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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
โดยใชเทคนิคเพื่อนช'วยเพื่อน
EFFECTS OF LEARINIG BASIC KEYBOARD USING PEER-ASSISTED LEARNING METHOD
อิสริยชัย นามบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย'อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก/อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาทักษะ
ปฏิบัติ และเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน รูปแบบที่ใช2ใน
การวิจัยเป5นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยแบบแผนการทดลองที่ใช2คือ แบบกลุ/ม
เดียวทดสอบก/อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
กลุ/มตัวอย/างที่ใช2ในการวิจัย เป5นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปLการศึกษา 2561 ที่เลือกเรียนวิชาคียบอรด จํานวน 25 คน ได2มาโดยการสุ/มแบบ
กลุ/ม (Cluster Random sampling) เครื่องมือที่ใช2ในการวิจัย ประกอบด2วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
คียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน จํานวน 10 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบ
ประเมินทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2น 4) แบบวัดเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น
โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน สถิติที่ใช2ได2แก/ ค/าเฉลี่ย ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค/าที (t-test)
ผลการวิจัยพบว/า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่ได2รับการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว/าก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่เรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
มีคะแนนทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นอยู/ที่ 10.81 คิดเป5นร2อยละ 90.33 หมายความว/า นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค/าเฉลี่ยคะแนนตามรายการการประเมินด2านจังหวะอยู/ที่ 3.68
ความสมดุลของเสียงอยู/ที่ 3.60 และการแสดงออก อยู/ที่ 3.56 ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 มีเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียน อยู/ในระดับเห็นด2วยอย/างยิ่ง
ค/าเฉลี่ย เท/ากับ 4.54 และส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท/ากับ 0.55 หมายความว/า นักเรียนมีเจตคติที่ดีต/อการจัด
กิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน/ คียบอรดเบื้องต2น
Abstract
The purpose of this research is to study academic results from before and after
learning in activities and to examine the performance and attitude toward learning in
activities on a basic keyboard by using a peer-assisted learning method. The research was
conducted by using the quasi-experimental procedure with a one-group pretest-posttest
design. The participants are 25 students at Phet Phittayakhom School; located in Mueang
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District, Chonburi province. They are Matthayomsuksa one students in their first semester of
2018, studied in keyboard class, and were selected by Cluster Random sampling.
The tools utilized by this research were as followed : 1) Ten of basic keyboard learning
activities plans 2) Learning achievement test 3) Skill assessment test for basic keyboard
practice 4) Attitude scale toward learning in activities on a basic keyboard by using a peerassisted learning method The research data were analyzed by mean, standard deviation,
and t-test.
The research results were as follow
1. Matthayomsuksa one students, who participated in basic keyboard learning
activities by using a peer-assisted learning method, had an improvement in their
achievement test score at a .05 level of significance.
2. Matthayomsuksa one students, who participated in basic keyboard learning
activities by using a peer-assisted learning method, had a score of 10.81 in basic keyboard
practice which are 90.33%. This result indicated that participants had an excellent evaluation
rating in their performance which was evidenced by a mean score of 3.68 in rhythmic
assessment, 3.60 in tonal balance, and 3.56 in expression respectively.
3. Matthayomsuksa one students had a strong approval rating on the attitude scale
which was evidenced by a mean score of 4.54 and a standard deviation of 0.55. The results
revealed that participants had an overall positive attitude toward learning in activities on a
basic keyboard by using a peer-assisted learning method.
