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งานวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตาม

แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ใหม้ีคุณภาพของแบบฝึกหัดอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะ  ประชากรในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางดา้นไวโอลิน และศึกษาความพึงพอใจจากนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศึกษา 2563 วิชาเอกดรุิยางคศิลป์ 
เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน เครื่องมือในการวิจยัประกอบดว้ย (1) แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลิน (2) แบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญ  
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน  สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย (X̄) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงพินิจ ผลการวิจยัพบว่าแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน 
กาลาเมี่ยน มีคุณภาพตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคะแนน
ค่าเฉลี่ย (X̄) เท่ากบั 4.28 และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน
ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน อยู่ในระดบัมากโดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย (X̄) เท่ากบั 4.06 สรุปได้
ว่าแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึน้นี  ้มีคุณภาพเหมาะสม ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไวโอลินมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนปฏิบติัเครื่องดนตรี สามารถน ามาใชพ้ฒันาทกัษะของตนในการบรรเลงไวโอลินได ้

 
ค าส าคญั : แบบฝึกหดัทกัษะ, ไวโอลิน, อิวาน กาลาเมี่ยน 
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The purpose of this research is to develop basic studies for the violin based 

on the Ivan Galamian approach while maintaining the quality of the exercises at a 
suitable level and to study the satisfaction of the students towards basic studies for the 
violin. The population of this research consists of experts, who are career violinists, as 
well as the satisfaction of senior secondary school students majoring in violin in the 
music program at Satit Prasarnmit Demonstration Secondary School in the 2020 
academic year. The research instruments were as follows: (1) basic studies for violin; (2) 
the assessment of basic studies for violin based on the opinions of experts; and (3) a 
questionnaire to determine the satisfaction of students towards basic studies for violin. 
The data analysis was carried out using mean (X̄), standard deviation (SD), and the 
determination of critical precision. The results of this research were as follows: the 
quality of basic studies for violin based on Ivan Galamian approach was at a very 
suitable level (X̄=4.28), and the satisfaction of students towards basic studies for violin 
were at a high level (X̄= 4.06). In summary, the quality of the basic studies for violin were 
appropriate and beneficial in encouraging violin students to form positive attitudes 
towards their musical instrument practice in order to develop their skills in playing the 
violin. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1. ภูมิหลัง 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การศึกษาดนตรีสากลเป็นไปอย่างกว้างขวาง หลายประเทศ  
ทั่วโลกให้ความส าคัญในการศึกษาทั้งภาครฐัและเอกชน มีการก่อตั้งสถาบันและวิทยาลัยทาง
ดนตรีเพื่อให้บริการด้านวิชาการดนตรีแก่สังคม พร้อมทั้งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มี  
ความเชี่ยวชาญและความสามารถทัง้ทกัษะการปฏิบติัเครื่องดนตรีและทักษะการปฏิบติังานทาง
วิชาการดนตรีเพื่อรองรบักับความตอ้งการดา้นทรพัยากรบุคคลของสงัคม ทั้งนี ้ในประเทศไทยมี
การบรรจุรายวิชาดนตรีไวใ้นหลกัสตูรการเรียนการสอนภาคบงัคบัในระดบัประถมและมธัยมตลอด
จนถึงการเรียนวิชาเอกเฉพาะสาขาดนตรีซึ่งมีการแบ่งแยกเครื่องดนตรีตามความถนัดของแต่ละ
บุคคลในระดับอุดมศึกษาและสามารถต่อยอดการศึกษาจนกระทั่งถึงระดับบณัฑิตศึกษาซึ่งเป็น
การศึกษาขั้นสูงสุด (มาริสา ลิมานนท์, 2547 , น. 1-2) แสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยให้
ความส าคญัและเห็นคณุค่าแก่การศึกษาดนตรีและผลิตบุคลากรทางดา้นดนตรีเป็นอย่างยิ่ง 

การเรียนวิชาปฏิบติัเครื่องมือเอกเป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาดนตรี ท าใหผู้เ้รียนไดน้ าวิชา
ความรูท้างดา้นดนตรีมาใชฝึ้กฝนความสามารถในการปฏิบติัเครื่องมือเอกเพื่อใชส้รา้งสรรคผ์ลงาน
ทางดนตรี ดังที่  สุกรี เจริญสุข (2552, น. 7) กล่าวว่า วิชาดนตรีปฏิบัติจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความ
เขา้ใจคณุค่าของดนตรีและสนุทรียะที่เกิดจากงานดนตรีไดอ้ย่างแตกฉาน เนื่องจากการเรียนวิชา
ปฏิบติัเครื่องมือเอกเป็นการฝึกทกัษะการปฏิบติั แบบฝึกทกัษะทางดนตรีจึงมีบทบาทส าคญัในการ
เรียนการสอนปฏิบัติเครื่องมือเอก รวมถึงใชใ้นการฝึกซอ้มตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาฝีมือให้เกิด
ความช านาญ ทกัษะปฏิบติัเมื่อไดร้บัการฝึกฝนที่ดีแลว้ จะสามารถพัฒนาใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ
ช านาญการ กล่าวคือ มีความถูกตอ้งแม่นย า คล่องแคล่วเกิดความราบรื่นในการจัดการและการ
ปฏิบติั (Simpson, 1972) 

ในการเรียนการสอนไวโอลินของไทยมีแบบฝึกหัดที่เป็นที่แพร่หลายเช่น แบบฝึกหัดของ  
ซสุกุิ ที่เป็นลกัษณะบทเพลง แทรกดว้ยค าอธิบายเทคนิคต่างๆ ที่ปรากฏในบทเพลงพรอ้มทัง้วิธีการ
ฝึกซอ้มการปฏิบัติเทคนิคที่กล่าวไว ้แบบฝึกหดัของส านกัพิมพ์ ฮอล เลโอนารด์ ซึ่งมีลกัษณะเป็น
แบบฝึกทกัษะพืน้ฐานสัน้ๆ แบ่งออกเป็นขอ้ย่อย ไม่ซบัซอ้นง่ายต่อการตีความและท าความเขา้ใน
การบรรเลง แทรกด้วยบทเพลงขนาดเล็ก เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการประยุกต์ใช้เทคนิคทั้งหมดเข้า
ดว้ยกัน รวมถึงต ารารวบเทคนิคไวโอลินร่วมสมัยของ อิวาน กาลาเมี่ยน ซึ่งมีจุดเด่นคือการรวม
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เทคนิคในการเล่นไวโอลินตัง้แต่พืน้ฐานจนถึงระดับสงู อธิบายทกัษะการเล่นไวโอลินในเชิงทฤษฏี
เหมาะนักดนตรีใชใ้นการทบทวนและฝึกซอ้ม จนถึงการใชใ้นการศึกษาส าหรบัครูผูส้อนในการ
เตรียมการสอนและศึกษาปัญหาที่มักจะเกิดขึน้ในการเล่นไวโอลิน โดยน ามาฝึกบนการปฏิบัติ
บนัไดเสียงและอารเ์ปโจในรูปแบบจังหวะและการใชค้ันชักที่แตกต่าง แต่จุดเด่นดังกล่าวนัน้ตอ้ง
อาศัยประสบการณ์และความรูเ้พื่อท าความเขา้ใจในวิธีใชต้  าราที่ซับซอ้น และไม่มีการบรรยาย
ขั้นตอนการบรรเลงรวมถึงการฝึกซ้อมไวอ้ย่างชัดเจน ยากแก่การท าความเข้าใจส าหรบัผู้เรียน
ไวโอลินในขัน้กลางที่ตอ้งการจะทบทวนและฝึกฝนทกัษะในสงัคมไทย ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
เพราะแนวคิดและทฤษฎีของ อิวาน กาลาเมี่ยน นัน้ว่าดว้ยเรื่องการควบคมุรา่งกายและจิตใจอย่าง
มีประสิทธิภาพให้เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดและกล้ามเนื ้อ จากค ากล่าวของ  อิวาน  
กาลาเมี่ยน ที่ว่า สิ่งที่มีค่าไม่ใช่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้มือซา้ย แต่เป็นวิธีในการตอบสนองของ
กลา้มเนือ้จากการสั่งงานของจิตใตส้  านึกโดยตรง (Galamian, 1962, p. 2) แสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิด
ที่ใหค้วามส าคัญของสามารถในการควบคุมทางความคิดสู่การควบคุมกลา้มเนือ้ ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคญัในการแกปั้ญหาการบรรเลงไวโอลิน สามารถน าวิธีการแกปั้ญหาต่อยอดไปสู่การป้องกนัให้
เกิดปัญหาการบรรเลงไวโอลินในผูเ้รียนในขัน้กลาง พรอ้มทัง้ฝึกทักษะใหส้อดคลอ้งกับหลกักาย
วิภาคตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ตัง้แต่การท่าทางในจับถือเครื่องดนตรีเพื่อการบรรเลง 
องศาของการกดนิว้และขอ้มือ เพื่อสรา้งทกัษะพืน้ฐานที่ถกูตอ้งในการเลน่ไวโอลิน สามารถพฒันา
ต่อยอดไปสู่การฝึกฝนทกัษะขัน้สงูของผูเ้รียนอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต จึงเป็นประโยชนใ์นการ
น าแบบฝึกหดัส าหรบัผูเ้รียนไวโอลินในขัน้กลางมาพฒันาผูเ้รียนใหม้ีพืน้ฐานในการปฏิบติัไวโอลิน
ที่ดี ควบคู่กบัการสรา้งเจตคติที่ดีในการเรียนการปฏิเครื่องดนตรีไวโอลิน พรอ้มส าหรบัการพฒันา
ตนเองเพื่อน าความรูแ้ละความสามารถมาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อสงัคม 

จากปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนทกัษะปฏิบติัไวโอลินนอกระบบ จึง
ไดศ้ึกษาแนวทางการแกปั้ญหาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง พบว่า แบบฝึกหดัทักษะเป็น
ตัวกลางช่วยถ่ายทอดความรูท้ี่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเจตคติที่ดีในการเรียนดนตรี สนองความ
สนใจใคร่รูแ้ละเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนปฏิบติัเครื่องดนตรีของผูเ้รียนใหส้งูขึน้ได ้ดงันัน้การ
พฒันาแบบฝึกหดัทกัษะจึงเป็นกระบวนการที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทัง้แบบฝึกหดั
ยงัช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาทักษะและทราบผลการเรียนรู้ ผลการพฒันาทักษะไดด้ว้ยตนเอง 
ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนปฏิบติัเครื่องดนตรี ท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการจะพัฒนา
แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพืน้ ฐาน
ส าหรับไวโอลินที่ เหมาะส าหรับการเรียนและพัฒนาทักษะของผู้เรียนไวโอลินในขั้นกลาง 
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ประกอบดว้ย ฝึกขยับของนิว้มือซา้ย,  การฝึกเทคนิคและการใชค้ันชักในรูปแบบต่างๆ , การฝึก
สหสมัพนัธ ์(Correlation) ระหว่างกลา้มเนือ้และการสั่งการทางความคิด, การฝึกเทคนิคพิเศษใน
มือซ้าย เพื่อพัฒนาคุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะ ก่อให้เกิดเจตคติที่ดีของผูเ้รียนต่อการเรียน
ปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลิน ในรูปแบบที่สามารถเขา้ถึงไดไ้ม่ยากจนเกินไป ส าหรบัการเรียนไวโอลิน
ในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยทัง้ในระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถ
น าทฤษฎีและแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ไปใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อวิเคราะห์และจัดการกับ
ปัญหาในการบรรเลงของผูเ้รียนแต่ละคน สู่การต่อยอดความรูว้ิชาปฏิบติัเครื่องมือเอกไวโอลินใหม้ี
ประสิทธิภาพต่อตนเอง และเป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบติัเครื่องดนตรี
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ให้มีประสิทธิภาพทางด้านการศึกษา เพื่อรับใช้และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมน าไปสูก่ารพฒันาเพื่อความยั่งยืนยิ่งขึน้ต่อไป 

 
2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานของไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. ศึกษาหาความพึงพอใจต่อการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิด

ของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
 

3. ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน เพื่อใช้

พฒันาทกัษะการเลน่ไวโอลินรวมถึงเป็นการถ่ายทอดแนวคิด การฝึกซอ้มและการจดัการกบัปัญหา
ในการบรรเลงของ อิวาน กาลาเมี่ยน พรอ้มทัง้ช่วยเสริมสรา้งทกัษะและประสบการณก์ารบรรเลง
บทเพลงโดยใชเ้ครื่องดนตรีไวโอลิน 

2. เป็นแนวทางการใชแ้บบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะไวโอลินของผูเ้รียนและเป็นแนวทาง
พฒันาแบบฝึกหดัดนตรีส  าหรบัเครื่องสายสากลส าหรบัหน่วยงานอ่ืนที่สนใจ 

3. เป็นแนวทางในการส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการใชแ้บบฝึกหัดในการฝึกซอ้มเพื่อพัฒนา
ทกัษะไวโอลินดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
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4. ขอบเขตของงานวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและหาคุณภาพแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน

ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน” ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตดงันี ้
4.1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาคณุภาพของแบบฝึกหัดทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 
แบ่งเนือ้หาออกเป็น 4 แบบฝึดหดัดงันี ้

แบบฝึกหดัที่ 1 การฝึกการขยบัของนิว้มือซา้ย 
แบบฝึกหดัที่ 2 การฝึกเทคนิคและการใชค้นัชกัในรูปแบบต่างๆ 
แบบฝึกหัดที่  3 การฝึกสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกล้ามเนื ้อและการ 

สั่งการจากความคิด 
แบบฝึกหัดที่ 4 การฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ยไดแ้ก่ การสั่นของเสียง (Vibrato) 

และการเปลี่ยนต าแหน่งมือในการบรรเลง (Shifting) 
4.2. ประชากรในการวิจัย 

4.2.1 ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นดนตรีระดบัปริญญาโท
ขึน้ไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นไวโอลิน และมีผลงานทางดา้นดนตรีศึกษาและการแสดง
ดนตรีต่อสาธารณะชนไม่นอ้ยกว่า 15 ปี 

4.2.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอก
คือไวโอลิน จ านวน 9 คน 

4.3 ตัวแปร 
4.3.1 ตวัแปรตน้ คือ แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 
4.3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม

แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน จากผูเ้ชี่ยวชาญ และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริ
ยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน 
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5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. แบบฝึกหัดทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน หมายถึง แบบฝึกหดัทักษะที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา

คน้ควา้และรวบรวมขึน้มูลแลว้พัฒนาขึน้ เพื่อใชก้ับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัศรนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) วิชาเอกดรุิยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอก
คือไวโอลิน ในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบรรเลงไวโอลินตามแนวคิดของ  อิวาน  
กาลาเมี่ยน 

2. เครื่องดนตรีเอก หมายถึง เครื่องดนตรีหลักที่ผูเ้รียนเลือกใชเ้ป็นหลกัในเรียนปฏิบัติ
ดนตรตีามหลกัสตูรของผูเ้รียน 

3. ผูเ้รียนไวโอลินในขัน้กลาง หมายถึง นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือ
ไวโอลิน ที่มีทักษะดา้นไวโอลินทัง้การจับคันชกัและท่าทางในการบรรเลง มีความสามารถในการ
อ่านบนัทึกโนต้เพลง สามารถบรรเลงบทเพลงที่ไม่มีความซบัซอ้นทางดา้นการตีความและเทคนิค
ได ้

4. ทักษะพืน้ฐานดา้นไวโอลิน หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจและรบัรูข้องผูเ้รียน 
สามารถใชก้ลา้มเนือ้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ผ่านการฝึกฝน สามารถบรรเลงไวโอลินใหเ้กิดเสียง 
เป็นรากฐานในการต่อยอดสู่การเทคนิคบรรเลงในขัน้สูงที่มีความซบัซอ้น การพิจารณาว่าผู้ เรียน
ทกัษะสามารบัรูไ้ดด้ว้ยการสงัเกตองคป์ระกอบเหล่านีข้ณะปฏิบติัและผลของการปฏิบติั ไดแ้ก่ 

4.1 การจบัคนัชกั 
4.2 การจบัเครื่องและท่าทางในการบรรเลง 
4.3 การลากคนัชกั 
4.4 ความเที่ยงตรงของเสียง 

5. คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกหัดจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและการ
ประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตาม
แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน โดยการแบ่งระดับความเหมาะสม เพื่อใชใ้นการหาค่าเฉลี่ยและ
แปลผลค่าเฉลี่ย 

6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความเห็นและความรู้สึกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอก 
ดรุยิางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน 
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6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง

และน ามาประยุกต์เพื่อพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน โดยมีกรอบแนวคิดดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

7. สมมุติฐานการวิจัย 
1. คุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน จากความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก 
2. ผู้ เรียนที่ ได้ ใช้แบบ ฝึกหัดทักษะพื ้น ฐานส าห รับ ไวโอลินตามแนวคิดของ  

อิวาน กาลาเมี่ยน มีความพงึพอใจต่อแบบฝึกหดัอยู่ในระดบัมาก 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาคุณภาพแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม

แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี ้
1. ทกัษะพืน้ฐานทางการบรรเลงไวโอลิน 
2. ประวติัและผลงานของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
3. แบบฝึกหดับนัไดเสียงและอารเ์ปโจของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
4. แบบฝึกหดั 
5. ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบัการฝึกซอ้ม 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1. ทักษะพืน้ฐานทางการบรรเลงไวโอลิน 

Galamian (1962) ไดอ้ธิบายถึงทักษะพืน้ฐานทางการบรรเลงไวโอลิน อันสามารถสรุป
ใจความไดด้งันี ้

