59 (S.D. =0.06)
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่
สอนน้อง พบว่า นั กศึกษารุ่นพี่ผู้ สอนกิจกรรมดนตรี ทุกคนเห็นด้ วยกับ การน ารูปแบบ ฯ มาใช้ ในการพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย จากการวิเคราะห์ตามมาตรฐาน 4 ด้าน
ดังนี้ ด้านความเป็นไปได้ในการนามาใช้ได้จริงเท่ากับ 4.75 (S.D.= 0.06) ด้านความเหมาะสมกับบริบทของ
วัฒนธรรมไทยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.71 (S.D.= 0.05) ด้านความถูกต้องครอบคลุมที่สนองตามความต้องการของผู้จัด
กิจกรรมดนตรีมีค่าเฉลี่ยที่ 4.68 (S.D.=0.10) และด้านความเป็นประโยชน์ของกิจกรรมดนตรีมีค่าเฉลี่ยที่ 4.87
(S.D.=0.06)
จากการวิเคราะห์การเขียนสะท้อนคิดยังพบว่า นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนรู้สึกดีใจ ตื่นเต้น ประหม่า แต่ก็
พยายามเต็มที่ สุดความสามารถ เพื่อจัดกิจกรรมให้ดีที่สุด กล้าพูด กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกมากขึ้น ภูมิใจ
ในตนเอง เกิดความสุขกับการเป็นผู้ให้ความรู้ ยินดีที่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรม เกิดความประทับใจสมาชิกของกลุ่ม
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เข้าใจการเสียสละ ความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร ความห่วงใย มองเห็นคุณค่าของความรู้สึกมากขึ้น รู้จัก
ตนเองดีขึ้น รู้ข้อผิดพลาดของตนเอง มีความพยายามในการแก้ไข และรับผิดชอบตนเองมากขึ้น มองโลกในแง่ดี
รู้จักแก้ไขจากการสังเกตข้อบกพร่อง และตระหนักในการฝึกซ้อมทาให้มีพัฒนาการดีขึ้นได้
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ย่อยของการวิจัยดังนี้
1. สภาพ ปั ญ หา และแนวทางในการจั ด การเรี ย นทางดนตรีข องนั ก ศึ กษาปฏิ บั ติ การสอนใน
สถานศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีที่วิเคราะห์จากข้อมูลของครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึ ก ษาโดยการสนทนากลุ่ ม พบว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ค่ อ ยจั ด กิ จ กรรมดนตรี ไม่ มั่ น ใจในการจั ด กิ จ กรรม
ไม่สามารถควบคุมชั้นเรียน สอนติดขัดและไม่น่าสนใจ ร้องเพลงผิดและเพี้ยน ไม่แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ขาด
ภาวะผู้นา ขาดความแม่นยาในการสอน และท้อแท้ในการสอน แสดงว่า นักศึกษาไม่ได้นาความรู้ทางดนตรีมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่ตระหนักในคุ ณค่าของกิจกรรมดนตรี จึงเป็นผลให้ไม่มีการ
วางแผนและไม่สนใจที่จะเตรียมตัว หรือเรียนรู้กิจกรรมดนตรีอื่น ๆ และความรู้ในการจัดกิจกรรมดนตรียังน้อย
และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการสอน 1 ปี หรืออาจเป็นเพราะนักศึกษาได้เรียนในรายวิชาเพลงและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งทิ้งช่วงเวลาห่างจากการปฏิบัติการสอนถึง 4 ปี ดังนั้นการเรียนรู้
ทางดนตรีจึงขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจึงควรกลับมาทบทวนแผนการเรียน หลักสูตร
และเพิ่มกระบวนการในการพัฒนานักศึกษาให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานครูตลอดเวลา
พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ใหม่ตลอดเวลา เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้มากที่สุด และใช้วิจารณญาณในการ
เลือกกิจกรรมและแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ปฏิบัติการสอนร่วมกันอย่างมีความสุข รู้จักเสียสละ
สร้างภาวะผู้นาที่จะนาพาตนเองไปสู่ความสาเร็จได้ในที่สุด
ปัญหาของนักศึกษาจาแนกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความไม่เข้าใจเด็ก 2) พฤติกรรม
การสอน 3) การปฏิบัติงาน แสดงว่า นักศึกษาขาดการใคร่ครวญในการเข้าถึงความรู้สึกของเด็ก ซึ่งรวมถึงการ
สังเกตและรับรู้ในรายละเอียด จึงส่งผลต่อความไม่เข้าใจการปฏิบัติงานครู และกระบวนการสอนตลอดทั้งวัน
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการเตรียมความพร้อมยังไม่เข้มข้นเพียงพอสาหรับการเรียนรู้ที่ลึกถึงความรู้สึกของเด็ก และยัง
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองไม่ได้ ทาให้มองข้ามปัญหาเล็กๆ ที่อาจจะนาไปสู่ปัญหาการเรียนรู้ พฤติกรรม และ
ความเสียใจ ดังนั้นจึงควรใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองด้วยการใช้
เหตุผลที่เหนือกว่าเดิมเสมอ จึงควรใช้การสะท้อนคิดในกิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อการสร้างความรู้ในตนเองได้
ตลอดเวลาซึ่งปัญหาที่ปรากฏนี้คล้ายคลึงกับ ปัญหาที่ปรากฏในรายงานสรุปการประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ณฐพร