KEYWORDS: PEER-ASSISTED LEARNING METHOD ACTIVITIES/ BASIC KEYBOARD
บทนํา
ดนตรี เป5นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่มีคุณค/าอย/างมาก เพราะดนตรีสามารถให2ทั้งความบันเทิง และ
สามารถใช2เป5นเครื่องมือในการพัฒนาได2ทั้งด2านร/างกาย สติป}ญญา อารมณ สังคม เจตคติและบุคลิกภาพ ใน
ด2านการศึกษานั้น ได2มีการนําเสียงดนตรีมาใช2ประกอบในการสอนแบบสร2างสรรคทางศิลปะ ซึ่งผลปรากฏว/า
เสี ย งดนตรี ส ามารถส/ งเสริมพั ฒ นาการทางอารมณ เสริ มสร2 า งความคิ ด จิ น ตนาการ ช/ ว ยกระตุ2 น ให2 มีการ
แสดงออกในทางสร2างสรรค ส/งเสริมให2มีความสัมพันธระหว/างประสาทหู กล2ามเนื้อมือให2สอดคล2องกับการใช2
ความคิด ทําให2หายเหนื่อย และผ/อนคลายความตึงเครียด นอกจากนั้นการเรียนดนตรียังมีส/วนช/วยในการ
พัฒนาจิติใจมนุษยที่แจ/มใสทั้งเป5นกิจกรรมที่ก/อเกิดประโยชนในการพัฒนาทักษะ สร2างสมาธิและสร2างความคิด
ที่เป5นระบบ (ตรีรัตน อุปถัมภโพธิวัฒน, 2552 หน2า 53)
โรงเรีย นเพชรพิทยาคม เป5 นโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาชลบุรี เขต 1 มี
จํ า นวนนั ก เรี ย น 300 คน ครู 20 คน บุ ค ลากร 10 คน จั ด การเรี ย นการสอนภายใต2 ห ลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยหลักสูตรโรงเรียนเพชรพิทยาคม มุ/งเน2น เรื่อง ความเป5นเลิศทาง
ดนตรี เสริมสร2างทักษะชีวิต ด2วยการส/งทีมดนตรีประกวดแข/งขันอย/างต/อเนื่อง ผู2วิจัยได2รับมอบหมายให2
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในกลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ ประกอบด2วยองคความรู2ที่เป5นสาระสําคัญ
คือ วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป~ สําหรับการสอนวิชาดนตรี ทางหมวดได2เน2นการใช2เครื่องดนตรีคียบอรด
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เพื่อเสริมสร2างให2ผู2เรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาดนตรีอย/างลึกซึ้งด2วยทฤษฎีและปฏิบัติ แต/จากการประเมิน
สภาพป}ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ในปLการศึกษา 2560 พบว/า
การเรียนวิชาคียบอรด เป5นวิชาหนึ่งที่มีป}ญหาในการเรียนการสอน ทั้งนี้สามารถประเมินได2จากคะแนนการ
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคียบอรดเบื้องต2น พบว/า นักเรียนทําคะแนนข2อสอบค/อนข2างน2อย จากป}ญหา
ดังกล/าว ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาค2นคว2าเพื่อหาแนวทางแก2ไขป}ญหา พบว/า ประเด็นส/วนหนึ่งเนื่องจากการเรียน
การสอนวิชาคียบอรด ยังไม/มีตําราหรือเอกสารที่เป5นมาตรฐานเดียวกัน ครูผู2สอนส/วนใหญ/ใช2วิธีสอนด2วยการ
ทําให2ดูเป5นตัวอย/างแล2วให2ผู2เรียนฝ•กฝน หากผู2เรียนมีความจําดี มีทักษะในการอ/านโน2ตสากล ก็จะทําให2ผู2เรียน
เกิดความเข2าใจ เรียนรู2ได2เร็ว ส/งผลให2การปฏิบัติเครื่องดนตรีหรือการเล/นคียบอรดได2ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
หากผู2เรียนเรียนได2ช2า ขาดทักษะในการอ/านโน2ตสากล จะทําให2ผู2เรียนเกิดความท2อถอย ทําให2รู2สึกไม/อยาก
เรียน และประเด็นส/วนหนึ่งเกิดจาก การขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เทคนิควิธีการสอนไม/
เน2นให2นักเรียนได2ลงมือปฏิบัติและฝ•กแก2ป}ญหาด2วยตนเองเท/าที่ควร ดังนั้น ผู2วิจัยจึงเห็นว/าการสร2างเอกสารตํา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู2เพื่อพัฒนาให2นักเรียนได2รับทั้งความรู2ในเนื้อหาของดนตรี และทักษะการปฏิบัติทาง
ดนตรี และออกแบบการจัดการเรียนรู2ที่เน2นให2นักเรียนได2ลงมือฝ•กปฏิบัติจากประสบการณจริง เน2นให2ผู2เรียน
ได2ฝ•กคิดวิเคราะห แก2ป}ญหาด2วยตนเอง จะช/วยฝ•กทักษะทางด2านการปฏิบัติและช/วยส/งเสริมกระบวนการ
เรียนรู2ของผู2เรียนให2ดีขึ้นด2วย