ทกัษะพืน้ฐานทางการบรรเลงไวโอลินแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การตีความ คือทกัษะ
ในจัดการกบัแนวคิดการบรรเลงดนตรีว่าในแต่ละเพลงควรจะออกมาในรูปแบบใดในทางเทคนิค
การบรรเลงและทางดนตรี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดส าหรบันักไวโอลิน เทคนิคอีกประเภทหนึ่งคือ 
ทักษะเฉพาะทาง รูปแบบทักษะที่ เก่ียวข้องกับการเล่นไวโอลินโดยเฉพาะในทางกายภาพ 
กลา้มเนือ้ ความแข็งแรงของนิว้มือซา้ยซึ่งมีความจ าเป็นตอ้งขยบัอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว พรอ้ม
ทัง้ใชแ้รงในการกดนิว้อย่างเหมาะสม จึงตอ้งฝึกใหก้ารขยบัอยู่ในการควบคมุ โดยมีเปา้ประสงคคื์อ
เพื่อดแูลระเบียบวินยัเรื่องของจงัหวะในการขยบันิว้ 

ความส าคัญของความสัมพันธ์ ระหว่าง ความคิดและกล้ามเนือ้ สิ่งที่มีค่าไม่ใช่ความ
แข็งแรงของกลา้มเนือ้มือซา้ย แต่เป็นวิธีในการตอบสนองของกลา้มเนือ้จากการสั่งงานของจิตใต้
ส  านึกโดยตรง (Galamian, 1962, p. 2) จากค ากล่าวของกาลาเมี่ยนแสดงใหเ้ห็นถึงการวิเคราะห์
ปัญหาบนไวโอลินที่หลากหลายเกิดจากปัญหาดา้นความสมัพนัธน์ี ้จึงสามารถใชเ้ป็นจุดแข็งหาก
สามารถแก้ปัญหาความไม่สัมพันธ์กันระหว่างกลา้มเนือ้และความคิดได้ โดยในการแก้ปัญหา 
ผูเ้รียนตอ้งมุ่งเนน้การจดัการสมัพนัธก์นัระหว่างกลา้มเนือ้และความคิดตลอดเวลาของการฝึกซอ้ม 
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ในการสอนไวลินแบบร่วมสมัย ผูเ้รียนจ าเป็นจะตอ้งเจอกับกฎและกติกาเรื่องระเบียบ
วินัยที่เขม้งวด เพื่อจัดการความสมัพันธก์ันระหว่างกลา้มเนือ้และความคิดในการบรรเลง ซึ่งเป็น
หัวใจหลักในการบรรเลงและเก่ียวขอ้งกับการฝึกซอ้มเทคนิคต่างมากมาย อีกทั้งยังไม่สามารถ
แบ่งแยกการฝึกกลา้มเนือ้และความคิดออกจากการฝึกเทคนิคในการบรรเลงรูปแบบต่างๆได ้ซึ่งขดั
การความเขา้ใจในการสอนไวโอลินของบคุคลทั่วไปว่า การสอนไวโอลินเป็นการสอนในเชิงการสอน
กายภาพแต่ที่จริงคือการสอนจิตใจใหค้วบคมุรา่งกายอีกทีหนึ่ง จึงเกิดปัญหาอย่างมากในหลกัการ
นี ้ส่งผลต่อความคิดในเบือ้งต้น อันเป็นต้นเหตุของปัญหาของผู้เรียนในการสอนไวโอลินในยุค
ปัจจบุนั 

1.1 การจับไวโอลินและเทคนิคในมือซ้าย 
ท่าทางในการจับไวโอลินถูกก าหนดไว้บนต าแหน่งการบรรเลงบนไหล่ด้านซ้าย  

มีเพียงนักไวโอลินส่วนน้อยเท่านั้นที่ใชห้ัวและไหล่ในการยึดหรือหนีบไวโอลินใหอ้ยู่ในต าแหน่ง 
ในขณะที่นักไวโอลินส่วนใหญ่นัน้ใชม้ือซา้ยประคองไวโอลินไวบ้นไหล่ในลกัษณะวาง ใชก้ารกด
น า้หนักโดยใช้คางเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยเสริมเมื่อเกิดการเลื่อนต าแหน่งมือ (Shifting) เท่านั้น 
องศาในแนวนอนของไวโอลินไม่ควรจะต ่าหรือสูงเกินไป เมื่อเทียบกบัความสูงของผูเ้ล่น หาผูเ้ล่น
ไวโอลินมีลักษณะคอที่ยาว ก็ควรใช้อุปกรณ์ช่วยที่รับกับสรีระของแต่ละบุคคลเช่น ที่พักไหล ่
(Shoulder rest) และที่รองคาง (Chinrest) 

ต าแหน่งของมือซา้ยซึ่งกาลาเมี่ยนใหค้วามส าคัญอย่างมากกบัความยาวของแขนผู้
เล่นไวโอลิน หากผูเ้ล่นมีความยาวแขนมากควรขยบัขอ้ศอกไปทาซา้ยของหัวไหล่ซา้ย ในขณะที่ผู ้
เล่นที่มีแขนสัน้ควรขยบัขอ้ศอกไปทางขวา นอกจากนัน้ขอ้ศอกควรตอ้งขยบัและยา้ยต าแหน่งตาม
ความสูงของต าแหน่งมือในขณะบรรเลงและต าแหน่งของสายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขณะ
บรรเลง และข้อมือต้องเป็นเส้นตรงกับฝ่ามือและไม่อยู่ในต าแหน่งที่ ไกลกับคอของไวโอลิน
จนเกินไป ขอ้นิว้ที่ 2 ควรจะอยู่ในต าแหน่งที่ขนานกบัสายไวโอลิน เพื่อเตรียมพรอ้มกับการเปลี่ยน
ต าแหน่งมือที่พรอ้มจะเกิดขึน้ตลอดเวลาขณะบรรเลง ในการจับคอไวโอลิน จะใช้นิ ้วโป้งและ
ดา้นขา้งของโคนนิว้ชีใ้นการจบัคอไวโอลินซึ่งส  าคญัอย่างยิ่งกบัความเที่ยงตรงของเสียงในการวาง
นิว้เมื่อบรรเลงไวโอลิน เรียนกว่าต าแหน่งมือ (Hand position) ในสถานการณท์ี่ตอ้งการใชเ้ทคนิค
การสั่นเสียง (Vibrato) จึงหลบโคนนิว้ชีเ้พื่อเปลี่ยนจุดสมัผัสของไวโอลินเป็นนิว้โป้งเพื่อท าใหเ้กิด
การสั่นของมือซา้ย 
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ภาพประกอบ 2 การจบัคอไวโอลินดว้ยนิว้โปง้และดา้นขา้งของโคนนิว้ชี ้
 

ที่มา : http://www.siegelproductions.ca/calvinsieb/violintechniques.htm 

 
1.1.1 การเล่ือนต าแหน่งมือ (Shifting) 

ประกอบด้วยการขยับของแขนซ้าย มือซ้าย หัวแม่โป้งและนิ ้วมือ เมื่อเลื่อน
ต าแหน่งจากต าแหน่งที่ต  ่าไปสูง หัวแม่โป้งตอ้งเคลื่อนที่ไปพรอ้มกับมือ ในขณะที่เมื่อเลื่อนจาก
ต าแหน่งที่สูงกว่าสู่ต  าแหน่งที่ต  ่ากว่า หัวแม่โป้งตอ้งเคลื่อนที่ก่อนมือไปเล็กนอ้ย ซึ่งหัวใจหลกัใน
การจะเลื่อนต าแหน่งมือได ้หวัแม่โป้งตอ้งมีความยืดหยุ่น ไม่เกร็งจนบีบไวโอลินแน่นเกินไป พรอ้ม
ที่จะยา้ยที่ตลอดเวลา ผูเ้ล่นจึงจะตอ้งเขา้ใจการขยบัของตวัเองตลอดเวลาว่าใชก้ารวางนิว้เดิมและ
เลื่อนต าแหน่งมือเพื่อเปลี่ยนเสียง หรือ เปลี่ยนนิว้ในขณะเลื่อนต าแหน่งมือเพื่อเปลี่ยนเสียง ขึน้อยู่
กบัสถานการณใ์นการบรรเลง สง่ผลใหก้ารใชค้วามคิดมาควบคมุกลา้มเนือ้จะมีบทบาทอย่างมาก 

1.1.2 การจับคู่เสียง (Double Stops) 
ในขณะที่จับคู่เสียงจะช่วยในเรื่องความเที่ยงตรงของเสียง กาลาเมี่ยนแนะน า

ผูเ้รียนใหบ้รรเลงการจับคู่เสียงโดยไม่ใชน้ า้หนักในการวางนิว้มือซา้ยมากเกินไป เมื่อจับคู่เสียง
ขอ้ศอกจะขยบัไปทางดา้นขวาในขณะที่ขอ้มือจะโคง้เขา้หาไวโอลินท าใหน้ิว้มือสายตัง้ฉากกบัสาย
เพื่อท าใหก้ดง่ายขึน้ การจบัคู่เสียงจะช่วยในการหาต าแหน่งของมือที่จะวางนิว้ต่างๆลงบนสายใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมจากการปรบัเสียงทัง้สองเสียงใหส้อดประสานกนัในขณะเลน่ 
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ภาพประกอบ 3 จบัคู่เสียงดว้ยนิว้ชีบ้นสายท่ี 3 และนิว้นางบนสายที่ 2 
 

