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บทคัดย่อ
การวจิยัเรือ่งการพัฒนารปูแบบการส่งเสรมิสมรรถนะทางดนตรแีละงานฝมีอืของครผููส้อนระดบั

ปฐมวยัในจังหวดัมหาสารคาม มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบการสง่เสรมิสมรรถนะทางดนตรแีละงาน
ฝมีอืของครผูู้สอนระดับปฐมวยั ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ครผููส้อนระดบัปฐมวัยในจงัหวัดมหาสารคาม 
จำานวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) เอกสารการสอน ได้แก่  
(1) เอกสารประกอบการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีโดยประยุกต์รูปแบบแนวทางการสอน 1 to 5 และ  
(2) เอกสารประกอบการสอนการพัฒนาสมรรถนะทางงานฝีมือ ได้แก่ การเย็บผ้า การปักผ้า การถักผ้า 
ด้วยโครเชต์ และการร้อยมาลัย 2) แบบสอบถามการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือสำาหรับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  3) แบบประเมินสมรรถนะทางงานฝีมือ และการเขียนสะท้อนความรู้สึก (Self 
reflection) ของผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพ จากผลการศึกษา
วิจัยทำาให้ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือ 4  ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่  1  การประชุม 
ออกแบบการจัดอบรมสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือ ขั้นที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะทางดนตรี และงานฝีมือ ขั้นที่ 3 การ นำาความรู้ไปใช้ ขั้นที่ 4 การติดตามการใช้ จากการใช้
รูปแบบดังกล่าว ส่งผลให้หลังการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือครูผู้สอนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
ดงันี ้1) สมรรถนะทางดนตร ีคดิเปน็รอ้ยละ 100 และ 2) สมรรถนะทางงานฝมีอื คดิเป็นรอ้ยละ 76.11

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนารูปแบบ สมรรถนะทางดนตรี สมรรถนะทางงานฝีมือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
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Abstract
The purpose of this study was to develop a model to enhance music and handicraft 

competencies for early childhood teachers in Mahasarakham Province. The subjects were 
fourteen early childhood teachers working in Mahasarakham Province. The research tools 
were: 1) a set of handout of (1) the 1-to-5 piano instruction technique created by Treerat 
Upathampotiwat and (2) handicraft competency development (sewing, crocheting, and 
stringing) ; and 2) a set of questionnaires of music and handicraft competencies for early  
childhood teachers 3) rating scales of handicraft and self reflection’s early childhood  
teachers. The mixed methods design, both quantitative and qualitative analysis, was used. 
Content analysis was also used. Data analysis was analyzed by descriptive statistics. 

The research findings revealed that there were four stages of the model to enhance 
music and handicraft competencies as follows: Stage 1: Brainstorming and designing  
a training, Stage 2: Doing a workshop, consisting of Stage 3: Implementation, Stage 4:  
Following up. As a result, after the development of music and handicraft competencies,  
teachers had higher on 1) Musical competencies at 100 percent and 2) handicraft  
competencies at 76.11 percent.

Keywords: A development of a model, music competencies, handicraft competencies,  
early childhood teachers

บทนำา
ปัจจัยหลักของการปฏิรูปการศึกษาคือ 

การพัฒนาคุณภาพครูซึ่งเป็นหลักที่สำาคัญในการ
ขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความ
สำาเร็จ ถ้าครมีูความรูค้วามสามารถ เสยีสละ ตัง้ใจ
สอนผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถแล้วจะส่งผล
ให้เด็กไทยเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี เก่ง ฉลาด  
มีศักยภาพ มีความสุขและสามารถแข่งขันกับ 
ทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการ
กำาหนดให้มีระบบการพัฒนาที่เน้นสมรรถนะ 
(Teachers and personals competency) 
ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการผนึกความรู้  

(Knowledge) ทกัษะ (Skill) แรงจูงใจ (Motivation)  
ทัศนคติ (Attitude) และคุณลักษณะส่วนตัวของ
บคุลากรเข้าดว้ยกันแล้วแสดงออกในเชงิพฤตกิรรม
ที่ส่ งผลต่อความสำา เร็จของงานในบทบาท
หน้าที่อย่าง โดดเด่นและมีประสิทธิภาพดังนั้น  
การพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู  
จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 
การคำานึงถึงสิ่งที่ เด็กอนุบาลจะต้องได้รับนั้น
เป็นเป้าหมายสำาคัญหนึ่งของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย จากมาตรฐานคุณลักษณะ ตัวบ่งชี้ และ
สภาพที่พึงประสงค์ที่กำาหนดเป็นกรอบทิศทางให้ 
ผู้เกี่ยวข้องได้หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมผ่านการ 
จัดประสบการณ์ที่สำาคัญสำาหรับเด็กอนุบาล โดย
ตั้งอยู่บนพื้นฐานพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
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รา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสตปิญัญา (ศรกีญัภสัสร ์ 
รังษีบวรกุล, 2560: 5) 