จากป}ญหาดังกล/าว ผู2วิจัยได2ทําการศึกษาค2นคว2าเพื่อหาแนวทางแก2ไขป}ญหา ผลพบว/า วิธีการจัดการ
เรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน เป5นวิธีการเรียนรู2แบบร/วมมืออีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีอย/างยิ่ง เพราะการเรียนรู2วิชาดนตรีให2ประสบผลสําเร็จนั้น นอกจากเน2นให2ผู2เรียนได2รู2
และเข2าใจด2านเนื้อหา ทฤษฎี หลักการปฏิบัติที่ถูกต2องแล2วยังต2องเน2นให2ผู2เรียนได2ลงมือและฝ•กปฏิบัติทาง
ดนตรีด2วย จึงจะถือว/าบรรลุผลตามจุดมุ/งหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี ดังนั้น การนํากิจกรรม
การเรียนรู2ทักษะปฏิบัติโดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อนมาใช2ในการวิจัยครั้งนี้ นอกจากที่นักเรียนจะได2เรียนรู2
การทํางานร/วมกัน ได2แสดงความคิดเห็นร/วมกัน และช/วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของกระบวนการ
เรียนการสอนแบบกลุ/มแล2ว ผู2วิจัยเชื่อว/าความคุ2นเคย ความรู2สึกนึกคิด และประสบการณที่ใกล2เคียงกันของ
ผู2เรียนตามวิธีการจัดการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน จะทําให2การถ/ายทอดและการสื่อสารระหว/าง
ผู2เรียนด2วยกันมีความเข2าใจและเข2าถึงกันได2ง/ายขึ้น ซึ่งจะทําให2การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีความสุข
ในการเรียน ประกอบกับเคยมีผู2ทําการศึกษาค2นคว2าแล2วพบว/า วิธีสอนแบบเพื่อนช/วยเพื่อน เป5นวิธีการสอนอีก
รูปแบบหนึ่งที่ช/วยแก2ป}ญหาการจัดการเรียนการสอนในกลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะได2อย/างมีประสิทธิภาพดัง
งานวิจัยของฐิตารีย ผลเจริญ (2550) ได2ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู2แบบกลุ/มเพื่อนช/วยเพื่อน เรื่อง
พื้นฐานนาฏศิลป~ไทย สาระการเรียนรู2นาฏศิลป~ ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ผลการศึกษาพบว/า นักเรียนที่เรียนด2วย
แผนการจัดการเรียนรู2แบบเพื่อนช/วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพื้นฐานนาฏศิลป~ไทย สาระการเรียนรู2
นาฏศิลป~ หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต/อ
การจัดการเรียนรู2แบบกลุ/มเพื่อนช/วยเพื่อนโดยรวมอยู/ในระดับมากที่สุด
จากเหตุผลดังกล/าว ผู2วิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมการเรียนรู2คียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วย
เพื่อน มาใช2ในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นของนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งผลที่ได2จากการวิจัยใน
ครั้งนี้ นอกจากจะทําให2ผู2วิจัยทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติคียบอรดของนักเรียนแล2ว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู2 โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ยังทําให2นักเรียนได2รับการพัฒนาทักษะ การปฏิบัติ
คียบอรดที่ถูกต2อง และสามารถเล/นดนตรีร/วมกับผู2อื่นได2อย/างมีประสิทธิภาพ

231

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่ได2รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ก/อนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่ได2รับการจัด
กิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
3. เพื่อศึกษาเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปLที่ 1 ที่ มีต/อการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรด
เบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1โดย
ใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ในครั้งนี้ทําการศึกษากลุ/มตัวอย/าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 โรงเรียนเพชร
พิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปLการศึกษา 2561 ที่เลือกเรียนวิชาคียบอรด จํานวน 25