ที่มา : https://www.thestrad.com/6-ways-to-perfect-your-double-stops/150.article 

 
จากการอธิบายความเป็นไปไดใ้นการขยับนิว้ที่ เกิดขึน้อย่างมากมายตลอดการ

บรรเลงบทเพลง แนวคิดของกาลาเมี่ยนในการใช้นิว้มือซ้ายให้ความส าคัญกับการแสดงออก
ทางดา้นดนตรีมากว่าความสะดวกสบายของมือ อีกทัง้ไดอ้ธิบายถึงการพัฒนาเทคนิคไวโอลินใน
สมัยใหม่จากประสบการณ์ ไดแ้ก่ การใชต้  าแหน่งมือพิเศษนอกเหนือจากต าแหน่งที่ 1 และ 3 ให้
บ่อยครัง้ในการเล่นไวโอลิน, การเปลี่ยนต าแหน่งมือในโนต้ที่ห่างกนัครึ่งเสียง การเปลี่ยนต าแหน่ง
มือในขณะเล่นสายเปล่า (Open Strings) การใชน้ิว้ติดกันเพื่อเล่นเสียงที่ห่างกันครึ่งเสียง การใช้
นิว้ไปกดนอกต าแหน่งมือ 

1.1.3 การส่ันเสียง (Vibrato) 
การเคลื่อนไหวในการสั่นเสียงด้วยแขนเกิดจากการขยับไปข้างหน้าและหลัง

สลบักันของปลายแขนก่อนถึงขอ้มือ จากนิว้ที่มีความยืดหยุ่น ไม่เกร็ง ตอบสนองกับลกัษณะการ
ขยบัของแขน ในการใชข้อ้มือปลายแขน ซึ่งแตกต่างจากการสั่นเสียงดว้ยขอ้มือเกิดจากการโยกมือ
ซา้ยไปขา้งหนา้และหลงัดว้ยขอ้มือในขณะที่แขนนัน้ไม่มีการขยบัเลย สดุทา้ยคือการสั่นเสียงดว้ย
การโยนนิว้จากบริเวณขอ้นิว้มือซึ่งท าไดย้ากเพราะตอ้งการความยืดหยุ่นของนิว้ในขณะเกิดการ
เขย่านิว้ กาลาเมี่ยนสนับสนุนใหผู้เ้รียนไวโอลินสามารถปฏิบัติการสั่นเสียงใหใ้หค้รบทุกรูปแบบ 
เพื่อท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกใชอ้ย่างกวา้งขวาง เพื่อการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัวิธีการใชค้ันชัก 
น า้หนกัดงัเบาของเสียง รวมถึงสถานการณต่์างๆที่จะเกิดขึน้ในบทเพลงและการแสดงดนตรี 
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2.2 การจัดการมือขวาในการจับคันชัก 
จากการศึกษาประวัติของกาลาเมี่ยนพบว่ากาลาเมี่ยนไดร้บัอิทธิพลการจับคันชัก

แบบรสัเซีย วิธีการจบัคือใหน้ิว้โป้งขวาอยู่ตรงขา้มกบันิว้กลางใหทุ้กๆนิว้เป็นธรรมชาติ ไม่เกรง็และ
อยู่ในลกัษณะโคง้ นิว้กลางถูกแขวนอยู่บนคนัชกัโดยมีดา้นขา้งของขอ้นิว้เป็นจุดสมัผสั นิว้นางอยู่
ต  าแหน่งใกลเ้คียงกบันิว้กลางและปลายนิว้กอ้ยวางอยู่บนคนัชกัในต าแหน่งที่ไม่ใกลห้รือไกลจาก
นิว้นางจนเกินไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 วิธีการจบัคนัชกั นิว้โปง้ขวาอยู่ตรงขา้มกบันิว้กลางและทกุนิว้อยู่ในลกัณะโคง้ 
 

ที่มา : https://www.thestrad.com/the-evolution-of-violin-bow-hold/5384.article 

 
การจบัคันชักเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตเสียง การผลิตเสียงที่ดี คือการลาก

คนัชกัเป็นแนวตรงใหข้นานอยู่บนสาย กาลาเมี่ยนไดร้ะบุลกัษณะของกายภาพจากวิธีการลากคัน
ชกัไวท้ั้งหมด 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การลากโดยใชช้่วงโคนคันชัก แขนจะท ามุมเป็นรูปสามเหลี่ยมกับ
ไวโอลิน, การลากโดยใชช้่วงกลางคันชัก แขนจะท ามุมเป็นสี่เหลี่ยมกับไวโอลิน , และเมื่อใชช้่วง
ปลายของคนัชกัแขนขวาจะท ามมุปา้นกบัทิศทางของไวโอลิน 
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ภาพประกอบ 5 การลากโดยใชช้่วงกลางคนัชกัและมมุสี่เหลี่ยมที่มีต่อไวโอลิน 
 

ที่มาของภาพ : http://www.violinistinbalance.nl/short.htm 

 
หลกัการในการสรา้งเสียงของไวโอลินซึ่งสมัพนัธก์บัวิธีการใชค้นัชกัไดแ้ก่ ความเรว็ใน

การลากคันชักบนสาย, น า้หนักหรือแรงกดที่ใชก้ับคันชัก และหนา้สัมผัสระหว่างคันชักและสาย
ไวโอลิน เพื่อรกัษาสมดลุของเสียงการ กาลาเมี่ยนใส่ใจเรื่องของการแบ่งช่วงของคนัชกั ใชน้ า้หนัก
มากขึน้เมื่อบรรเลงที่ปลายคันชักและใชน้ า้หนักน้อยลงเมื่อบรรเลงอยู่บริเวณโคนของคันชัก เพื่อ
รกัษาสมดลุของความดงัเบา หนา้สมัผสัระหว่างคนัชกัและสายไวโอลินจะอยู่ระหว่างย่องและแป้น
วางนิว้มือของไวโอลินในระยะห่างพอสมควร กลา่วคือ ระยะห่างสามารถปรบัเปลี่ยนตามความเร็ว
และน า้หนกัหรือแรงกดที่ใชก้บัคนัชกั หรือปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการในการสรา้งเสียงของผูเ้ล่น
ตามสถานการณ ์

นอกจากพืน้ฐานในลักษณะการจับเครื่องดนตรีทั้งมือซา้ยและมือขวา กาลาเมี่ยน
ยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการความคิดของของนกัเรียนเวลาฝึกซอ้ม กาลาเมี่ยนเชื่อว่าพรสวรรค์
ของนักเรียนเป็นเพียงแค่สิ่งน าทางผู้เรียนเท่านั้นแต่การฝึกซ้อมอย่างหนัก มีระเบียบวินัยและ
เขม้งวดจะท าให้เกิดศักยภาพอย่างแท้จริง หน้าที่หลักที่แท้จริงของผู้สอนไวโอลินคือการสอน
วิธีการฝึกซอ้มใหแ้ก่ผู ้เรียน ผู้สอนที่ท าไดเ้พียงแค่การบอกจุดที่ผิดพลาดของผูเ้รียน เท่านั้นและ
ไม่ไดแ้สดงถึงวิธีในการจดัการแกไ้ขกับขอ้ผิดพลาดนัน้เป็นผูส้อนที่ลม้เหลว ในเป้าหมายหลกัของ
การสอนคือเพื่อท าให้ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติการฝึกซ้อมและระบุข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง 
(Galamian, 1962)  
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การแบ่งเวลาซอ้มของกาลาเมี่ยนประกอบดว้ย 3 ช่วงเวลาดว้ยกนัดงันี ้
1.เวลาในการสรา้งทกัษะ เป็นการฝึกซอ้มและเสรมิสรา้งเทคนิคพืน้ฐาน 

2.เวลาในการตีความ เป็นการฝึกการคิดทางดา้นดนตรีใน วางแผนในการเลน่ 

3.เวลาในการบรรเลงดนตร ีเป็นการฝึกซอ้มบทเพลง 
 

2. ประวัติและผลงานของอิวาน กาลาเมี่ยน 
Arney (2006, p. 22-25) และ Shock (2014, p. 35) ไดอ้ธิบายถึงประวติัและผลงานของ 

อิวาน กาลาเมี่ยน อนัสามารถสรุปใจความไดด้งันี ้
อิวาน อเล็กซานเดอร ์กาลาเมี่ยน (ต่อไปจะเรียก “กาลาเมี่ยน” ตามระบบการเรียก