อารีญาติ. 2558: 7) ที่ว่านักศึกษาคุมชั้นเรียนไม่ได้ ไม่แสวงหาความรู้ใหม่ใช้เพียงความรู้เดิม ขาดเทคนิคการเร้า
ความสนใจ ขาดความรักและสามัคคีกันภายในกลุ่ม และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรี ผลสรุปได้ว่า นักศึกษาควรเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนการสอน
โดยการค้นคว้าหาความรู้ ฝึกซ้อมมาก่อน ฝึกใช้ไมค์โครโฟน ใช้น้าเสียงที่ไพเราะ ควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ
พัฒนาตนเองตลอดเวลา แสดงว่า การเตรียมตัวเป็นสิ่งสาคัญของการจัดกิจกรรมดนตรี เพราะ ครูจะไม่สามารถ
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สอนกิจกรรมดนตรีได้ในทันทีเหมือนวิช าอื่นๆ ด้วยเหตุที่กิจกรรมดนตรีมีองค์ประกอบที่ควรคานึงถึงหลาย
ประการ อันได้แก่ ทานอง ระดับเสียง จังหวะ เนื้อร้อง ความต่อเนื่อง ท่าทางประกอบ และเทคนิคหรือลูกเล่น
ของแต่ละเพลง ทุกองค์ประกอบต้องประสานสอดคล้องในเวลาเดียวกัน ดังนั้นผู้สอนจึงต้องฝึกซ้อมจนเกิดความ
ชานาญก่อนการสอนกิจกรรมดนตรี
จากแนวทางการจัดกิจกรรมดนตรียังพบว่า กิจกรรมดนตรีที่จาเป็นสาหรับครูปฐมวัย มี 7 กิจกรรม
ได้แก่ กิจกรรมเตรียมเด็กให้สงบ (กิจกรรมเก็บเด็ก) การร้องเพลงเด็ก เพลงภาษาอังกฤษ คากลอนการเคาะ
จังหวะ เกม และกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ทั้งนี้เป็นเพราะ หากจัดกิจกรรมการร้องเพลงเพียงอย่าง
เดียวนั้นยังไม่เพียงพอต่อการสอนดนตรีกับเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงควรมีทั้งความรู้ และความสามารถในการจัด
กิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย จึงจะประสบความสาเร็จในการสอนเด็กปฐมวัยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธวัชชัย นาควงษ์ (2543: 12-61) ที่ว่า เด็กปฐมวัยควรได้รับประสบการณ์ทางดนตรีที่มีคุณภาพ
เพื่อปลู กฝัง รสนิย มทางดนตรีและพั ฒนาความซาบซึ้ง ในความงาม ซึ่ง ควรเริ่มตั้ งแต่ เด็ กอายุยั งน้ อย ครูต้อง
เลือกสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้เด็กได้รับสัมผัสกับกิจกรรมดนตรีที่หลากหลาย ก่ อให้เกิดพื้นฐานการเรียนรู้ทาง
ดนตรีจากกิจกรรมดังนี้ การฟัง การร้อง การเล่นเกม การเคลื่อนไหว การอ่านสัญลักษณ์ การสร้างสรรค์ด้านการ
เคลื่อนไหว การประสานเสียง การเล่นเครื่องดนตรีและการทาจังหวะ ดังนั้นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จึงควรฝึกซ้อมกิจกรรมดนตรีให้มี ความชานาญขณะที่อยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้สูงสุดก่อน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2. การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพี่สอนน้อง ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดกิจกรรมดนตรีสาหรับเด็ก
ปฐมวัย สังเคราะห์เอกสาร ตารา งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบ โดยนาปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ
(Progressivism) ที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (Cooperative Learning) และกาหนดทิศทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง จึงทาให้จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ของ ดิวอี้ (Dewey, 1960: in Gaido, 2005:
online) ทฤษฎีสนาม (Field Theory) ของ เลวิน (Lewin, 1940: online) ที่เสนอหลักการสาคัญในการพัฒนา
มนุ ษ ย์ ว่ า มนุ ษ ย์ ทุ กคนมี พ ลั ง จะน าพาไปสู่ เป้ า หมาย เน้ น การพึ่ ง พากันและกัน จะเป็ น ตั ว กาหนดวิ ธี การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสิ่งแวดล้อมสนองความต้องการของผู้เรียน และทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ของ ไวกอสกี้ (Vygotsky’s Theory, n.d; in Hagan and Tudge, 2003: online)
ได้กล่าวถึงการสอนแบบเพียร์ (Peer Teaching) ว่าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ผู้เรียนเป็นผู้สอน เรียนรู้โดยการ
สร้างองค์ความรู้ ความคิด และพัฒนาด้วยการประเมินตนเองจากประสบการณ์การสอนทุกครั้ง การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือพี่สอนน้อง (Cooperative Learning by Peer Teaching) จะทาให้ผู้สอนมี พัฒนาการสอนดีขึ้น
ตามลาดับ วิธีนี้จึงเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสาหรับนักศึกษาสายครู เพราะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้สอน เป็นวิธีที่เน้นความพยายามของผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และสร้างเจตคติที่ดีต่อการสอน เกิดความ
มั่นใจ สร้างภาวะผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม เกิดประโยชน์สูงสุดและมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของ
ผู้สอนในหลายด้าน และเมื่อกล่าวถึงกิจกรรมที่เร้าความสนใจเด็กปฐมวัยได้ดี และสามารถแสดงผลการเรียนรู้ได้
ทันที จึงทาให้การสอนประสบความสาเร็จในทุกครั้ง วิธีนี้จึงเป็นกลยุทธ์ที่นามาใช้ได้ตลอดเวลา กิจกรรมนั้นคือ
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กิจกรรมดนตรี และเมื่อนาทั้ง 2 กลยุทธ์มาบูรณาการกันจึงทาให้การจัดกิจกรรมดนตรีน่าสนใจและจะยิ่งเพิ่มพูน
ความสาเร็จในการสอนได้มากยิ่งขึ้น โดยเน้น การทางานเป็นทีม (Team work) กาหนดเป้าหมายในการ
รับผิดชอบในการสอนกิจกรรมดนตรีให้แก่รุ่นน้องทีมละ 1 กิจกรรม โดยใช้เนื้อหาดนตรี 7 กิจกรรม ซึ่งเป็น
กิจกรรมดนตรีที่จาเป็นสาหรับครูปฐมวัย ที่ได้จากการเสนอแนะจากครูพี่เลี้ยง จึงเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้ง
กิจกรรมดนตรี และวิธีสอนผู้อื่นผ่านประสบการณ์ตรงที่ร่วมกันคิด ร่วมกันปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกัน และพร้อม
ที่จะดาเนินการหน้าชั้นเรียนตลอดโครงการจัดกิจกรรมดนตรีให้รุ่นน้องผู้เรียน
รูปแบบฯมีกระบวนการพัฒ นานั กศึกษาที่ เริ่ม จาก 1. การวางแผน 2. การศึกษาหาความรู้
3. การฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ 4. การเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง 5. การประเมินเพื่อ
พัฒนา และ 6. สะท้อนคิดเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และมีผลการประเมินรูปแบบจากความ
คิดเห็นของผู้ทรงเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบตามมาตรฐาน พบว่า รูปแบบฯมีคะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้านอยู่
ระดับมากที่สุด ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายใน 2 ประเด็นคือ ขั้นตอนของรูปแบบฯและระเบียบวิธีการวิจัยและ
พัฒนาดังนี้
2.1 รูปแบบมีขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาที่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องกันเพื่อให้
ได้ข้อมูลได้นามาใช้เพื่อพัฒนาได้ถูกวิธีและเหมาะสม ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก 1) การศึกษาสภาพ
ปัญหา และแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ทาให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่
เป็นประโยชน์ และกาหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาให้แก่นักศึกษาได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง
ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษา 2) การสร้างและตรวจสอบรูปแบบจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา
และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบ การจัดกิจกรรมดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัย และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
พี่สอนน้อง และนาเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบก่อนนาไปใช้ 3) การทดลองใช้รูปแบบฯ และ4) การศึกษาผล
การใช้รูปแบบ ฯ ซึ่งมีกระบวนการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ และคณะ (2553) สุณี บุญ
พิทักษ์ (2556) และอารยา ช่ออังชัญ และวัชรา เล่าเรียนดี (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยและ
พัฒนาอย่างเป็นระบบในการสร้างรูปแบบ
2.2
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาเป็นวิธีการหาความรู้ที่มีคุณภาพ จึงทาให้ได้รูปแบบฯ
ที่เหมาะสม นามาใช้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อรุ่นพี่ผู้สอนและรุ่นน้องผู้เรียน อีกทั้งยังเหมาะสมกับวัฒนธรรมความ
เป็นไทย ที่รุ่นพี่สร้างศรัทธาความเชื่อถือโดยการให้ความรู้แก่รุ่นน้อง ซึ่งจะเกิดเป็นมิตรภาพอันดีงามทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตของความเป็นครู รูปแบบนี้จึงเป็นรูปแบบที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วาโร เพ็งสวัสดิ์
(2553: 3) ที่ว่า รูปแบบเป็นกรอบแนวคิดทางด้านหลักการ วิธีการดาเนินงาน และเกณฑ์ต่าง ๆ ของระบบ ที่
สามารถยึดถือเป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ รูปแบบออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย
และหลักการพื้นฐานในการกาหนดรูปแบบเป็นหลัก และยัง สอดคล้องกับแนวคิด เฮอร์ซี่ บลองชาร์ด และ
จอห์นสัน (Hersey, Blanchard, and Johnson, 1996; อ้างถึงในพิสิฐ เทพไกรวัล. 2554: 16) ที่กล่าวถึง
รูปแบบและทฤษฎีไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) คือรูปแบบที่
สร้างขึ้นจากทฤษฎี หรืองานวิจัย ที่มีอยู่แล้วเพื่อหาข้อสรุปที่ใช้อธิบาย ทานายหรือควบคุม ปรากฏการณ์ของเรื่อง
ที่ต้องการศึกษา เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วมีความสอดคล้องกับรูปแบบแสดงว่ารูปแบบนั้นมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น