คน ซึ่งได2มาโดยการสุ/มแบบกลุ/ม (Cluster Random sampling)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป5นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ใช2แบบแผนการ
ทดลองแบบกลุ/มเดียวทดสอบก/อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design)
2. ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยเลือกกลุ/มตัวอย/างโดยการสุ/มแบบกลุ/ม (Cluster Random sampling) ซึ่ง
เป5 น นั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปL ที่ 1 โรงเรี ย นเพชรพิ ท ยาคม อํ า เภอเมื อ ง จั งหวั ด ชลบุ รี ภาคเรี ย นที่ 1 ปL
การศึ ก ษา 2561 ที่ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าคี ย บอรด จํ า นวน 25 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช2 ใ นการวิ จั ย ประกอบด2 ว ย
1) แผนการจั ดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน จํานวน 10 แผน
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2น 4) แบบวัดเจตคติต/อ
การจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
3. การเก็บรวบรวมข2อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยได2ดําเนินการเก็บรวบรวมข2อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 ทดสอบก/อนเรียนด2วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คียบอรดเบื้องต2น กลุ/มสาระ
การเรียนรู2ศิลปะ (วิชาดนตรี) จํานวน 30 ข2อ 30 คะแนน ที่ผู2วิจัยสร2างขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม ที่เป5นกลุ/มตัวอย/าง
3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ตาม
แผนการทดลองที่กําหนดโดยทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปLการศึกษา 2561 ที่เลือกเรียนวิชาคียบอรด จํานวน 25
คน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมแต/ละครั้ง แต/ละคาบ นักเรียนทุกคนจะได2ทําแบบทดสอบความรู2พื้นฐานก/อนเรียน
เรียนรู2และฝ•กปฏิบัติกิจกรรมคียบอรดเบื้องต2นแบบกลุ/มตามขั้นตอนการสอนแบบเพื่อนช/วยเพื่อน จากนั้น
นักเรียนจะได2ทําแบบทดสอบย/อยหลังเรียน จนครบทั้ง 10 เรื่อง ใช2เวลาในการสอน 10 ครั้ง ครั้งละประมาณ
1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง ในระหว/างการจัดกิจกรรมแต/ละครั้ง ผู2วิจัยจะทําการประเมินและบันทึกคะแนนการ
ฝ•กปฏิบัติกิจกรรมคียบอรดเบื้องต2นของนักเรียน
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3.3 หลังการทดลองเสร็จสิ้นลง ทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด2วยแบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คียบอรดเบื้องต2น กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ (วิชาดนตรี) ที่สร2างขึ้น สําหรับใช2
เป5นคะแนนเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบก/อนเรียน
3.4 ประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต/อการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ (วิชาดนตรี) โดยใช2แบบวัดเจตคติที่สร2างขึ้น
4. การวิเคราะหข2อมูล
4.1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คียบอรดเบื้องต2นของนักเรียน ก/อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู2 โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน โดยใช2สถิติการทดสอบค/า t – test แบบ Dependent
Samples
4.2 ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2น ของนักเรียน ที่ได2รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู2 โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อนโดยการหาค/าเฉลี่ย ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล2วนําไปเทียบกับเกณฑที่
กําหนด