ขานชื่ออย่างเป็นทางการในภาษาอังกฤษ) เกิดเมื่อปีค.ศ.1903 ที่ เมือง ตาบริซ ในเปอรเ์ซีย 
(ปัจจุบันคือประเทศอิหร่าน) ในครอบครวัชาวอารม์ิเนีย หลังจากเกิดได้ไม่นานครอบเขาของกา
ลาเมี่ยนได้อพยพไปอาศัยอยู่ที่  กรุงมอสโก ประเทศรัฐเซีย จึงได้มี โอกาสเรียนไวโอลินกับ  
คอนสแตนติน มอสทราส (Konstantin Monstras) ที่โรงเรียนแห่งสมาคมดนตรีในมอสโก (School 
of the Phiharmonic Society in Moscow) และส าเร็จการศึกษาเมื่ออายุ 16 ปี ในปีค.ศ.1924  
กาลาเมี่ยนไดป้รากฏตวัเป็นครัง้แรกในวงการดนตรีที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 อิวาน อเล็กซานเดอร ์กาลาเมี่ยน 
 

ที่มา : http://beststudentviolins.com/Galamian.html 
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กาลาเมี่ยนใชเ้วลา 4 ปี ในฐานะบุคลากรทางการศึกษาของสถาบนัดนตรีรฐัเซีย  ณ 
กรุงปารีส (Russian Conservatory in Paris) เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงในอาชีพ
สายงานดา้นการแสดงดนตรีเนื่องจากน่ิวในไต สนันิษฐานจากค าบอกเล่าของนกัเรียนถึงการสบูยา
ของกาลาเมี่ยนในขณะการเรียนการสอน เพื่อท าใหส้ามารถสังเกตถึงการแสดงอาการเจ็บปวด  
ในปีค.ศ. 1937 กาลาเมี่ยนได้อพยพไปอยู่ที่นิวยอรก์  ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยง
เหตกุารณป์ฏิวติัในรสัเซีย และไดแ้ต่งงานในเวลาต่อมา ในปีค.ศ. 1944 กาลาเมี่ยนไดก้่อตัง้ก่อตัง้
หลกัสตูรไวโอลินภาคฤดรูอ้นเมโดวเ์มาท ์(Meadowmount) ขึน้ทางดา้นตะวนัตกของนิวยอรก์ และ
ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณาจารยท์ี่สถาบนัดนตรีเคอทิส (Curtis Institute of Music) และสถาบนั
ดนตรีจูลิอารด์ (Juilliard School) เวลาต่อมา ในปี 1946 เป็นเวลา 16 ปีในสายอาชีพด้าน
การศึกษา นักเรียนของกาลาเมี่ยนไดร้บัรางวัลจากการประกวดใหญ่ระดับนานาชาติเป็นเหตุให้
ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับสูง นอกจากนัน้ในปีค.ศ.1954 กาลาเมี่ยนไดร้บัปริญญา
เอกกิตติมาศักดิ์จากสถาบันดนตรีเคอทิส และหลังจากนั้น 8 ปี  กาลาเมี่ยนได้เขียนต ารา 
Principles of Violin Playing and Teaching ซึ่งไดตี้พิมพค์รัง้แรกที่รฐันิวเจอรซ์ีย ์ในปี 1962 

กาลาเมี่ยนไดทุ้่มเทใหก้บัการสอนที่เมโดวเ์มาท์, เคอทิส และจูลิอารด์ จนเสียชีวิตใน
ปี 1981 การสอนไวโอลินของการลาเมี่ยนไดส้รา้งนักไวโอลินมากมาย อาทิเช่นยิตซกั เพิรล์แมน 
(Itzhak Perlman) และ พินชาลส์ ซุเกอรแ์มน (Pinchas Zuckerman) 

กาลาเมี่ ยนใช้เวลาเพี ยง 2 ปี ในสายอาชีพการแสดงดนตรีก่อนที่ จะอุทิ ศ
ความสามารถทางดนตรีไปทางดา้นดนตรีศึกษาในการสอนและพฒันาบุคลากรที่มีความสามารถ
ดา้นดนตรี โดยมีแนวคิดว่า บุคคลไม่สามารถท าทัง้การแสดงดนตรีและการสอนดนตรีไดดี้ในเวลา
เดียวกัน ภายหลงัจากใชเ้วลาในการแสดงเดี่ยวสกัระยะ กาลาเมี่ยนกล่าวว่า ถา้หากคน้พบว่าตน
ท าได้ดีในฐานะครู ควรเลือกอาชีพในสายการสอนดนตรี (Galamian, 1962) แม้ว่าต ารา 
Principles of Violin Playing and Teaching เป็นการใหแ้นะน าการเทคนิคการสอนไวโอลินโดย
ภาพรวม แต่กาลาเมี่ยนยังคงเชื่อในความแตกของนักเรียนแต่ละคนต่อบทบาทของผูส้อน และ
มุ่งเนน้ใหผู้ส้อนตอ้งจดัหาสิ่งที่เหมาะสมใหก้บันกัเรียนแต่ละคน 

แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ที่เก่ียวขอ้งกับเทคนิคในการบรรเลงดนตรีแบ่งเป็น  
2 ประเภท ไดแ้ก่ เทคนิคการตีความ คือทักษะในจัดการกับแนวคิดการบรรเลงดนตรีว่าในแต่ละ
เพลงควรจะออกมาในรูปแบบใดในทางเทคนิคการบรรเลงและทางดนตรี ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
ส าหรบันกัไวโอลิน อีกประเภทหนึ่งคือ เทคนิคเฉพาะทาง คือรูปแบบทกัษะที่เก่ียวขอ้งกับการเล่น
ไวโอลินโดยเฉพาะในทางกายภาพ กลา้มเนื ้อ ความเขม้แข็งของนิว้มือซา้ยซึ่งมีความจ าเป็นตอ้ง
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ขยับอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เป็นตอ้งฝึกใหก้ารขยับอยู่ในการควบคุมและดูแลระเบียบวินัยใน
เรื่องของจงัหวะในการขยบันิว้ 

สิ่งที่กาลาเมี่ยนมุ่งเน้นคือ ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและ
กล้ามเนือ้ ซึ่งเป็นสิ่งที่กาลาเมี่ยนยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการเล่น
ไวโอลิน ในการจดัการและแกปั้ญหาความสมัพนัธก์นัระหว่างกลา้มเนือ้และความคิดซึ่งเป็นเรื่องที่
ซับซอ้นจากการฝึกความคิด สมาธิ ไปพรอ้มกับการบรรเลงไวโอลิน  กาลาเมี่ยนจึงมีแนวคิดให้
ผูเ้รียนตอ้งเจอกบักฎและกติกาเรื่องระเบียบวินยัที่เขม้งวดในเรื่องความถกูตอ้งระหว่างการฝึกซอ้ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้และความคิดในการบรรเลงเป็นหัวใจหลักในการบรรเลงและ
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกซอ้มเทคนิคต่างมากมาย จึงไม่สามารถแบ่งแยกการฝึกกลา้มเนือ้และความคิด
ออกจากการฝึกเทคนิคในการบรรเลงรูปแบบต่างๆได ้ซึ่งขดักบัความเขา้ใจในการสอนไวโอลินของ
บุคคลทั่วไปว่า การสอนไวโอลินเป็นการสอนในเชิงการสอนกายภาพแต่ที่จริงคือการสอนจิตใจให้
ควบคมุร่างกายอีกทีหนึ่ง จึงถือเป็นตน้ตอของปัญหาที่เกิดขึน้อย่างหลากหลายในการสอนไวโอลิน
ในยคุปัจจบุนั 

สิ่งที่ส  าคญัที่สดุจากแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน คือความแตกต่างกนัของนกัเรียน
แต่ละคน ผู้สอนต้องสามารถท าความเข้าใจกับบุคลิกของนักเรียนเพื่อใช้ในการเข้าหาและ
ปฏิสมัพนัธเ์มื่อท าการสอน ความรูค้วามเขา้ใจเหล่านีจ้ะช่วยใหค้รูเขา้ใจความเหมาะสมในการพดู
เพื่อพลกัดนัใหเ้กิดความพยายามหรือพดูเพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจในตนเอง ทัง้ยงัแสดงถึงความ
เชื่อว่าหนา้ที่ของครูคือท าใหน้ักเรียนสามารถเพิ่งพาตนเองไดท้ั้งในทางความคิดและทางเทคนิค
การบรรเลงดนตรี 

 
3. แบบฝึกหัด 

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ให้ความหมายของแบบฝึกหัด ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไวว้่า แบบฝึกหัดหมายถึง แบบตัวอย่างปัญหาหรือค าสั่งที่ตั้งขึน้
เพื่อใหน้กัเรียนฝึกตอบ 

เชาวนี เกิดเททางค ์(2524, น. 23) กล่าวถึงความส าคัญของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึกเป็น
เครื่องมือที่ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้ท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยใหค้รูทราบผลการเรียน
ของนกัเรียนอย่างใกลช้ิด 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543 , น. 2) กล่าวว่า เมื่อครูได้สอนเนื ้อหา แนวคิด หรือ
หลกัการ เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหก้บัผูเ้รียน และผูเ้รียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องนัน้แลว้ ขัน้ต่อไปครู
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จ าเป็นต้อง จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความช านาญ ให้มีความถูกต้องแม่นย า 
คลอ่งแคลว่และรวดเรว็ หรือที่เรียกว่าฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทกัษะ 