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จะอธิบายได้ว่ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนจึงมีความ
น่าเชื่อถือ และคาดเดาความสาเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นเพราะกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาจึงส่งผลดีต่อการทดลองรูปแบบเมื่อนามาใช้ในสถานการณ์จริง
3. ผลการใช้รูปแบบฯ มี 2 ประเด็นหลัก คือ ผลการใช้รูปแบบฯที่สรุปจากการสะท้อนคิดหลังการ
สอนของนักศึกษารุ่น และคะแนนเฉลี่ยศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา
3.1 ผลการใช้รูปแบบที่ได้จากการสรุปจากการสะท้อนคิดหลังการสอน พบว่า ในแต่ละขั้นตอน
ของการทดลองรูปแบบส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามากมาย ครอบคลุมลักษณะนิสัยที่พัฒนาขึ้น
ตามลาดับ อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง มีอิสระทางความคิดการประเมินเพื่อพัฒนาตนเองได้ และเรียนรู้
ด้วยการใคร่ครวญได้ตลอดเวลา ซึ่งจะทาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน รอบรู้ รอบด้านและ
ลึกซึ้ง ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบฯมีการเรียงลาดับ ขั้นตอนเพื่อนามาปฏิบัติได้อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมี
หลักการและเหตุผลที่เหมาะสม จึงทาให้นามาปฏิบัติได้โดยง่าย และเป็นผู้เรียนที่มุ่งมั่น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทางานอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน และต่อเนื่อง เมื่อนาลักษณะเฉพาะของกิจกรรมดนตรีที่เน้นการฝึกซ้อมเพื่อให้ มีความรู้ที่
ถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่วเสมือนธรรมชาติการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง จังหวะ เนื้อร้อง ระดับเสียง และเทคนิคต่างๆ
ประกอบกับ การพั ฒนาคุณภาพการสอน จึ งท าให้ นั กศึกษามี ความรู้ ทักษะการสอน และมีความมุ่ งมั่ นตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ จาก 6 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน ศึกษาหาความรู้ ฝึกซ้อมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด
พี่สอนน้อง การประเมินเพื่อพัฒนา และการสะท้อนคิด ผู้วิจัยขอนาเสนอการอภิปรายในขั้นตอนที่สาคัญ 2
ขั้นตอนดังนี้
3.1.1) ขั้นฝึกซ้อมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทาให้รุ่นพี่ผู้สอนได้เรียนรู้อย่างถูกต้องจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พัฒนาตนเองให้มีความแม่นยาในเนื้อหา จังหวะ และระดับเสียง ควบคู่กับการทางาน
ร่วมกับเพื่อนในกลุ่ม รุ่นพี่ที่สอนน้องจึงต้องฝึกซ้อมเพื่อให้เพลงออกมาดีที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธวัชชัย
นาควงษ์ (2541: 18) ได้กล่าวว่า เพลงที่ดีที่สุดเท่านั้นที่เหมาะกับการนามาสอนเด็ก เพราะเด็กมีความอ่อนไหวต่อ
งานศิลปะ จึงควรได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับแนวคิดของ โคเนน (Coenen, 2002: 48-58)
ที่เชื่อว่าการฝึกฝนพี่สอนน้องเป็นเรื่องที่จาเป็น และควรใช้ในสถานการณ์การฝึกในการเตรียมตัวก่อนการสอน ซึ่ง
ต้องมีกลยุทธ์ในการสอน จุดมุ่งหมาย กระบวนการเรียนรู้ เทคนิคการตั้งคาถาม และจัดประชุมทุกสัปดาห์โดยมี
การอภิปราย เตรียมการ และสะท้อนผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า และงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย และการ
ฝึกทักษะที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ผู้สอนต้องการ หรือที่อาจารย์คิดว่าควรได้รับ ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ
นอกจากยังสอดคล้องกับแนวคิดของ บอนด์ คาสตัคนีราและ เบอร์น (Bond, Castagnera, 2006: 224-229 ;
and Burns, 2006: 62-67) ที่ว่า องค์ประกอบที่สาคัญของความสาเร็จในการศึกษาวิจัยวิธีสอนแบบพี่สอนน้อง
คือการฝึกฝนอบรมผู้สอนก่อนการอบรมเป็นเรื่องสาคัญ ดังนั้นรุ่นพี่ผู้สอนจึงใช้เวลามากกว่าเวลาที่ใช้สอนจริง
3.1.2) ขั้นพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นหัวใจของรูปแบบฯ รุ่นพี่ผู้สอนจัดกิจกรรมดนตรีให้แก่รุ่นน้อง
ผู้เรียน ผลปรากฏว่า นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนได้พัฒนาทักษะการสอน เทคนิค วิธีการ จัดกิจกรรมได้น่าสนใจ ควบคุม
ชั้นเรียนได้ เร้าความสนใจได้ดีขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว มั่นใจในตนเอง สร้างมิ ตรภาพระหว่างกัน
และกันได้อย่างแนบแน่น แสดงว่า การเรียนรู้จากการสอนน้องทาให้รุ่นพี่ผู้สอนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ
3008

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ด้านการสอน เทคนิค ความแม่นยา การทางานเป็น ทีม และบุ คลิกภาพดีขึ้นอย่า งเห็นได้ ชัด ซึ่งผลที่ปรากฏ