สมรรถนะด้านดนตรีที่ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยควรมี ได้แก่ การร้องเพลง การแต่งเพลง 
และการเล่นเครื่องดนตรี เพราะสมรรถนะเหล่า
นี้ เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพ
นั่นเอง เนื่องจากโดยธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้ผ่านเพลงและเสียงดนตรี ดังนั้น
การท่ีครูมีความสามารถด้านดนตรีจะช่วยให้ครู
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยได้
อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก 
ในวัยนี้ เป็นอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นหากครูได้ 
ร้องเพลงและเล่นดนตรีทุกวัน จะช่วยส่งเสริม
ให้การจัดการเรียนรู้สำาหรับเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ดนตรี เป็นศิลปะที่ช่วย
ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการแสดงออก ดนตรีถือเป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิตประจำาวันของเด็ก ไม่ว่าเด็กจะ
ทำาอะไรมักจะได้ยินเสียงเพลงหรือดนตรีอยู่เสมอ 
ท้ังทางวทิยแุละโทรทศัน ์และเสยีงรอ้งของเด็กเอง  
(ปรีดา ปัญญาจันทร์, อภิสิริ จรัลชวะเพท,  
รัตนา งิ้วแหลม และสุคนธจิต วงษ์เผือก. 2553: 
60) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กอนุบาลหรือเด็ก เล็กๆ 
กับการร้องเพลงนั้นเป็นเรื่องที่แยกแทบไม่ออก 
เพราะเพลงสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้
โดยไม่ยาก เด็กสามารถตอบสนองต่อเสียงเพลง 
จงัหวะเพลง แมเ้พยีงเปน็เสยีงปรบมอืหรอืจงัหวะ
ดนตรีง่ายๆ เด็กอนุบาลสามารถแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อส่ิงเหล่านั้นได้ ดังนั้นการให้เด็ก
อนุบาลได้ร้องเพลง เล่นดนตรี และเคลื่อนไหว
ตามเสียงเพลงและดนตรีจึงเป็นเรื่องปกติทั่วไป
ท่ีพบเห็นได้ อย่างไรก็ตามการช่วยกระตุ้นและ 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการร้องเพลง ให้เด็ก รวมถึง 
การที่ครูร้องเพลงจึงเป็นกิจกรรมสำาคัญที่ควร 
จัดข้ึนทุกวัน (ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล, 2560: 
101) นอกจากนี้คุณค่าของเพลงสำาหรับเด็กแล้ว

นับเป็นสื่อที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะกับ 
ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัเดก็ๆ ไมว่า่จะเปน็ครู ผูป้กครอง รวมถงึ 
นิสิตนักศึกษาที่เลือกเรียนสายวิชาชีพครูล้วนต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาเพลงไปใช้เพื่อ
พัฒนาเด็ก ครูที่ร้องเพลงได้หรือแม้แต่แต่งเพลง
ขึ้นเองแล้วนำาไปร้องให้เด็กๆ ฟังในห้องเรียน  
เชิญชวนเด็กๆ ร้องเพลงไปด้วย ผู้ปกครองที่ 
ร้องเพลงให้เด็กฟังหรือแม้แต่แต่งเพลงขึ้นเอง 
แล้วร้องเล่นๆ ร่วมกันกับเด็ก กระตุ้นให้เด็กๆ  
รอ้งเพลงตาม การปฏบิตัเิหลา่นีห้ากไดท้ำาทกุวันๆ  
ผ่านกิจวัตรประจำาวันจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่
ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างเป็น 
ธรรมชาติ (ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล สุขิริณณ์  
อามาตย์บัณฑิต และวรรณิษา หาคูณ, 2560: 
3-4) และที่สำาคัญหากครูสามารถนำาเปียโน  
ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง  
คอื สามารถบรรเลงไดท้ัง้ทำานองและการประสาน
เสียง (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2554: 204-208)  
มาใช้ร่วมกับการร้องเพลงด้วยแล้ว จะยิ่งช่วย 
เพิ่มประสบการณ์ที่น่าสนใจ สนุกสนาน และเพิ่ม
สุนทรียะทางดนตรีให้กับเด็กได้เป็นอย่างมาก 
ทีเดียว 

สมรรถนะดา้นงานฝมีอื ประกอบ ไปดว้ย  
การเยบ็ผา้ การปกั การถกั การรอ้ย และการแกะสลกั  
ซึ่งเป็นการใช้มือในการสร้างสรรค์ผลงานที่ต้องใช้
ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเพียรพยายาม
และความประณีตในการผลิตผลงานหนึ่งชิ้น เพื่อ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตาม
ประโยชน์การใช้งาน อาทิ ของเล่น/สื่อการเรียน
การสอนสำาหรับเด็กปฐมวัย ของใช้ ของประดับ
ตกแต่งในห้องเรียนเด็กปฐมวัย เป็นต้น ซึ่งครู 
ผู้สอนเ ด็กปฐมวัยมีความเ ก่ียว ข้องทั้ งการ
สร้างสรรค์ช้ินงาน การเลือกใช้ และการบำารุง
ซ่อมแซมช้ินงานที่มีให้กลับมาใช้งานได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการนำามาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบการจัด
กิจกรรม และนำาไปสู่การสอนพ้ืนฐานงานฝีมือ
ง่ายๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้ โดย
เด็กปฐมวัยจะซึมซับผ่านต้นแบบใกล้ตัว คือ  
ครูผู้สอนนั่นเอง การพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นมีความ
สำาคญัอยา่งยิง่ เปน็ วยัทองแหง่การเรยีนรู ้แตจ่าก
การศึกษาถึงพัฒนาการของเด็กในวัยน้ีจะพบว่า 
เด็กในวัยนี้นั้น เป็นวัยที่ การเรียนรู้ ควบคู่กับการ
เคลื่อนไหว ซ่ึงเด็กจะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
(ปรีดา ปัญญาจันทร์ อภิสิริ จรัลชวะ เพท รัตนา 
งิว้แหลม และสุคนธจติ วงษ์เผอืก, 2553: 54-55) 
ครูเป็นผู้มีบทบาทอย่างย่ิงต่อเด็กปฐมวัย ตาม 
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ จะเน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางมากขึ้น โดยผู้เรียนควรมีโอกาส
กระทำาดังน้ี ลงมือปฏิบัติกิจกรรรมการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง คิดและทำางานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น  
คิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู้  
สรุปสิ่งท่ีเกิดการเรียนรู้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง 
และนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน (เยาวพา 
เดชะตุปต์, 2554: 59) 

ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะทางดนตรี
และงานฝีมือของครูผู้สอนระดับปฐมวัยเพื่อจะได้
มีแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้
เกิดสมรรถนะดังกล่าวให้สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ในวิชาชีพเพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ศกึษาและพัฒนารูปแบบการสง่เสรมิ

สมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือของครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

ขอบเขตของการวิจัย
1. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

เปน็ครผููส้อนระดบัปฐมวัยสงักดัโรงเรยีน
เอกชนในจังหวัดมหาสารคามที่ สมัครใจเข้าร่วม 
งานวจิยั จำานวน 14 คน ครผููส้อนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
วิจัยทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-40 
ปี และมีประสบการณ์การทำางานเป็นครูผู้สอน 
ระดับปฐมวัย ต่ำากว่า 5 ปี จำานวน 4 คน 5-10 ปี  
จำานวน 3 คน ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการวิจัย  
จำานวน 1 คน มอีายุ 40 ปข้ึีนไป และมปีระสบการณ์
การทำางาน 10 ปีขึ้นไป

2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การพัฒนารูป
แบบการสง่เสรมิสมรรถนะทางดนตรแีละงานฝมีอื
ของ ครูปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

3. ระยะเวลาในการทำาวิจัย ตั้งแต่เดือน
มกราคม – สิงหาคม 2560

4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่

4.1) เครื่องมือที่ใช้พัฒนา ได้แก่ 

 1) เอกสารประกอบการพัฒนา
สมรรถนะทางดนตรโีดยประยกุตร์ปูแบบ แนวทาง
การสอน 1 to 5 

 2) เอกสารประกอบการสอน

การพัฒนาสมรรถนะทางงานฝีมือ ได้แก่ 
การเย็บผ้า การปักผ้า การถักผ้าด้วยโครเชต์ และ
การร้อยมาลัย 

4.2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถามการพฒันาสมรรถนะ
ทางดนตรีและงานฝีมือของ ครูปฐมวัยในจังหวัด
มหาสารคาม 2) แบบประเมินสมรรถนะทางงาน
ฝมีอื การเขยีนสะทอ้นความรู้สกึ (Self reflection) 
ของ ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ



Journal of Education, Mahasarakham University 231 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

วิธีดำาเนินการวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงาน

ฝีมือสำาหรับครุผู้สอนระดับปฐมวัย มีรายละเอียด 
ดังนี้

1. ก�รพัฒน�สมรรถนะท�งดนตรี

1.1 ทำาความรูจ้กัผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงการวจิยั 
จำานวน 9 คน

1.2 แนะนำาเครื่องดนตรี ได้แก่ เปียโน 
และคีย์บอร์ด

1.3 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
สำารวจเครือ่งดนตร ีและลองเลน่ประมาณ 20 นาที

1.4 สาธิตการเล่นเปียโน 2 รอบ ให้ 
ผู้เขา้ร่วมโครงการวิจยัดูภายหลงัจากได้สำารวจและ
ลองเล่นในช่วงแรกแล้ว 

1.5 แจกเอกสารโน้ตเพลงหนูมาลีให้ 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยคนละ 1 ชุด ประกอบด้วย

 1.5.1 เอกสารมือซ้าย-มือขวา มีเลข 
1–5 กำากับตามนิ้วมือทั้ง 5 แต่ละด้าน

 1.5.2 เอกสารโน้ตเพลงหนูมาลี 
ประกอบภาพมือซ้าย – มือขวา

1.6 สอนโดยอธิบายเกี่ยวกับเอกสารที่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยได้รับโดยละเอียดและ 
เปิดให้ซักถามหากมีข้อสงสัย

1.7 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยใช้นิ้วมือ
ทั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาลองขยับตามตัวเลขที่
ปรากฏในโน้ตเพลงเพื่อตรวจสอบความเข้าใจใน
การเล่นที่ถูกต้อง

1.8 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
จำานวน 9 คนเลน่เปยีโนและคยีบ์อรด์ตามโนต้เพลง 
ที่แจก ทั้งน้ีให้ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยซ้อมเล่น 
ไปเรื่อยๆ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง

1.9 เสนอแนะผูเ้ขา้รว่มโครงการวจิยัเพ่ือ
พัฒนาการเล่นเปียโน คีย์บอร์ดเป็นรายบุคคล

1.10 สรุปภาพรวมของการเล่นเปียโน  
คีย์บอร์ด และให้แนวทางพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะครูปฐมวัย 
โดยสามารถแต่งเพลงเพิ่มเติมได้เองโดยอาศัย
ทำานองเพลงหนูมาลี ทั้งนี้เนื้อเพลงขึ้นอยู่กับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยพิจารณา ตามความเหมาะ
สม

2. ก�รพัฒน�สมรรถนะท�งง�นฝีมือ

2.1 ทำาความรู้จักผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
วิจัย จำานวน 9 คน ผู้เข้าอบรมที่ไม่มา ติดภารกิจ
ทางโรงเรียน

2.2 แนะนำาตวัอยา่งสือ่การสอน กิจกรรม
สำาหรับเด็กปฐมวัยจากงานฝีมือแบบต่างๆ และ
อุปกรณ์งานฝีมือแต่ละประเภท