ชัยยงค ์พรมหมวงศ์, (2537), อา้งถึงใน ศิริพงศ ์สมบูรณ์ (2559) ไดน้ิยามของแบบฝึก
ปฏิบติัว่า  แบบฝึกปฏิบติั  หมายถึง สิ่งที่ผูเ้รียนตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัการเรียน มีลกัษณะเป็นแบบฝึก
ที่ครอบคลมุ กิจกรรมที่ผูเ้รียนพงึกระท าจะแยกเป็นแต่ละหน่วย  หรือรวมเป็นเลม่ก็ได ้

ศศิธร สุทธิแพทย ์(2517) กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกปฏิบติั อนัสามารถสรุปไดว้่า 
แบบฝึกปฏิบติัคือ คู่มือหรือหนังสือส าหรบัการศึกษาควบคู่ไปกับสื่อการสอนอ่ืนๆ ที่ท าหนา้ที่แทน
ครูหรือต ารา 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แบบฝึกและแบบฝึกหัด มีหมายถึง สื่อ
ประกอบการสอนที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกฝน ใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบักิจกรรม 
ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ ทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้สอนทราบถึง
ผลลพัทใ์นการเรียนของผูเ้รียน ดังนัน้ แบบฝึกหัดจึงมีความส าคัญในการฝึกฝนและเสริมทักษะ
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้ซึ่งเป็นจดุประสงคใ์นการจดัเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
4. แบบฝึกหัดบันไดเสียงและอารเ์ปโจอารเ์พจจีโอของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

Galamian (1966) ได้สรา้งแบบฝึกหัดเพื่อน าเสนอระเบียบวิธีในการเรียนไวโอลินใน
ปัจจบุนัประกอบกบัแนวคิดและทฤษฏีการสอนสามารถสรุปไดด้งันี ้

แบบฝึกหดัเล่มที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ บนัไดเสียงและอารเ์ปโจโดยการกดโนต้ตวั
เดียว มีลกัษะเป็นบนัทึกโนต้บนบรรทดั 5 เสน้ โดยก าหนดนิว้ที่กดและสายท่ีใชใ้นการบรรเลงในตวั
โนต้ในแต่ละตัวโนต้ ถูกก ากับดว้ยเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง แต่ไม่มีการบนัทึกเครื่องหมาย
ประจ าจงัหวะและกา้นโนต้ (Stem) เพื่อระบจุงัหวะในแต่ละตวัโนต้  
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ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างบนัไดเสียง G minor และ A♭ major ของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างอารเ์ปโจของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
สว่นที่ 2 รูปแบบของจงัหวะและการใชค้นัชกั ในส่วนของการใชค้นัชกัมีลกัษะเป็นบนัทึก

โนต้ที่ไม่มีกา้นโนต้ ไม่ไดอ้ยู่บนบรรทดั 5 เสน้และไม่มีเครื่องหมายประจ ากญุแจเสียง แต่มีการระบุ
ลกัษณะเสียงของแต่ละตวัโนต้ รวมถึงเครื่องหมายเชื่อมเสียง ส่วนทางดา้นของรูปแบบจงัหวะได้
ระบเุครื่องหมายประจ าและระบจุงัหวะในแต่ละตวัโนต้โดยไม่ไดถู้กบนัทกึบนบรรทดั 5 เสน้ 
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ภาพประกอบ 9 ตวัอย่างรูปแบบการใชค้นัชกัของอิวาน กาลาเมี่ยน 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 ตวัอย่างรูปแบบจงัหวะของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
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วิธีการใชแ้บบฝึกหัดนีจ้ะเป็นการใชค้วบคู่กันระหว่างบนัไดเสียงพืน้ฐานกับรูปแบบของ
จังหวะและการใช้คันชักที่หลากหลาย กล่าวคือในแต่ละแบบฝึกหัดบันไดเสียงในส่วนที่ 1 จะ
ก าหนดรูปแบบของจังหวะและการใช้คันจากส่วนที่  2 ที่ เหมาะสมแก่การบรรเลง เพื่อฝึกการ
ควบคุมความคิดในการสั่ งการกล้ามเนื ้อ ความคล่องแคล่วของนิ ้ว อีกทั้งผู้เรียนยังได้เรียนรู้
กระบวนการทางความคิดในการเรียนรูจ้งัหวะและรูปแบบคนัชกัใหม่ในบนัไดเสียงเดิม เพื่อฝึกการ
วิเคราะหปั์ญหาใหม่ที่เกิดขึน้สู่การแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ในการบรรเลงของตน น าไปสู่การพัฒนา
ทกัษะอย่างรวดเรว็ 

ในส่วนของแบบฝึกหัดเล่มที่ 2 คือ  การบรรเลงแบบจับคู่เสียงและหลายเสียง (Double 
and Multiple Stops) ถูกพัฒนาโดยใช้ทฤษฏี เดียวกันจึงมีลักษณะวิธีการใช้คล้ายคลึงกับ
แบบฝึกหดัเลม่ที่ 1 ทัง้นีไ้ดถ้กูเพิ่มเติมขอ้มลูการบรรเลงคู่สายและนิว้ที่ใชใ้นการบรรเลงแต่ละคู่โนต้
ในแต่ละแบบฝึกหดัอย่างละเอียด 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างแบบฝึกหดัการบรรเลงแบบจบัคู่เสียงและหลายเสียง  
ของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
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5. ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับการฝึกซ้อม 
อภิ ชัย  เลี่ ยมทอง (2555 , น . 29 -39) และ  Zhukov (2009 , p. 3 -12) กล่ าวถึ ง  

หลกัส าคญัและมมุมองส าหรบัการฝึกซอ้มดนตรีเพื่อประสิทธิภาพสงูสุด อันสามารถสรุปใจความ
ไดด้งันี ้

ในการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี ผู ้เรียนจ าเป็นต้องฝึกซอ้มสิ่งที่ได้เรียนรูซ้  า้เพื่อให้เกิด
ความช านาญทักษะนั้นๆ ให้พรอ้มต่อการน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์และสภาพเสียงที่มี
ความแตกต่าง ในการบรรเลงบทเพลงอย่างถูกตอ้งเหมาะสม การฝึกซอ้มโดยใชเ้วลามากอย่างไม่
ถกูวิธีอาจใหผ้ลส าเร็จไม่เทียบเท่าใชเ้วลาซอ้มนอ้ยอย่างถกูวิธี พืน้ฐานความรูด้า้นวิธีการฝึกซอ้มที่
ถกูตอ้งจึงเป็นสิ่งส าคญัส าหรบัผูเ้รียน ประกอบไปดว้ย 7 หวัขอ้ดงันี ้

5.1 วางเปา้หมายการฝึกซอ้มและล าดบัความส าคญัของวตัถุประสงคใ์นการฝึกซอ้ม โดย
ก าหนดเป้าประสงคใ์นการฝึกซอ้มในระยะสัน้ เช่น เป็นการฝึกซอ้มเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทักษะที่
ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ การฝึกซอ้มเพื่อให้เกิดความช านาญในทักษะที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้
อย่างคล่องแคล่ว หรือการฝึกซอ้มเพื่อการทบทวนทกัษะต่างๆที่เคยปฏิบติัได้ดีแลว้ จากนัน้จึงวาง
การใชเ้วลาในการฝึกซอ้มเป้าหมายทกัษะต่างๆ ในการซอ้มแต่ละวนั จนถึงในระยะยาวว่าจะซอ้ม
ทกัษะดงักลา่วในระยะเวลาเป็นสปัดาหห์รือเป็นเดือน ทัง้นีค้วามเหมาะสมของเวลาซอ้มดนตรีของ
แต่ละบุคคลแตกต่างกันขึน้อยู่กับกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่จ  าเป็นตอ้งปฏิบัติ เช่น นักเรียนใน
ระบบกการศึกษระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตร มีตารางเรียนตลอดทั้งวันและการบา้นจ านวน
มาก สามารถซอ้มไดว้นัละ 1-2 ชั่วโมงต่อวนั และเมื่อปิดภาคการศึกษาก็สามารถปรบัเปลี่ยนใหม้ี
ชั่วโมงการฝึกซอ้มดนตรีที่เยอะขึน้ตามความเหมาะสม เป็นตน้ 

5.2 ตระหนักรูใ้นขณะฝึกซอ้มเสมอว่าก าลงัฝึกซอ้มเพื่อจุดประสงค ์ทราบถึงสาเหตุใน
ปฏิบติัการฝึกซอ้มในแต่ละครัง้ การฝึกซอ้มที่มีคณุภาพไม่สอดคลอ้งกบัการฝึกซอ้มที่เป็นเพียงแค่
การบรรเลงโดยไม่มีจดุหมายการฝึกที่แน่ชดั เพราะมีโอกาสเกิดการท าซ า้ในสิ่งที่ผิดพลาดหรือควร
แกไ้ข จึงควรฝึกใชค้วามคิดระหว่างท าการฝึกซอ้มในการคิดวิเคราะห์และตระหนักรูก้ารบรรเลง
ของตนในแต่ครัง้ ว่ามีเสียงและท านองถูกตอ้งหรือผิดพลาดประการใด ปัญหาคืออะไร สามารถ
แกไ้ขปัญหาอย่างไรบา้ง และในการบรรเลงซ า้ในแต่ครัง้ไดแ้กไ้ขปัญหาที่มีอยู่ใหดี้ขึน้หรือไม่ การใช้
เวลาเล็กนอ้ยในการหยุดซอ้มเพื่อตรวจสอบวตัถุประสงคใ์นการฝึกซอ้ม สามารถท าใหก้ารฝึกซอ้ม
แต่ละครัง้เกิดผลส าเรจ็ที่ตัง้เปา้ไว ้