4.3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนต/อการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ (วิชาดนตรี) โดยการหาค/าเฉลี่ย ส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล2วนําไป
เทียบกับเกณฑที่กําหนด
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1โดยใช2
เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ผู2วิจัยพบข2อสรุป ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่ได2รับการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว/าก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่เรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
มีคะแนนทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นอยู/ที่ 10.81 คิดเป5นร2อยละ 90.33 หมายความว/า นักเรียนมีทักษะ
การปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค/าเฉลี่ยคะแนนตามรายการการประเมินด2านจังหวะอยู/ที่ 3.68
ความสมดุลของเสียงอยู/ที่ 3.60 และการแสดงออก อยู/ที่ 3.56 ตามลําดับ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 มีเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียน อยู/ในระดับเห็นด2วยอย/างยิ่ง
ค/าเฉลี่ย เท/ากับ 4.54 และส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท/ากับ 0.55 หมายความว/า นักเรียนมีเจตคติต/อการจัด
กิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน อยู/ในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1โดยใช2
เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ผู2วิจัยได2อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่ได2รับการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว/าก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ที่เป5นเช/นนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ที่ผู2วิจัยจัดขึ้น
มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เน2นให2ผู2เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนคียบอรดเป5นกลุ/มย/อย โดยมีสมาชิกกลุ/ม
ที่มีความสามารถที่แตกต/างกัน เพื่อเสริมสร2างสมรรถภาพการเรียนรู2ของแต/ละคน สนับสนุนให2มีการช/วยเหลือ
233

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเปƒาหมายที่วางไว2 นอกจากนี้ ในขั้นการสร2างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2 ผู2วิจัย
ได2สร2างอย/างเป5นระบบเริ่ มตั้งแต/การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตร การกําหนดเนื้อหาและจุดประสงคการ
เรียนรู2ให2สอดคล2องกับมาตรฐานการเรียนรู2และตัวชี้วัด ตลอดจนได2ศึกษาหลักการ วิธีการสอนแบบเพื่อนช/วย
เพื่อนตามแนวคิดของชวลิต ชูกําแพง (2551, หน2า 133 - 134) เพื่อใช2เป5นแนวทางในการออกแบบและ
ประยุกตใช2ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู2 การเลือกใช2สื่อและแหล/งเรียนรู2 รวมถึงการกําหนดรายละเอียดการ
วัดผลประเมินผลเพื่อให2สอดคล2องกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู2 นอกจากนั้น ผู2วิจัยได2นําเครื่องมือที่
สร2างขึ้นนําเสนอผู2เชี่ยวชาญเพื่อตรวจพิจารณาคุณภาพ ทั้งยังได2นําไปทดลองใช2กับนักเรียนที่ไม/ใช/กลุ/มตัวอย/าง
เพื่อหาข2อบกพร/องและแก2ไขปรับปรุงก/อนนําไปใช2กับกลุ/มตัวอย/าง จึงมีผลทําให2แผนการจัดกิจกรรมการเรียน
คียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน ที่สร2างขึ้นในครั้งนี้ มีกิจกรรมการฝ•กที่หลากหลาย ง/ายต/อการ
ปฏิบัติตาม เป5นไปตามลําดับขั้นตอนการสอนโดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน การจัดลําดับของเนื้อหาสอดคล2อง