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิปเปิ้ล (Whipple, 1987: 3) และลิลย่า แวคเนอร์ (Lilya Wagner,
1982: 89) ที่นาการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องมาใช้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และสนับสนุนว่าเป็นกล
ยุทธ์ในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสาหรับนักศึกษาครู นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของไวท์
แมน (Whitman, 1998: 3) ที่พบว่า วิธีพี่สอนน้องเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาพึงพอใจ เพราะผู้เรียนจะเรียนรู้ได้
มาก และมีบทบาทในการเรียนรู้ได้สูงกว่าการบรรยาย รวมถึง ฮาร์ดแมน (Hartman, 1997: 37-38) ที่สรุปว่า
นักศึกษาผู้สอนจะแสดงทักษะการเป็นผู้นา และความรู้สึกรับผิดชอบ บาร์ก และซูล (Bargh and Schul, 1980:
9) กล่าวว่า ผู้สอนจะเชื่อมโยงเนื้อหาสาระได้ ทาให้เข้าใจดีขึ้น และค้นหาวิธีการใช้สื่อที่แตกต่างไปจากเดิม และ
สุภาณี เส็งศรี (2554) ได้นาวิธีนี้มาใช้ในการฝึกทักษะการวิจัยทาให้นักศึกษามีความสามัคคีในกลุ่ม ทาให้นิสิต
มั่นใจในตนเอง แก้ปัญหาการเรียนซ่อมเสริม ไว้วางใจกัน เคารพซึ่งกันและกัน ติ ดตามประเมินผลและเกิดความ
พึงพอใจ วิธีพี่สอนน้องเป็นการจัดสถานการณ์ที่เหมาะกับนักศึกษาสายครุศาสตร์มากที่สุด เพราะเป็นวิธีที่รุ่นพี่
เรียนรู้จากการสอนรุ่นน้อง มีบรรยากาศที่แตกต่างจากการสอนเพื่อนห้องเดียวกัน จึงเป็นโอกาสในการถ่ ายทอด
ความรู้ และได้รับประสบการณ์จากการสอนจริง ซึ่งเป็น วิธีการที่น่าทึ่งที่สุด จากเหตุที่นาเสนอมานี้จึงส่งผลให้
ศักยภาพทางดนตรีของทั้ง 2 กลุ่มมีความรู้ทางดนตรีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3.2 ศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนกิจกรรมดนตรีมีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ .01 ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ความรู้ทางดนตรีสูงขึ้น ความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรีสูงขึ้น
ตามลาดั บ และมี เจตคติ ท างดนตรีในระดั บ มากที่สุ ด แสดงว่ า ดนตรีเป็ น กิจ กรรมที่ส นุ กสนาน เพลิ ดเพลิ น
นามาใช้ได้ตลอดเวลา ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ ราบรื่นเหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ของทุกวัย ซึ่งสอดคล้องกับ
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 83) ที่กล่าวว่า กิจกรรมดนตรีมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยการเรียนรู้ สามารถเร้าความ
สนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย สนุกสนาน และเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเมื่อนามาจัดกิจกรรมจึง
ทาให้การอบรมน่าสนใจเช่นเดียวกัน ทั้งผู้จัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมการอบรม และสอดคล้องกับแนวคิดของธวัช
ชัย นาควงษ์ (2543: 80) ที่เชื่อว่า กิจกรรมดนตรีเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการแสดงออก ซึ่งจะแสดงผลการเรียนรู้ได้
ชัดเจนที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะในขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นั้นให้อิสระ โดยมีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน
ของกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ ที่สาคัญที่สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน จึงสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ไม่รู้จบ
กิจกรรมครั้งนี้ให้ความสาคัญแก่ผู้จัดกิจกรรมดนตรี จึงทาให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ทั้ง
กลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีเวลาในขั้นเตรียมการมากกว่าขั้นสอนจริง ทาให้ตระหนักว่า การ
จัดกิจกรรมดนตรีต้องมีการเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนการสอน ดนตรีต้องฝึกซ้อมเป็นประจาจะทาให้เกิดความ
คงทนในการเรียนรู้ และคล่องแคล่วยิ่งขึ้นตามลาดับ ทาให้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัด
กิจกรรมได้ดูเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นเพราะกิจกรรมดนตรีทุกชนิด ครูผู้ถ่ายทอดความรู้จะต้องรู้อย่างถ่องแท้ มิใช่
เพียงจาเนื้อเพลงได้ หรือจาคากลอนได้เท่านั้น ครูควรมีศิลปะในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม อันได้แก่ เทคนิค
การเร้าความสนใจ ความสนุกสนานในการสอน สร้างความสุขในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็น อยากทา อยากร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ และทาให้บรรลุเป้าหมายของการสอนได้