5.3 ตัดทอนส่วนที่ไม่จ าเป็นต่อจุดประสงคใ์นการซอ้มในระยะสัน้ เช่น ช่วงที่มีโนต้และ
จงัหวะที่ซบัซอ้น ควรน าช่วงที่มีความและตอ้งการใชเ้วลาในการฝึกซอ้มแยกออกมาซอ้มจากส่วน
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ส่วนที่บรรเลงไดโ้ดยง่าย แทนการซอ้มซ า้ไปมาทัง้บทเพลงเพื่อใหร้่างกายเกิดความเคยชินจนเกิด
ความคล่องตัวอย่างเป็นธรรมชาติ เริ่มจากการฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะชา้ จนเมื่อมีความคล่องตัวเพิ่ม
มากขึน้จึงฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะที่เรว็ขึน้ตามล าดบั 

5.4 บริหารการจดัการกับปัญหา เมื่อพบช่วงยากที่ตอ้งการฝึกซอ้มที่มีปัญหาที่แตกต่าง
หรือคล้ายคลึงทับซ้อนกันในแต่ละช่วง การพยายามฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเวลา
เดียวกัน อาจจะท าใหไ้ม่สามารถแกไ้ขปัญหาทุกอย่างไดโ้ดยสมบูรณ์ จึงควรแบ่งปัญหาที่พบให้
ชดัเจนว่าประกอบไปดว้ยประหาการบรรเลงดา้นใดบา้ง เช่น การขา้มสาย (String Crossing) ใน
มือดา้นขวา หรือความแม่นย าของการวางนิว้ในมือขา้งซ้าย จดัการแกไ้ขปัญหาที่ละชนิดโดยการ
ฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะชา้เพื่อใหก้ลา้มเนือ้ของผูฝึ้กเล่นไดอ้ย่างถูกวิธี เมื่อแกไ้ขปัญหาแรกไดแ้ลว้ จึง
บรหิารจดัการโดยใชส้มาธิเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไปทีละปัญหาจนครบ 

5.5 การก าหนดจงัหวะในการฝึกซอ้ม การฝึกกลา้มเนือ้ใหเ้รียนรูก้ารเคลื่อนไหวที่ถูกตอ้ง
และแม่นย าในการฝึกซอ้มนัน้ ตอ้งเริ่มจากเรียนรูก้ารฝึกดว้ยจงัหวะที่ชา้กว่าจงัหวะในการบรรเลง
จริงเพื่อใหส้ามารถไตร่ตรองและระมัดระวังในดา้นเทคนิค เสียง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
ทัง้นีจ้ังหวะไม่ควรชา้จนขาดความน่าใจจนส่งผลใหเ้กิดความเบื่อหน่ายจนขาดสมาธิ และไม่เป็น
จงัหวะที่เร็วจนเกินไปจนไม่สามามารถควบคมุสิ่งที่กล่าวมาไดโ้ดยสมบูรณ ์จงัหวะในการฝึกซอ้ม
ความเป็นจงัหวะสามารถควบคมุได้ในผูบ้รรเลงแต่ละคนอย่างไม่เกร็งจนเกินไป เมื่อการซอ้มดว้ย
จังหวะชา้มีความแม่นย ามากขึน้แลว้สามารถเปลี่ยนจังหวะการซอ้มใหเ้ร็วขึน้ เล็กนอ้ยจนกระทั้ง
สามารถบรรเลงไดอ้ย่างแม่นย าดว้ยจังหวะการบรรเลงจริง ทัง้นีก้ารซอ้มชา้เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้
ประสาทสมัผสัต่างๆไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้งเพื่อที่สมองสามารถสั่งการควบคุมกลา้มเนือ้ทุกส่วน
ใหเ้ครื่องไหวอย่างถกูตอ้งในการบรรเลงอีกดว้ย  

5.6 การปฏิบติัซ า้เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการบรรเลง ควรซอ้มใหเ้กิดความถูกตอ้ง
ตัง้แต่แรก หากเมื่อมีการบรรเลงที่ผิดพลาด ควรควบคุมแกใ้หเ้กิดความถูกตอ้งมากกว่าเกิดความ
ผิดพลาด หากเริ่มจากการซอ้มที่ผิดพลาดเมื่อผูฝึ้กซอ้มย า้หลายครัง้จนสามารถบรรเลงไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเป็นครัง้แรก ไม่ควรคิดว่าสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดแ้ลว้โดยสมบูรณ ์สิ่งที่เกิดขึน้จรงิคือเกิด
การย า้การขยบัของร่างกายใหเ้คยชินกบัการบรรเลงที่ผิดพลาดหลายครัง้ก่อนจะเกิดความถูกตอ้ง
เพียงแค่ครัง้เดียว ฉะนัน้การควบคมุใหเ้กิดการผิดพลาดนอ้ยที่สดุจะท าใหร้า่งกายจ าลกัษณะของ
การเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้และอวัยวะต่างๆที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาในการ
บรรเลงที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่ร่างกายจดจ าลกัษณะของการเคลื่อนไหวกลา้มเนือ้และอวัยวะ
ผิดพลาดในอนาคต 



  22 

5.7 เขา้ใจถึงอัตลักษณ์และรายละเอียดของเครื่องดนตรี เพราะในแต่ละเครื่องดนตรีมี
ความแตกต่างกนัอย่างมาก เช่น ท่างทางในการจบัถือเครื่องดนตรีในการบรรเลง วิธีการสรา้งเสียง
ที่ถูกตอ้งและเที่ยงตรง วิธีการอ่านบรรทึกโน้ต และปัญหาที่มักพบเจอในการปฏิบติัเครื่องดนตรี
นัน้ๆ ความรูแ้ละความเขา้ใจคุณลกัษณะเฉพาะในเครื่องดนตรีที่ใชจ้ึงความส าคญัในการฝึกซอ้ม
เพื่อจุดประสงคต่์างๆ ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ตอ้งใชม้ือทัง้สองในการบรรเลง ซึ่งผูบ้รรเลงมักให้
ความส าคัญกับมือซา้ยซึ่งเป็นมือที่ใชบ้รรเลงโนต้มากกว่าเสมอ แต่ในความเป็นจริงแลว้คุณภาพ
ของเสียง เช่น ความคมชดั ความสัน้ยาว ดงัเบาของเสียงซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการสั่นสะเทือนเพื่อ
ก าเนิดเสียงอยู่ที่มือขวาที่ใชค้ันชักสีลงบนสาย ดังนั้นจึงควรใหค้วามส าคัญของคุณภาพเสียงใน
การฝึกซอ้มดว้ยเช่นกนั จะท าใหก้ารฝึกซอ้มนัน้ไดผ้ลลพัทท์ี่ดีและมีคณุภาพมากขึน้ 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

วิจิตรา เตรียมตระการผล (2558) ไดท้ างานวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนไวโอลินของ
แผนศิลป์-ดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อศึกษาการเรียนการสอนและปัญหาของการเรียนการสอนไวโอลินของ
แผนศิลป์-ดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูเ้รียนมี
ทักษะทางไวโอลินแตกต่างกันไปตามนโยบายการรบัเขา้ศึกษาต่อ โดยมีหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนา
นักเรียนเครื่องมือเอกไวโอลินใหม้ีความสามารถเพียงพอเพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลยัใน
สาขาดนตรี ดา้นปัญหาพบว่ารายวิชาสามัญที่นักเรียนตอ้งเรียนต่อวันนัน้ค่อนขา้งมากส่งผลให้
แบ่งเวลาส าหรบัฝึกซอ้มไวโอลินได้ไม่ดีนัก ขาดแหล่งค้นควา้ข้อมูลและห้องซ้อมเด่ียว ยังขาด  
การวางหลกัเกณฑท์ี่แน่นอนในการวดัผลประเมินผล 

ณัฐพร ผกาหลง (2552) ได้สรา้งชุดการสอนโซลเฟจประกอบหลักสูตรไวโอลิน ตาม
แนวคิดของยามาฮ่าส าหรบันกัเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการระดบัชัน้ตน้ โดยท าการทดลองกบั
นักเรียนหลักสูตรไวโอลินของยามาฮ่าระดับชั้นต้น ช่วงอายุ 10-15 ปี จ านวน 20 คนจากการ
คดัเลือกจาก 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 10 คน ซึ่ง
ผูเ้รียนในกลุ่มทดลองจะไดเ้รียนโดยใชชุ้ดการสอนโซลเฟจประกอบหลักสูตรไวโอลิน ส่วนกลุ่ม
ควบคมุจะไดเ้รียนดว้ยการสอนแบบปกติ เนือ้หาในชุดการสอนโซลเฟจประกอบหลกัสตูรไวโอลิน
ประกอบดว้ย บทเพลงโซลเฟจ จ านวน 6 เพลง แผนการสอนจ านวน 8 แผน แบบวัดผลสมัฤทธิ์