ต/อจุดประสงคการเรียนรู2 จึงทําให2นักเรียนเรียนรู2ด2วยความสุข สามารถทําคะแนนการสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว/าก/อนเรียน สอดคล2องกับงานวิจัยของฐิตารีย ผลเจริญ (2550, หน2า 46-49) ได2ศึกษาการ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู2แบบกลุ/มเพื่อนช/วยเพื่อน เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป~ไทย สาระการเรียนรู2นาฏศิลป~
ชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1
ผลการศึกษาพบว/า นักเรียนที่เรียนด2วยแผนการจัดการเรียนรู2แบบเพื่อนช/วยเพื่อน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังสอดคล2องกับ
งานวิจัยของสุพจน ขุนชาญชาติ (2551, หน2า 86-116) ได2ทําการศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนของ
โปรแกรมบทเรียนแบบทักษะปฏิบัติและการเรียนแบบปกติ เรื่อง โน2ตดนตรีสากลเบื้องต2นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 1 ผลการวิจัยพบว/า นักเรียนที่เรียนด2วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง โน2ตดนตรี สากลเบื้องต2น มี
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นและมี ทักษะการปฏิ บั ติ ด นตรี สู งกว/ า นั กเรี ย นที่ เ รี ย นด2 ว ยวิ ธี ส อนแบบปกติ อย/ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของสมสวาท โพธิ์กฎ (2552,หน2า 86-88) ได2ศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู2ด2วยกลุ/มร/วมมือแบบ STAD กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ ผลการศึกษาปรากฏว/า นักเรียนที่
เรียนด2วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ด2วยกลุ/มร/วมมือแบบ STAD กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก/อนเรียนอย/างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 ที่เรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
มีคะแนนทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นอยู/ที่ 10.81 คิดเป5นร2อยละ 90.33 หมายความว/า นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นในระดับดีเยี่ยม ซึ่งมีค/าเฉลี่ยคะแนนตามรายการการประเมินด2านจังหวะอยู/
ที่ 3.68 ความสมดุลของเสียงอยู/ที่ 3.60 และการแสดงออก อยู/ที่ 3.56 ตามลําดับ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องจาก
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อนทั้ง 5 ขั้น ซึ่งประกอบด2วย ขั้นที่ 1 นําเข2าสู/
บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นสร2างความรู2 ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่ 4 สรุป และขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล เน2นให2ผู2เรียน
ได2มีปฏิสัมพันธที่ส/งเสริมกันระหว/างสมาชิกภายในกลุ/ม (Face to Face Promotive Interdependence)
ตามแนวคิดของวิมลรัตน สุนทรโรจน (2549, หน2า 63) ที่เป…ดโอกาสให2ผู2เรียนได2เรียนรู2ในเรื่องการทํางาน
ร/วมกันจากการช/วยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรู2เหตุผลของกันและกัน จะทําให2นักเรียนได2รับข2อมูลย2อนกลับ
สามารถพัฒนางานของตนเองให2ดีขึ้น เช/น ในกรณีที่นักเรียนเล/นผิดพลาด เล/นไม/ถูกจังหวะ การเรียนรู2โดยใช2
เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน จะเป5นการฝ•กให2ผู2เรียนรู2จักยอมรับฟ}งความคิดเห็นหรือคําวิจารณของผู2อื่น ซึ่งส/งผลให2
นักเรียนเกิดความรู2 เข2าใจ และสามารถจดจําตัวโน‡ต คีย และเสียงแต/ละคียที่อยู/ในคียบอรดได2อย/างแม/นยํา
ซึ่งงานวิจัยที่สนับสนุนข2อค2นพบนี้คืองานวิจัยของยุทธนา ทรัพยเจริญ (2560, หน2า 112 - 113) ได2ศึกษาการ
จัดการเรียนรู2แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติทางดนตรีและความคิดสร2างสรรค
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปLที่ 5 ผลการวิจัยพบว/า ทักษะปฏิบัติทางดนตรีสากลของนักเรียนหลังได2รับการ