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โดยง่าย ดังนั้นในครูปฐมวัยจึงควรเรียนรูใ้ นรายละเอียดอันได้แก่ ระดับเสียง ทานอง จังหวะ การเล่นเสียง อักขระ
ในคาร้อง และการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกันทั้งหมดอย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นธรรมชาติเสมือนหนึ่งว่าเป็น
ภาษาหนึ่ ง ของชีวิ ต ประจ าวั น ที่ ทุกคนสั ม ผั สกับ การเรีย นรู้ความไพเราะได้ ง่ าย และเกิด ความประทั บ ใจ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษาคือ โซลตาน โคดาย และ ชินอิชิ ซูซูกิ (Koda’ly, 1882 – 1967 and
Suzuki, 1898 -1998; อ้างถึงในประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์. 2553: ออนไลน์) รวมถึง ชาตรี ขาศิริ (2555:
ออนไลน์) ที่กล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมดนตรีว่า ทุกคนสามารถรับรู้อรรถรสได้โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ ายทอด
อารมณ์และความรู้สึกและเมื่อดนตรีเข้าถึงจิตใจจึงสร้างความสุขจากภายในบุคคลได้
จากผลการประเมินศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษารุ่นน้อง พบว่า หลังการทดลองนักศึกษารุ่นน้อง
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ทางดนตรีสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .01 และศักยภาพทางดนตรีของ
นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมกิจกรรมดนตรีโดยรวมมีระดับ ความพึงพอใจในระดับมาก ถึงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงขอ
อภิปรายว่า เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษารุ่นพี่สูงกว่า
รุ่นน้อง ( ̅ =16.52 S.D.= 1.12 และ ̅ =15.81 S.D. = 1.25) ซึ่งผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า รุ่นพี่
ผู้สอนมีความรู้มากกว่ารุ่นน้อง เพราะผู้สอนต้องมีการเตรียมตัว ฝึกซ้อมก่อนการสอนหลายครั้ง จึง ทาให้เกิด
ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยา ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ และ เบทธิว มายนี่ (Bethel Maine,
2010: online) ได้ทาศึกษาวิจัยการเรียนรู้ของมนุษย์ และพบว่า วิธีการสอนผู้อื่นจะช่วยให้จาเนื้อหาได้ถึง 90%
จึงทาให้รุ่นพี่ผู้สอนจดจาเนื้อหาทางดนตรีได้ดี กว่ารุ่นน้องผู้เรียน และคาโควสกิ (Kakolski, 1995: online) ที่
รายงานว่าคุณค่าความสาคัญจะเกิดประโยชน์ต่อรุ่นพี่มากกว่ารุ่นน้อง เพราะรุ่นพี่ได้ทบทวนความรู้บ่อยขึ้น ทาให้
การเรียนรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือก่อให้เกิดความก้าวหน้าโดยเฉพาะทางวิชาการ ดังนั้นจึงทาให้คะแนนของรุ่นพี่ผู้สอน
มากกว่ารุ่นน้องผู้เรียน
4. ผลการประเมินรูปแบบฯ พบว่า นักศึกษาทุกคนเห็นด้วยกับการนารูปแบบนี้มาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา และมีผลการประเมินตามมาตรฐานทั้ง 4 ด้านในระดับมากที่สุดในทุกขั้นตอน
ของรูปแบบฯเช่นเดียวกับผลการตรวจสอบรูปแบบฯที่พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนามาใช้ และรุ่นพี่ผู้สอนมี
คะแนนการประเมินรูปแบบสูงกว่ารุ่นน้องเล็กน้อย แสดงว่า รูปแบบนี้ได้สร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐานซึ่งกาหนดความ
คาดหวังความสาเร็จล่วงหน้าได้ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่สร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนได้แสดงบทบาทในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกือบทั้งหมด
สามารถนามาพัฒนาคุณภาพการสอน และสังคมนิสัยได้จริง ทั้งนี้รวมถึงความรู้ทางดนตรี และด้านอื่น ๆ สูงขึ้น
ตามกัน บุคลิกภาพสง่างาม มั่นใจในตนเอง สื่อสารชัดเจน กาหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง นาเสนอความรู้
อย่างเป็นระบบ มีอิสระในการเรียนรู้และแสดงออกด้านความรู้ได้เต็มที่ จึงทาให้เกิดความมุ่งมั่น ที่จะฝึกฝน
ตนเองเพื่ อความสาเร็จของตนเองและกลุ่ ม เกิด ความเพี ยรพยายามมากขึ้นตามลาดั บ ซึ่ง ผลการประเมิน นี้
สอดคล้องกับทอปปิ้ง (Topping, 2008: 5) ที่พบว่าผลดีของวิธีการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องคือมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ และพฤติกรรมทางสังคมดีขึ้นทั้งหมด
เช่นเดียวกับความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ประโยชน์จากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้คือการเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละ
คนได้สร้างองค์ความรู้ภายในตนเอง ทาให้ง่ายต่อการสรุป หรือการเข้าถึงหลักการของสาระวิชาได้ดีขึ้น และที่
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สาคัญคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลงได้ และจากการสะท้อนคิด พบว่า นักศึกษารุ่นพี่ ผู้สอนพยายามทาดีที่สุด