2.3 ทดสอบความสามารถสมรรถนะทาง
งานฝีมือเบื้องต้น ทั้ง 4 ประเภท ทีละประเภท

2.4 สาธิตข้ันตอนการทำางานฝีมือทั้ง 4 
ประเภท ทีละประเภท

2.5 ลงมือปฏิบัติสร้างสื่อการสอน
สำาหรับเด็กปฐมวัยด้วยการใช้ทักษะงานฝีมือทั้ง 
4 ประเภท

2.6 นำาเสนอผลงาน

2.7 เสนอแนะ ร่วมกันสรุปภาพรวมของ
กิจกรรม การนำาไปใช้ และการต่อยอดความรู้

2.8 สรุปภาพรวมของกิจกรรม และให้
แนวทางพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในฐานะครูปฐมวัย

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้มลูเชงิปรมิาณในขอ้มลูทัว่ไป
เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยใช้ค่าความถี่ 
และร้อยละ

วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ โดยวเิคราะห์
สมรรถนะทางดนตรีจากการเล่นเปียโน คีย์บอร์ด
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จากข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลที่ได้จดบันทึกไว้
ขณะสงัเกตการแสดงเปยีโน คีย์บอรด์ของผูเ้ข้ารว่ม
โครงการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะทาง
งานฝีมือจากแบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม
กระบวนการทำางาน และผลงานของกลุ่มเปา้หมาย 
จากการผลิตสื่อการสอนด้วยงานฝีมือทั้ง 4 
ประเภท ได้แก่ การเย็บผ้า การปักผ้า การถักผ้า
โดยโคร์เชต์ และการร้อยดอกไม้

สรปุประเดน็ทีส่ะทอ้นเกีย่วกบัความรูส้กึ
ทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการวจิยัเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทาง

ดนตรแีละงานฝมีอื จากการเขยีนสะทอ้นความคิด
และความรู้สึก (Self-reflection) 

ผลการวิจัย
การพฒันารูปแบบการสง่เสริมสมรรถนะ

ทางดนตรแีละงานฝมืีอของครูผูส้อนระดบัปฐมวยั
ในจงัหวัดมหาสารคาม จากผลการศกึษาวิจยัทำาให้
ได้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและ 
งานฝีมือ 4 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1 ต่อไปนี้

ภ�พที่ 1 รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือของครูผู้สอนระดับปฐมวัย 

ขั้นที่ 4 การติดตามการใช้

ขั้นที่ 3 การนำาความรู้ไปใช้

ขั้นที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะ  

ทางดนตรีและงานฝีมือ

ขั้นที่ 1 การประชุม ออกแบบการจัดอบรมสมรรถนะ 

ทางดนตรีและงานฝีมือ
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ภ�พที่ 1 รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือของครูผู้สอนระดับปฐมวัย (ต่อ)

จากการใช้รูปแบบดังกล่าว ส่งผลให้หลัง
การพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือครูผู้
สอนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1) สมรรถนะทางดนตรี คิดเป็นร้อยละ 
100 แยกเป็น 3 ด้าน คือ 1.1) การร้องเพลง  

คิดเป็นร้อยละ 100 1.2) การแต่งเพลงสำาหรับ
เด็ก/เพลงง่ายๆ คิดเป็นร้อยละ 100 1.3) การ
เลน่เครือ่งดนตร ี(เปยีโน, คยีบ์อรด์) โดยใชเ้ทคนคิ 
1 to 5 คิดเป็นร้อยละ 100 

ขั้นตอน กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย
ขั้นที่ 1 
การประชุม 
ออกแบบการจัด
อบรมสมรรถนะ
ทางดนตรีและงาน
ฝีมือ

การพัฒนาสมรรถนะ
ทางดนตรี

1. จัดหาเครื่องดนตรี: เปียโน
2. จัดเตรียมสถานที่
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนโดยประยุกต์รูปแบบ
แนวทางการสอน 1 to 5 ที่คิดขึ้นโดยอาจารย์ตรีรัตน์ อุปถัมภ์
โพธิรัตน์ โดยมีรูปภาพมือซ้ายและมือขวาประกอบโน้ตเพลง

การพัฒนาสมรรถนะ 
ทางงานฝีมือ

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำางานฝีมือ ได้แก่ การเย็บผ้า การ
ปักผ้า การถักผ้า ด้วยโครเชต์ และการร้อยดอกไม้
2. จัดเตรียมสถานที่
3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน ได้แก่ ชุดทดสอบทักษะ
ทางงานฝีมือเบื้องต้น และเอกสารการผลิตสื่อการสอนด้วยงาน
ฝีมือ โดยประยุกต์ให้มีความง่ายต่อการใช้งาน อ่านเข้าใจด้วยการ
ปรับภาษา และเพิ่มรูปภาพประกอบการทำาที่ชัดเจนมากขึ้นของ
งานฝีมือทั้ง 4 ประเภท

ขั้นที่ 2 
การจัดอบรม เชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาสมรรถนะ
ทางดนตรีและ
งานฝีมือ

- ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
- นัดประชุมชี้แจงการเข้าร่วมอบรม
- นัดหมายการเข้าอบรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
การชี้แจงรายละเอียด สาธิต การลงมือปฏิบัติ สะท้อนความรู้สึก/แสดงความคิดเห็น สรุปและ
เสนอแนะ

ขั้นที่ 3
การนำาความรู้ไปใช้

นำาความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปใช้กับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน

ขั้นที่ 4 
การติดตามการใช้

คณะผู้วิจัยจะสอบถามข้อมูลต่างๆ ผ่านโรงเรียนหลักที่ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานไปสู่
โรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ที่มีครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น  
เฟซบุ๊ก (facebook) 
                                                     