จัดการเรียนรู2 แบบผสมผสานวิชาดนตรีสากล สูงกว/าก/อนเรียนอย/างมี นัยสําคั ญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
งานวิจัยต/างประเทศของFisher (2006, P. 86 - A)
ได2ศึกษาวิธีการสอนแบบร/วมมือสู/กลุ/มผู2เรียนวิชาเปLยโน แนวคิดของการเรียนรู2แบบร/วมมือไม/ใช/เรื่อง
ใหม/ รูปแบบการสอนนี้มีมาเป5นศตวรรษแล2วมีการวิจัยและพัฒนาผลดีของการสอนนี้อย/างละเอียด ซึ่งเนื้อหา
ของงานวิจัยถูกจํากัดด2วยระเบียบข2อบังคับของงานวิชาการ เกี่ยวข2องกับหลักการต/าง ๆ ส/งผลให2การศึกษา
เรื่องดนตรีและการสอนเปLยโน ถูกละเลย ผู2เขียนโต2แย2งว/า วิธีการสอนแบบร/วมมืออาจใช2ในการสอนกลุ/ม
ผู2เรียนเปLยโนอย/างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประโยชนต/อการเรียนสาขาเปLยโน วิชาเอกดนตรี และอาจเป5นไปได2ที่จะ
ทําให2เกิดการเรียนรู2ที่คงทน และเป5นความเข2าใจในแนวคิดพื้นฐานและหลักการปฏิบัติ การทดสอบและการ
พัฒนาของกลุ/มการสอนเปLยโน ได2นําเสนอด2วยการสืบค2นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข2องกับทฤษฎีการเรียนรู2แบบ
ร/วมมือโดยนักทฤษฎีและหลักวิชาการต/าง ๆ ความหลากหลายของการใช2ทฤษฎีการเรียนแบบร/วมมือของกลุ/ม
เปLยโนมีรายละเอียดมากมาย คือ ทักษะการกดลิ่มนิ้วของนักศึกษาวิชาเอกดนตรี กิจกรรมการแข/งขันโดยใช2
การแบ/งผู2เรียนที่มีความสามารถในระดับเดียวกัน และใช2เทคนิคการเรียนรู2แบบการแข/งขันเป5นทีม ซึ่งเป5นการ
ส/งเสริมให2นักเรียนได2ฝ•กฝนความสามารถ ดังนั้นจากการศึกษานี้การเรียนรู2แบบมีส/วนร/วม และการฝ•กแบบคู/
เป5นแรงกระตุ2นให2เกิดการฝ•กฝนของผู2เรียน และเตรียมความพร2อมอยู/เสมอ
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปLที่ 1 มีเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียน อยู/ในระดับเห็นด2วยอย/างยิ่ง
ค/าเฉลี่ย เท/ากับ 4.54 และส/วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท/ากับ 0.55 หมายความว/า นักเรียนมีเจตคติต/อการจัด
กิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน อยู/ในระดับมากที่เป5นเช/นนี้เพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน มีกิจกรรมการฝ•กปฏิบัติหรือฝ•กเล/นตามบท
เพลงที่สอดคล2องกับเนื้อหา และจุดประสงคการเรียนรู2ที่ต2องการวัด ในขณะเดียวกันผู2วิจัยเน2นบรรยากาศใน
การเรียนที่สนุกสนาน คอยให2แรงเสริมและให2กําลังใจผู2เรียนอย/างสม่ําเสมอ ในกรณีที่นักเรียนยังไม/สามารถจํา
โน2ตได2หรือไม/สามารถเล/นคียบอรดได2 จึงทําให2นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนและเล/นคียบอรดมากขึ้น
รู2สึกมีความสุขและสนุกสนานที่ได2เรียนคียบอรด ช/วยส/งเสริมให2นักเรียนมีเจตคติที่ดีต/อการจัดกิจกรรมการ
เรียนคียบอรดเบื้องต2น โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน สอดคล2องกับงานวิจัยของสมสวาท โพธิ์กฎ (2552, หน2า
86 - 88) ได2ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ด2วยกลุ/มร/วมมือแบบ STAD กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ ชั้น
มัธยมศึกษาปLที่ 2 ผลการศึกษาค2นคว2าปรากฏว/า นักเรียนที่เรียนด2วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2ด2วยกลุ/ม
ร/วมมือแบบ STAD กลุ/มสาระการเรียนรู2ศิลปะ มีเจตคติต/อการเรียนนาฏศิลป~โดยรวมอยู/ในระดับเห็นด2วยอย/าง
ยิ่ง นอกจากนี้ยังสอดคล2องกับงานวิจัยของอัจฉรา ชํานาญวงษ (2553, หน2า 80 - 81) ได2ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู2 ดนตรีพื้นบ2านอีสาน (พื้นฐานการตีโปงลาง) แบบกลุ/มเพื่อนช/วยเพื่อน สาระการเรียนรู2
ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปLที่ 5 ผลการศึกษาพบว/า นักเรียนมีความพึงพอใจต/อการเรียนด2วยแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู2ดนตรีพื้นบ2านอีสาน(พื้นฐานการตีโปงลาง) แบบกลุ/มเพื่อนช/วยเพื่อน โดยรวมอยู/ในระดับ