เพื่อความสาเร็จของกลุ่มและตนเอง เกิดความประทับใจ มองเห็นคุณค่าของความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักตนเองมาก
ขึ้น ห่วงใยผู้อื่นมากขึ้น รับผิดชอบตนเองและมองโลกในแง่ดี แสดงว่า ในการเขียนสะท้อนคิดทาให้รุ่นพี่ ผู้สอน
ตระหนักรู้ว่า ตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งนี้ เป็นเพราะ รูปแบบฯที่ส ร้างขึ้นทาให้
นักศึกษารุ่นพี่ผู้สอนเรียนรู้จากความสาเร็จ ความประทับใจ ความรับผิดชอบ และมุ่งมั่นในความเพียรพยายาม
ของกลุ่มและตนเอง
ต่อไปผู้วิจัยขอกล่าวถึงสิ่งที่ค้นพบนอกเหนือจากทฤษฎีและเอกสารที่ได้ศึกษาค้นคว้า กล่าวคือ การใช้
รูปแบบนี้ทาให้รุ่นพี่เกิดความเกรงใจรุ่นน้องที่ เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและผูกพันกับน้อง
มากขึ้น ในขณะเดียวกันรุ่นน้องก็เข้าใจรุ่นพี่ กิจกรรมนี้ทาให้รุ่นพี่รักรุ่นน้องมากยิ่งขึ้น เพราะรู้สึกซาบซึ้งในการ
สละทั้งเวลา แรงกาย และให้กาลังใจรุ่นพี่ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนไทยเท่านั้น อีกประเด็นคือ การให้
นักศึกษาเข้าถึงเกณฑ์ในการประเมินพฤติกรรมความสามารถในการจัดกิจกรรมดนตรี ในขณะที่ทาการฝึกซ้อม
เพื่อการทดลองประเมิ นพฤติ กรรมการจัด กิจ กรรมดนตรีภายในกลุ่ม ส่ง ผลให้นั กศึกษามี พฤติ กรรมการจั ด
กิจกรรมดีขึ้นตามลาดับ แสดงว่าเกณฑ์การประเมินมีผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมดนตรี เมื่อถึง
ระยะการจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง รุ่นพี่ผู้จัดกิจกรรมจึงมีความสามารถในการจัดกิจ กรรมดนตรีสูงตั้งแต่วันแรก
และดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยให้ความสาคัญเอาจริงเอาจังกับการจัดกิจกรรม จดจ่อ และอธิบายให้เข้าใจ
ถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตามลาดับ หลังการทดลองนักศึกษายังคงยึด
กระบวนการพัฒนาตนเองตามรูปแบบฯ และมีผลปรากฏว่าในการเรียนรายวิชาอื่น และพบว่านักศึกษามี ความ
ตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม เข้าเรียนทุกครั้ง และเมื่อสอน หรือสั่งงานเพียงครั้งเดียวนักศึกษาก็ค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้ที่หลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว เข้าใจความรู้ทางวิชาการได้ง่ายขึ้น ปรับความรู้ไปใช้ใ นวิชาต่าง ๆ ได้
ในทันที ทั้ง ที่ไม่ได้สอน ดังนั้นจึง อาจกล่าวได้ว่านักศึกษากลุ่มนี้ ส ามารถสร้า งองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติอื่นๆ ได้ จึงอาจสรุปได้ว่า ความสาเร็จในครั้งแรกย่อมนาไปสู่ความสาเร็จในเรื่องอื่น ๆ
อีกมากมาย ดังนั้นผู้สอนจึงควรให้นักศึกษาประสบความสาเร็จด้วยการสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท้าทายและ
มีเป้ าหมาย กาหนดเกณฑ์ให้ชั ดเจนเพื่อการฝึ กปฏิบั ติ เปิ ดใจพร้อมที่ จะรับฟั งความคิดของผู้อื่นและเรียนรู้
ตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นเพราะช่วงสุดท้ายได้นาการสะท้อนคิดโดยใช้ กิจกรรมสุนทรียสนทนา จึง ทาให้นักศึกษา
พัฒนาตนเองและเข้าถึงความรู้ ความจริง และความดีงามได้
ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้อง เสนอแนะ
ในการนาไปใช้ดังนี้
1. ผู้สอนควรเข้าใจองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษาโดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องให้ถูกต้อง ควรเตรียมแหล่งเรียนรู้ สื่อต้นแบบที่มีความถูกต้อง เพราะปัจจุบันเพลง
ในระบบสารสนเทศที่นาเสนอกันนั้นมีความผิดเพี้ยนไปมากมายจนไม่รู้แหล่งที่มาของเพลง ทาให้ระดับเสียงไม่

3011

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ISSN 1906 - 3431

เหมาะสม รวมถึงภาษา และทานองที่แปล่งไป ดังนั้นผู้สอนควรต้องค้นหาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับการศึกษาค้นคว้า
ร่วมกับนักศึกษา
2. กิจกรรมดนตรีทั้ง 7 กิจกรรมที่นาเสนอนี้ เป็นกิจกรรมดนตรีที่มีความจาเป็นต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยเท่านั้ น ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ทาให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
ราบรื่น มีความสุข กระตือรือร้นในการเรียนตลอดเวลา สอนง่าย เข้าใจสัญญาณและข้อตกลง ยืดเวลาความ
สนใจได้นานยิ่งขึ้น สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี เกิดศรัทธาและศรัทธาในตัวครู ดังนั้นนักศึกษาจึงควรฝึกทุก
กิจกรรมให้คล่องแคล่วอย่างสม่าเสมอ มีความแม่นยา ศึกษาเพิ่มเติมสม่าเสมอ และที่สาคัญคือมีความสุขในการ
เรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนตลอดเวลา
3. นักศึกษาควรใช้ความสามารถของเสียงในการจัดกิจกรรมโดยไม่มีสื่อประกอบอื่น ๆ จะทาให้
พัฒนาความสามารถด้วยตนเองอย่างแท้จริง การฝึกเช่นนี้จะทาให้นักศึกษาเข้าใจการจัดการกับระดับ เสีย ง
น้าเสียง ท่าทาง จังหวะ และการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเองได้มากขึ้น และทั้งนี้นักศึกษาจะพกพาสื่อที่สร้าง
ศักยภาพทางดนตรีให้แก่ตนเองที่มีคุณค่า น่าสนใจ และมีเสน่หต์ ิดตัวตลอดเวลา
4. การประเมินเพื่อการพัฒนาเป็ นเรื่องที่ควรระมัดระวัง เนื่องจากนักศึกษาบางคนไม่เข้าใจในการ
พัฒนา จึงอาจคิดเชิงลบ และอาจทาให้สอนยากกว่าเดิม ดังนั้นจึงควรอธิบายว่า หากไม่มีการประเมินเพื่อพัฒนา
จะเกิดผลเสียอย่างไร และเมื่อประเมินเพื่อพัฒนาแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร เพื่อให้นักศึกษาร่วมตัดสินใจ และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้
5. ขั้นตอนการเตรียมมีช่วงเวลาที่ยาวนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความพร้อมอย่างเต็มที่ก่อนการจัด
กิจกรรมจริง การร้องเพลงเป็นเรื่อ งง่ายสาหรับเด็กปฐมวัย แต่จะเป็นเรื่องยากสาหรับคนที่ร้องเพลงเพี้ยนตลอด
ซึ่งยังไม่สามารถแก้ได้ แต่อาจจะต้องใช้วิธีการที่เพิ่มความถี่ให้มากขึ้น จัดบรรยากาศให้เรียนรู้โดยไม่รู้ตัว สร้าง
ความคุ้นชินกับเสียงต่างระดับให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้กับเด็กปฐมวัยได้ดี
พอ ๆ กับการร้องเพลง ดังนั้นกิจกรรมดนตรีสาหรับเด็กปฐมวัยที่ควรนามาฝึกได้แก่ การพูดตามจังหวะ การเคาะ
จังหวะตามคาพูด การเล่นเครื่องดนตรีกับการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย การสร้างเสียงหรือจังหวะจากส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย การเคาะจังหวะร่วมกับเพื่อนฯ รวมทั้งเนื้อร้องในกิจกรรมดนตรีควรฝึกให้มีความถูกต้อง
ชัดเจน เพราะเมื่อเกิดความประทับใจ เด็กจะฝังการจดจาทั้งหมด ดังนั้นการออกเสียง อักขระ จังหวะ น้าเสียง
ระดับเสียงควรฝึกมาให้ถูกต้อง มิฉะนั้นหากไม่เตรียมให้ถูกต้องเด็กอาจเรียนรู้ในเสียงที่ผิดพลาดตลอดไป
6. ผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมดนตรีว่ามี พัฒนาการเป็นอย่างไร ไม่ควรหลบหลีก
กิจกรรมที่บกพร่อง แต่ควรฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อสร้างครูที่ความพากเพียรในการพัฒนาตนเอง มิฉะนั้นครูปฐมวัย
จะปฏิเสธกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทา ไม่เคยลองใช้ และอาจจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังทางวิชาการ ในทางตรงกัน
ข้าม นักศึกษาอาจจะคิดกิจกรรมดนตรีที่แปลกแตกต่างและดีกว่าเดิม ได้เสมอ ซึ่งอาจจะนามาซึ่งการวิจัยสาหรับ
เด็กปฐมวัยต่อไป

3012

Veridian E-Journal, Silpakorn University

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ

ISSN 1906 - 3431

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2561

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัย
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้แก่ การเล่นเครื่อง
ดนตรีส าหรั บ ครู ป ฐมวั ย ที่ ส ามารถน าไปพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย ได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง เครื่ องดนตรีที่ ควรน ามา พั ฒ นา
กระบวนการจัดกิจกรรมดนตรี ได้แก่ เครื่องเล่นอิเล็กโทน เมโลเดี่ยน ไวโอลีน ระนาด หรือเครื่องดนตรีประเภท
อื่นที่เด็กสนใจ
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นจากรูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักศึกษา เช่น ภาวะผู้นา
ทางวิชาการ ความสามารถในการสอนเด็กปฐมวัย การใช้ภาษาในการเสริมแรงผู้เรียน การสร้างเป้าหมายในชีวิต
การเรียน หรือความสัมพันธ์ของศักยภาพทางดนตรีที่มีต่อความสามารถในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านอื่ น ๆ เช่น การสอน การจัดกิจกรรม การนาเสนอข้อมูล
การสอนภาษาอังกฤษในระดับปฐมวัย ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ
และการคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการที่แสดงออกมาด้วยการวาดภาพเท่านั้น
4. ควรมีการใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของเด็กปฐมวัยโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกับ
นักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น การศึกษาพิเศษ ประถมศึกษา คหกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ซึ่ง
อาจจะทาให้รุ่นพี่มีความแม่นยาเชิงเนื้อหามากยิ่งขึ้น
5. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือพี่สอนน้องที่มีต่อพฤติกรรมจิตอาสาของผู้เรียนในระดับ
ต่าง ๆ
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