                       โรงเรียน A                  โรงเรียน B
                                                      โรงเรียน C
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2) สมรรถนะทางงานฝีมือ ก่อนการ
อบรมคิดเป็นร้อยละ 49.44 แยกเป็นรายด้าน  
คือ การเย็บผ้าด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 72.22 การ
เย็บผ้าด้วยจักร คิดเป็นร้อยละ 50 การปักผ้า 
คิดเป็นร้อยละ 27.78 การถักผ้า คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และการร้อย คิดเป็นร้อยละ 63.89 หลัง
การอบรมครผููส้อนมสีมรรถนะทางงานฝมืีอสงูขึน้ 
คิดเป็นร้อยละ 76.11 แยกเป็นรายด้าน คือ งาน
เย็บผ้าด้วยมือคิดเป็นร้อยละ 86.11 การเย็บผ้า
ด้วยจักรคิดเป็นร้อยละ 77.78 การปักผ้า คิดเป็น
ร้อยละ 61.11 การถักผ้า คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และการร้อย คิดเป็น ร้อยละ 88.89

อภิปรายผล
การพฒันารูปแบบการสง่เสริมสมรรถนะ

ทางดนตรแีละงานฝมืีอของครผููส้อนระดบัปฐมวยั
ในจงัหวดัมหาสารคาม จากผลการศกึษาวจิยัทำาให้
ไดร้ปูแบบการพฒันาสมรรถนะทางดนตรแีละงาน
ฝมีอื มข้ัีนตอนการดำาเนินการเพ่ือพัฒนารปูแบบ 4 
ขัน้ตอน ดงันี ้ขัน้ที ่1 การประชุม ออกแบบการจดั
อบรมสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือ ประกอบ
ด้วย จัดหาเครื่องดนตรี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทำางานฝีมือ จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการสอน ขั้นที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การการพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือ 
ขั้นที่ 3 การนำาความรู้ไปใช้ ขั้นที่ 4 คณะผู้วิจัยมี
การตดิตามผลการนำาความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ โดยคณะ
ผู้วิจยัจะสอบถามขอ้มลูตา่งๆ ผา่นโรงเรยีนหลกัที่
ทำาหน้าทีเ่ปน็ผูป้ระสานงานไปสูโ่รงเรยีนเครอืขา่ย 
อื่นๆ ที่มีครูผู้สอนเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (facebook) เป็นต้น 
ซึ่งในการพัฒนารูปแบบดังกล่าวนั้น ส่งผลให้หลัง
การพัฒนาสมรรถนะทางดนตรีและงานฝีมือครู 
ผู้สอนมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ดังนี้ 