มาก รวมถึงงานวิจัยต/างประเทศของBarber (2007, P. 116 – A) ได2ศึกษาเปรียบเทียบผลของการสอนแบบ
การแข/งขัน ซึ่งเป5นส/วนหนึ่งของการสอนแบบร/วมมือ จากกลุ/มตัวอย/าง 9 คน พบว/า การเรียนรู2แบบร/วมมือ
ทําให2เกิดการเรียนรู2ที่เชี่ยวชาญขึ้น มีความเข2าใจในเนื้อหาและทําให2นักเรียนมีความสุขที่มีส/วนร/วมในการเรียน
มากกว/าการสอนแบบการแข/งขัน จากการศึกษากับผู2เรียน 2 ห2องเรียน ทั้งสองห2องเรียนใช2การสอนแบบ
แข/งขันและการสอนแบบร/วมมือ โดยมีการทดสอบและการประเมินความรู2 และสอบถามความพึงพอใจของ
ผู2เรียน ถึงแม2ว/าผลที่ได2จะไม/สนับสนุนสมมติฐานของงาน ผลที่ได2ก็คือนักเรียนให2ความสนใจและความพึงพอใจ
ทั้ง 2 วิธี
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบว/า การจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2นโดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
เป5 นวิ ธีการจัด การเรี ยนรู2ที่มีป ระสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ ทั้งนี้ส ามารถประเมิน ได2 จากนั กเรี ยนสามารถทํ า
คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนคียบอรดเบื้องต2นโดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
สูงกว/าก/อนเรียน และมีคะแนนทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2น อยู/ในระดับดีเยี่ยมทุกด2านทั้งในด2านจังหวะ
ความสมดุลของเสียง และการแสดงออก ดังนั้น ผู2สอนที่จะนําไปใช2ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควร
ศึกษาทํ าความเข2าใจขั้ นตอนการจั ด กิจ กรรมให2 ละเอีย ด เพื่ อให2การจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอนประสบ
ความสําเร็จ
1.2 ในตอนท2ายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให2เห็นความก2าวหน2าในการเรียนและ
ทักษะการปฏิบัติเรื่องคียบอรดเบื้องต2น ที่ชัดเจน ครูผู2สอนต2องตรวจสอบการเรียนรู2 โดยการประเมินทักษะ
ปฏิบัติและคะแนนการทดสอบท2ายบทเรียนอย/างต/อเนื่อง
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต'อไป
2.1 ผลการวิ จั ยพบว/ า หลั งเรี ย นด2 ว ยการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู2 โ ดยใช2เ ทคนิ คเพื่ อนช/ ว ยเพื่ อน
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/ว ยเพื่อนไปประยุกตใช2 กับการเรียนเครื่องดนตรีชนิด อื่น ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให2ดียิ่งขึ้นต/อไป
2.3 ผลการวิจัยพบว/า นักเรียนที่เรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
มีคะแนนทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นอยู/ที่ 10.81 คิดเป5นร2อยละ 90.33 หมายความว/า นักเรียนมี
ทักษะการปฏิบัติคียบอรดเบื้องต2นในระดับดีเยี่ยม จึงควรมีการศึกษาต/อว/าการจัดกิจกรรมในรายวิชาที่เน2น
ภาคปฏิบัติเดียวกันแต/ประยุกตใช2เทคนิคการสอนแบบอื่น จะช/วยส/งผลให2นักเรียนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติ
ในระดับดีเยี่ยมเหมือนเดิมหรือไม/ อย/างไร
2.3 ผลการวิจัยพบว/า นักเรียนมีเจตคติต/อการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน
อยู/ในระดับมาก ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.54 โดยนักเรียนเห็นด2วยอย/างยิ่งว/าการจัดการเรียนรู2โดยใช2เทคนิค
เพื่อนช/วยเพื่อน ทําให2นักเรียนสามารถเล/นคียบอรดได2ดีและเข2าใจง/าย จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเจตคติ
ของนักเรียนที่เรียนด2วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู2โดยใช2เทคนิคเพื่อนช/วยเพื่อน กับวิธีการสอนแบบอื่น เพื่อ
ขยายผลการศึกษาให2กว2างขึ้น
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