สมรรถนะทางดนตรี หลังการอบรมครู
ผู้สอนมีสมรรถนะสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่ง
ก่อนการอบรมได้มีการสอบถามข้อมูลการรับรู้
สมรรถนะทางดนตรีของครูผู้สอน พบว่า 1) การ
ร้องเพลง มีผู้ที่ไม่เคยร้องเพลงจำานวน 1 คน และ
เคยร้อง มีระดับความเชี่ยวชาญ 1 จำานวน 1 คน 
ระดับ 2 จำานวน 5 คน และระดับ 3 จำานวน 1 
คน 2) การแต่งเพลงสำาหรับเด็ก/เพลงง่ายๆ มีผู้
ไม่เคยแต่งเพลงจำานวน 4 คน และเคยแต่งเพลง 
มีระดับความเชี่ยวชาญ 1 จำานวน 1 คน ระดับ 2 
จำานวน 4 คน 3) การเล่นเครื่องดนตรี (เปียโน, 
คีย์บอร์ด) มีผู้ที่ไม่เคยเล่นจำานวน 4 คน และเคย
เลน่มรีะดบัความเชีย่วชาญ 1 จำานวน 2 คน ระดับ 
2 จำานวน 2 คน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า ทั้งผู้ที่ไม่
เคย มปีระสบการณม์าก่อน และผู้ทีมี่ประสบการณ์
มาก่อนและทำาได้ดีแล้วบางด้าน เมื่อเข้ารับการ
พัฒนาสมรรถนะทางดนตรีจะได้มีประสบการณ์
ตรงกับเครื่องดนตรี การร้อง และการแต่งเพลง 
นอกจากนี้ผู้อบรมจะสรุปภาพรวมของการอบรม
เพือ่เปน็การบวนความรู ้และแนะนำากจิกรรมตอ่ป่ี 
จะพัฒนา รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสะท้อน 
ความคิดความรู้สึกจากการได้เข้าร่วมอบรม 
นอกจากนี้ผู้อบรมได้กระตุ้นให้ครูผู้สอนได้มี
แนวทางเสริมต่อยอดสมรรถนะทางดนตรี ได้แก่ 
1) การฝึกเล่นมือซ้ายเพิ่ม 2) การร้องเพลงขณะ
เล่นดนตรี และ 3) การแต่งเพลงโดยใช้ทำานอง
เพลงหนูมาลีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยสามารถเล่น
ได้แล้ว 4) การเล่นเพลงอื่นที่ใช้แนวทาง การเล่น
แบบ 1 – 5 และ 5) การแนะนำาผู้อื่นต่อ ซึ่งหาก 
ครผุูส้อนไดร้บัการพฒันาสมรรถนะทางดนตรยีอ่ม
นำาไปสู่การนำาไปจัดประสบการณ์ ต่างๆ สำาหรับ
เด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี มีความสอดคล้องกับ 
แพง ชินพงศ์ (2550: 8) นำาเสนอว่า วัย 6 ปี
แรกของชีวิตนั้นมีความสำาคัญมากกว่าวัยอ่ืนๆ  
ถ้าเด็กวัยน้ีไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างถูกหลัก  
ความสามารถในการ เรี ยนรู้ ก็ จะถูกยับยั้ ง  
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ดนตรีสำ าหรับเด็ก จึ งถูก คิดค้นเพื่ อพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพในตัวเด็ก ทั้งด้านสมอง  
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มี
ความสอดคล้องกับ ศรีกัญภัสสร์ รังสีบวรกุล  
สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต และวรรณิษา หาคูณ 
(2560: 3) ได้อธิบายไว้ว่า “เพลง” นับเป็นสื่อ 
ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เหมาะกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างย่ิง ผู้ที่ เกี่ยวข้อง
กับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง รวมถึง 
นิสิตนักศึกษาที่เลือกเรียนสายวิชาชีพครูล้วนต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาเพลงไปใช้เพื่อ
พฒันาเดก็ ครทูีร่อ้งเพลงได้หรอืแมแ้ต่แต่งเพลงขึน้
เองแลว้นำาไปรอ้งใหเ้ด็กๆ ฟังในหอ้งเรยีน เชิญชวน 
เด็กๆ ร้องเพลงไปด้วย ผู้ปกครองที่ร้องเพลงให้
เด็กฟังหรือแม้แต่แต่งเพลงขึ้นเองแล้วร้องเล่นๆ 
ร่วมกันกับเด็ก กระตุ้นให้เด็กๆ ร้องเพลงตาม 
การปฏิบัติเหล่าน้ีหากได้ทำาทุกวันๆ ผ่านกิจวัตร
ประจำาวันจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีช่วยส่งเสริม
ใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาการเรยีนรูอ้ย่างเปน็ธรรมชาติ สว่น
นสิตินกัศกึษาทีเ่รยีนในสายวชิาชีพครสูาขาอืน่ๆ ที่
ตอ้งใช ้เพลง เปน็สือ่การเรยีนการสอนย่อมต้องบม่
เพาะความรู้และความสามารถในการ “แต่งเพลง” 
และ “รอ้งเพลง” เพือ่นำาไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์อย่าง
แท้จริงในวิชาชีพในอนาคตต่อไปได้ และมีความ
เห็นสอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555: 235 
- 242) อธบิายวา่ จดุประสงค์ของการเรยีนรูด้นตรี
ควรครอบคลุมและ มีรายละเอียด ดังนี้ ความรู้  
ความเข้าใจในสาระดนตรี พัฒนาทักษะดนตรี 
ซาบซึง้ในสนุทรยีรสของดนตรี พัฒนาเจตคติท่ีดีต่อ
ดนตรี รู้จักเลือกสรรการฟังดนตรีที่พัฒนาความรู้ 
ความคิด และความซาบซึ้ง เห็นคุณประโยชน์ของ
ดนตร ีซ่ึงเปน็สาระทางโสตศลิปท์ีม่นุษย์สรา้งสรรค์
ข้ึนเพื่อให้มนุษย์ด้วยกันเองรับรู้และเข้าถึง ช่วย 
ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาดนตรีอันทรงคุณค่าให้ 
คงอยู่เป็นมรดกของมนุษยชาติต่อสืบต่อไป ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับผลงานวจิยัของ Hallam (2015) 

ศกึษาการนำาแนวทางการจดัการเรยีนรูข้องครแูบบ 
Music Future ที่คัดเลือกเพลง ที่กำาลังเป็นที่นิยม
มาให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะทางดนตรี ซึ่งผู้เรียน  
มีอายุระหว่าง 11-19 ปี ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  
พบว่า ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนดนตรี 
ประสบความสำาเร็จ ในการเรียนรู้ทางดนตรีเพิ่ม
สูงขึ้น ทั้งด้านทักษะทางดนตรี การเล่นดนตรี  
มกีารทำางานรว่มกนัไดด้มีคีวามมัน่ใจในการทำางาน 
และเกดิความรูค้วามเขา้ใจในการเรยีนรูท้างดนตรี
ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียน แต่ละคนก็มีศักยภาพในการ
เรยีนรูท้ีแ่ตกตา่งกนั จึงจำาเปน็ตอ้งแบง่ผูเ้รยีนออก
เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพื่อ
จะไดใ้หค้วามรูท้ีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของผูเ้รยีน 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Daniel (2004) 
นวัตกรรมในการสอนเปียโน: แบบกลุ่มผู้เรียน 3 
ระดับ คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 
เป็นวิธีการสอนการเล่นเปียโนแบบกลุ่มเล็กๆ  
ที่จะสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 
เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามสำาหรับครูผู้สอน 
เป็นการพัฒนาโครงสร้างการสอนจากกลุ่มเล็กๆ 
และส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนทั้ง 3 กลุ่ม ตามระดับความสามารถของ 
แต่ละกลุ่ม

สมรรถนะทางงานฝมีอื หลงัการอบรมครู
ผู้สอนมีสมรรถนะสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 76.11 ซึ่ง
ก่อนการอบรมได้ให้ครูผู้สอนตอบแบบสอบถาม
การรบัรูส้มรรถนะทางงานฝมีอืของครผููส้อนมรีาย
ละเอียดดังนี้ 1) การเย็บผ้า (มือ/จักร) ทุกคนเคย
เย็บและมีระดับความเชี่ยวชาญ 1 จำานวน 2 คน 
และระดบั 2 จำานวน 2 คน 2) การปกัผ้า ลวดลาย
ง่ายๆ มีผู้ที่ไม่เคยจำานวน 2 คน และผู้ที่เคยปักผ้า
มรีะดบัความเชีย่วชาญ 1 จำานวน 3 คน และระดบั 
2 จำานวน 3 คน 3) การถักผ้า/ไหมพรม ทุกคน
เคยถัก และมีระดับความเชี่ยวชาญ 1 จำานวน 4 
คน และระดับ 2 จำานวน 3 คน ไม่ตอบ 1 คน 
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4) การร้อยดอกไม้/ใบไม้/พวงมาลัย มีผู้ที่ไม่เคย
ร้อย จำานวน 1 คน และผู้ที่เคยร้อยมีระดับความ
เชี่ยวชาญ 1 จำานวน 3 คน และระดับ 2 จำานวน 
4 คน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า มีครูผู้สอน ที่
ไม่เคยมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญอยู่
แล้ว ดังนั้นในการอบรมผู้อบรมจึงให้ผู้ท่ีมีความ
เชีย่วชาญใยแต่ละด้านของงานฝมีอืช่วยสอนเพ่ือน
ต่อ และบางคนยังมองว่าเร่ืองงานฝีมือเป็นเรื่อง
ที่ทำาได้ยาก ฉะน้ัน ต้องโน้มน้าว ปรับทัศนคติ 
และใช้วิธีการที่มายาก ซับซ้อนจนเกินไป รวม
ทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัย
ได้สะท้อนความคิดความรู้สึกจากการได้เข้าร่วม
อบรม และผูอ้บรมได้แนะนำาผู้เขา้รว่มโครงการวจิยั
เกี่ยวกับการนำาสมรรถนะทางงานฝีมือไปพัฒนา
ตนเอง และสร้างผลงานต่อยอดความรู้ พร้อมทั้ง
การนำาผลงานที่ผลิตขึ้นไปใช้จริงกับเด็กปฐมวัยใน
ชั้นเรียนของผู้เข้าอบรม การพัฒนาสมรรถนะทาง
งานฝีมือของครูปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นการเย็บผ้า  
การปักผ้า การถักผ้าด้วยโคร์เชต์ และการร้อย
ดอกไม้ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ท่ีสามารถนำาไป
ต่อยอด ในการออกแบบกิจกรรม ผลิตสื่อการ
สอน และนำาไปความรู้และทักษะต่างๆ เหล่านั้น
ไปสอนถ่ายทอดไปยังเด็กๆ ได้อีกด้วย พร้อมทั้ง
ยังเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คน 
รุน่ต่อไป ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ
ปัติมา โฆษิตเกษม (2554) ศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์ งานช่างศิลป์ไทยของวิทยาลัยช่างศิลป์
สุพรรณบุรี พบว่ามีแนวทางการอนุรักษ์งานช่าง
ศลิปไ์ทย คอื การจดัการศกึษาโดยการใช้ทรพัยากร
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ได้แก่  
การใช้พุทธศาสนสถาน ซึ่งเป็นแหล่งรวมงานช่าง
ทุกแขนงการร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับ
ชา่ง/ศลิปนิในทอ้งถิน่ การสืบทอดรปูแบบงานช่าง
ในสุพรรณบุรี และการเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย
เพิ่มข้ึนตามนโยบายการจัดการศึกษาด้านศิลปะ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อใช้วัฒนธรรม
ในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าอย่างยั่งยืน และเพิ่มทาง
เลอืกแกผู่เ้รยีนมากขึน้ เปน็แนวทางในการอนรุกัษ์
งานช่างศิลป์ไทยให้มีบทบาทต่อการดำารงชีวิตที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของพัฒนา เจริญสุข (2550) 
ศึกษาศิลปะมาลัยไทยประยุกต์สู่การออกแบบ
ภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น พบว่า  
การนำาแนวคิดที่ได้ไปประยุกต์สู่การออกแบบ
ภายในโครงการศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น  
โดยสร้างบริบทใหม่ให้กับพื้นที่จากการกำาหนด
ขอบเขตพื้นที่ใช้สอยสอยภายในอาคารไปจนถึง 
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดแสดงสินค้าที่แสดงความสัมพันธ์ของ
ผลติภณัฑแ์ละสอดคลอ้งกบัรปูแบบความสมัพนัธ์
ของมาลัยด้วยเทคนิคการสร้างรูปทรง ภูมิปัญญา
การใช้วัสดุ การจัดวางสีของวัสดุที่เหมาะสม
กลมกลืน ซึ่งการส่งเสริมและสนับการเรียนรู้นั้น
ต้องอาศัยหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
Ekstrom (2009) ศึกษาการความร่วมมือของครู
ในการสอน งานฝมีอื เพือ่ศกึษาการใหค้วามรูด้า้น
งานฝีมือ และเพื่อจัดทำาคู่มือการให้ความรู้ พบว่า  
การเรียนรู้งานฝีมือมีทั้งจากการฟังบรรยาย การ
ลงมือปฏิบัติ อีกทั้งการได้รับคำาแนะนำาจากครู 
ผู้สอน จะสามารถทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
งานฝีมือได้

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ก่อน
การรับการอบรมผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มองว่าการ
เล่นเปียโน และการทำางานฝีมือนั้นเป็นเรื่องท่ี
ยาก การทำางานออกมาให้ได้ดีนั้นมีน้อยมาก และ
ตนเองไม่สามารถทำาได้ เกิดจากการ ที่คนเรา
ประเมินศักยภาพของตนเองต่ำาเกินไป ภายหลัง
การเข้ารับการอบรมทั้งการพัฒนาสมรรถนะทาง
ดนตรีและงานฝีมือ ผู้เข้าอบรม มีทัศนคติที่ดีข้ึน 
สามารถงานตา่งๆ ออกมาไดง้า่ยขึน้ ดว้ยการปรบั 
รูปแบบให้ง่ายไม่ซับซ้อน และมีการให้กำาลังใจ 
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ผู้เข้าอบรมอยู่เสมอ และด้วยลักษณะการเรียนรู้
ของผู้ใหญ่ได้อยากเป็น ผู้ถูกสอน ในเรื่องต่างๆ 
จึงต้องเลือกรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมกับ 
ผู้เข้าอบรม

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม

 - การทำาหุ่นมือ การร้อยดอกไม้ 
การนำาสิ่งของเหลือใช้มาทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์

 - การประดิษฐ์ตุ๊กตา และของเลน่เด็ก
เสริมทักษะ

 - ทักษะการร้อยพวงมาลัย การ
ประดิษฐ์ของเล่น การร้องเพลงประกอบสื่อ 
การเรียนการสอน

 - ได้รับความรู้มากมายกับการอบรม
ในครั้งนี้และได้นำาไปพัฒนาเด็กๆ ต่อไป

 - ได้เทคนิคใหม่ๆ นำาไปใช้กับเด็กๆ 
และมีประโยชน์มากๆ 

2. การนำาความรู้ไปจัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กปฐมวัยหรือพัฒนาตนเองต่อหลังจาก 
อบรม (สอนเพื่อน/สอนลูกหลานที่บ้าน/หา 
ความรู้เพิ่มเติม) 

 - ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนเด็ก

 - พาร้องเพลง เล่านิทาน ออกกำาลัง
กาย

 - นำาไปใช้กับเด็กที่โรงเรียน

 - สอนให้รู้จักนำาของที่มีอยู่มาทำาเป็น
ของเล่น หรือนำามาใช้ในการเรียน

 - พาเล่น ใช้เพลงประกอบ การสอน 
ทำาให้สนุกสนานมากขึ้น เด็กๆ สนใจดีมาก

3. ส่ิงท่ีอยากพัฒนาตนเองต่อเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางงานฝีมือ

 - การเย็บ ปัก ถัก ร้อย, การทำาของ

เล่นให้เด็กๆ เล่น

 - ทักษะการทำาให้ชำานาญเพิ่มขึ้น

 - ความชำานาญและทกัษะเพิม่ความรู้
ให้เด็ก

 - ประดิษฐ์ของเล่น, เทคนิคการเก็บ
เด็ก การสอน

 - ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

อยากใหม้กีารอบรมอกีจะไดน้ำาไปพฒันา
เด็กๆ และนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมาก  
การจัดอบรมบรรยากาศดี ผ่อนคลาย มีเทคนิค 
การเล่นเปียโนที่ง่ายสามารถนำาไปใช้ได้จริง 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

การนำารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทาง
ดนตรแีละงานฝีมอืไปใชก้บัครผููส้อนระดับปฐมวยั 
ในพืน้ทีอ่ืน่ ควรมกีารปรบัเนือ้หา กจิกรรม สือ่การ
สอน รูปแบบการให้ความรู้ ที่สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละท้องถิ่นที่มีความ
แตกต่างกันไป

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะทานดนตรีและงานฝีมือในรูปแบบอ่ืนๆ 
อีก

2.2 ควรมกีารศกึษาการพฒันาสมรรถนะ
ด้านอื่นๆ ของครูปฐมวัยอีก เช่น การทำาสื่อ 
การสอน การแต่งนิทาน การจัดกิจกรรมสำาหรับ 
เด็กปฐมวัย เป็นต้น

2.3 ควรมีกิจกรรม และโครงการที่มีการ 
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และมีการขยายเครือข่าย
การเรียนรู้ไปสู่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
อื่นๆ อีก



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 238 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

เอกสารอ้างอิง
ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2554). สังคีตนิยม: ความซาบซ้ึงในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ:  

สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปัติมา โฆษิตเกษม. (2554). แนวทางการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยของวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี. 
ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ปรีดา ปัญญาจันทร์, อภิสิริ จรัลชวนะเพท, รัตนา งิ้วแหลม และสุคนธจิต วงษ์เผือก. (2553). เล่า ร้อง 
เต้น เล่นละคร เทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย อย่างมีสุนทรียะ. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก.

พัฒนา เจริญสุข. (2550). ศิลปะมาลัยไทยประยุกต์สู่การออกแบบภายในศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
ท้องถิ่น. ศป.ม., มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.

แพง ชินพงศ์. (2550). ดนตรีแสนสุข. กรุงเทพฯ: แปลน ฟอร์ คิดส์.

เยาวพา เดชะคุปต์. (2554). พหุปัญญามองคุณค่าทุกความต่าง. กรุงเทพฯ: สาราเด็ก.

ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล. (2560). บทบาทครูอนุบาลกับการจัดประสบการณ์สำาหรับเด็ก. มหาสารคาม: 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ศรีกัญภัสสร์ รังษีบวรกุล, สุขิริณณ์ อามาตย์บัณฑิต และวรรณิษา หาคูณ. (2560). เด็กเล็กในโลกกว้าง 
เส้นทางแห่งการเรียนรู้: เพลง นิทาน คำาคล้องจอง. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.

Daniel, R. (2004). Innovations in piano teaching: a small-group model for the tertiary level. 
Music Education Research, 6(1). 23-43.

Ekstrom, A. (2009). Questions, instructions, and modes of listening in the joint production of 

Hallam, S. (2015). Teachers’ perceptions of the impact on students of the musical futures 
approach. Music Education Research, 19(3): 263-275. 