ทกัษะการเล่นไวโอลินก่อนและหลงั และแบบสงัเกตระหว่างเรียน ผลการจากศึกษาทดลองพบว่า 
นกัเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคมุ มีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ของทกัษะการเล่นไวโอลิน สงูกว่ากลุ่ม
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ทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ของทกัษะการเล่นไวโอลิน 
หลงัการศกึษาทดลองของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุอย่างมีในส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ธัญชนา ชยัวิรตัน ์(2559) ไดส้รา้งชุดการสอนคียบ์อรด์ (เปียโน) ส าหรบันักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี วิชาโทเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยท าการทดลองกับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา 
2558 ที่เรียนเปียโนเป็นวิชาโท จ านวน 16 คน ใชเ้วลาในการทดลองทัง้หมด 8 ครัง้ ใชเ้วลาเรียน
ครัง้ละ 3 ชั่วโมง จ านวน 8 สปัดาห ์โดยจดัการทดสอบความรูค้วามเขา้ใจหลงัการเรียนดว้ยชุดการ
สอนครบทุกหน่วยการเรียนรูพ้รอ้มทัง้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนการ
สอนดว้ยชุดการสอน ผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนดังกล่าวมีคะแนนประสิทธิภาพ 83.89/86.93 
ซึ่งสงูกว่าเกณพป์ระสิทธิภาพที่ก าหนดไว ้80/80 และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจดัการเรียน
การสอนดว้ยชดุการสอนอยู่ในระดบัมาก 

จิระนันท์ โตสิน (2557) ได้สรา้งชุดฝึกปฏิบัติไวโอลินด้วยการเลียนระดับเสียงเปียโน
ส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยท าการทดลองกับนักศึกษา
ระดับระดับปริญญาตรีระดบัชัน้ปีที่ 1-3 แขนงดนตรีสากล สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร ์ที่เลือก
เรียนปฏิบัติไวโอลิน จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกปฏิบัติดังกล่าวมีประสิทธิภาพ 
85.00/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 และ ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเ้รียนที่เรียน
ดว้ยชดุฝึกปฏิบติัดงักลา่วมีผลการเรียนรูท้ี่สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ศิริพงศ ์สมบูรณ ์(2559) ไดส้รา้งแบบฝึกหัดการแกไ้ขปัญหาการตัดลิน้และการกดนิ ้วที่
ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา : เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Scherzo โดย Felix Mendelssohn โดยท าการทดลองกับนักศึกษาวิชาเอกคลาริ เน็ ต ใน
ระดบัอดุมศึกษาจ านวน 4 คน แบบฝึกหดัดงักล่าวมีการอธิบายรายละเอียดของการซอ้มในแต่ละ
สปัดาหไ์ดเ้ป็นอย่างดี และมีการเรียงล าดับการฝึกซอ้มจากง่ายไปหายากตามความเหมาะสมที่
เก่ียวขอ้งกบัเพลง ทัง้นีผ้ลจาการศึกษาทดลองพบว่ากลุ่มตวัอย่างทดลองมีพัฒนาการการกดนิว้
และการตดัลิน้ที่ส  าพนัธดี์ขึน้อยู่ในเกณฑดี์ ในการเลน่บทเพลงดงักลา่ว 

จากการศึกษาผลการวิจัยที่เกิดขึน้ทัง้หมดขา้งตน้ นอกเหนือจากเป็นแนวทางการวิจัย
การพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ยงัสามารถ
สรุปไดว้่าการเรียนการสอนการปฏิบัติเครื่องดนตรี แบบฝึกหัดมีบทบาทส าคัญในการทบทวน
เนือ้หาการเรียนปฏิบัติเครื่อดนตรี เปิดโอกาสใหผู้ ้เรียนได้ฝึกซอ้มเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  
ของตนอย่างเหมาะสม ใหผู้เ้รียนมีความช านาญในการพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีอย่างมี
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คุณภาพและต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรับผิดชอบและวินัยในตนเอง รูจ้ัก 
การแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมในการพัฒนาทักษะในการปฏิบติัเครื่องดนตรี โดยที่ผูเ้รียนสามารถใช้
แบบฝึกหัดไปใชเ้พื่อพฒันาศักยภาพทางดนตรีในทุกๆโอกาสตามความตอ้งการ ทัง้นี ้ แบบฝึกหัด
ยงัสามารถเป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นหลกัเพื่อใหก้ารเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัคามตอ้งการของผูเ้รียนไดโ้ดยตรง 
 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาครัง้นีผู้ ้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน  

ดงัไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้
1. ประชากรในการวิจยั 
2. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งเครื่องมือที่ใชก้ารวิจยั 
4. การด าเนินการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1. ประชากรในการวิจัย 

1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวุฒิทางดา้นดนตรีระดบัปริญญาโทขึน้ไป 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นไวโอลิน และมีผลงานทางดา้นดนตรีศึกษาและการแสดงดนตรี
ต่อสาธารณะชนไม่นอ้ยกว่า 15 ปี 

1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) วิชาเอกดรุยิางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน จ านวน 9 คน 

 
2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้
2.1 แบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน  

ที่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้ใหน้กัเรียนไดล้องใช ้
2.2 แบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน ตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน เพื่อใชก้บัผูเ้ชี่ยวชาญ 
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับ

ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
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3.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน  

ทีผู่้วิจัยได้พัฒนาขึน้ 
3.1.1 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยมีดังนี ้

(1) ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการสอน
ไวโอลินของ อิวาน กาลาเมี่ยน รวมทั้งศึกษาโครงสรา้งแบบฝึกหัดทางด้านดนตรีและวิธีการ
ฝึกซอ้ม เพื่อน ามาพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินใหส้อดคลอ้งกับแนวคิดและ
วตัถปุระสงคข์อง อิวาน กาลาเมี่ยน 

(2) น าข้อมูลและความรูจ้ากการศึกษาคน้คว้ามาก าหนดขอบเขตเนือ้หาของ
แบบฝึกหัด และพฒันาเป็นแบบฝึกหัดทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน โดยมุ่งเนน้การพัฒนาทักษะ
การบรรเลงไวโอลินใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของ อิวาน กาลาเมี่ยน ทัง้ 4 ดา้นไดแ้ก่  ฝึก
การขยับของนิว้มือซา้ย ฝึกเทคนิคการใชค้ันชักในรูปแบบต่างๆ การฝึกสหสมัพันธ์ (Correlation) 
ระหว่างกลา้มเนือ้และการสั่งการทางความคิด และการฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ย 

(3) หลงัจากกระบวนการพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินเสร็จสิน้ 
จึงน าแบบฝึกหดัที่พฒันาขึน้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบคณุภาพและความ
เหมาะสมของเนือ้หาภายในแบบฝึกหัดว่ามีความสอดคลอ้งระหว่างความมุ่งหมายของงานวิจัย
และแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน จนถึงความเหมาะสมต่อผูเ้รียน 

(4) น าผลคะแนนและค าแนะน าที่ผู ้เชี่ยวชาญได้ระบุจากการตรวจสอบมา
วิเคราะหข์อ้มลูพรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ขแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 

(5) น าชุดแบบฝึกหัดดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติกับผู้เรียนที่ คือ นักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษ าตอนปลาย  โรง เรี ยนสา ธิต  มห าวิท ยาลัยศ ริน ท รวิ โรฒ  ป ระ สานมิ ต ร  
(ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2563 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน ศึกษาปัญหาที่
เกิดขึน้ และศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกหดั 

3.1.2 ลักษณะของแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลิน 
แบบฝึกหัดส าหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัศรินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ปีการศึกษา 2563 วิชาเอกดรุยิางคศิลป์ โดย
ใชเ้ครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน แบ่งเนือ้หาออกไดด้งันี ้

(1) ค าน า 
เป็นการเกริ่นน าหลักการและเหตุผล ความส าคัญในการสรา้งสรรค์

แบบฝึกหดั รวมถึงเปา้ประสงคใ์นการเรียนการสอนดนตรีของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
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(2) ค าแนะน าวิธีการบรรเลงและวิธีการฝึกซ้อม 
เป็นค าแนะน าในการบรรเลงแบบฝึกหัด โดยท าความเข้าเก่ียวกับ

แบบฝึกหัดบทต่างๆว่าเน้นการฝึกทักษะพื ้นฐานไวโอลินในเรื่องใดบ้าง และควรจะฝึกซ้อม
แบบฝึกหดัต่างๆอย่างไรจึงจะประสบผลส าเรจ็ในการฝึกซอ้มแบบฝึกหดั 

(3) แบบฝึกหัด 
แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 4 บท ซึ่งแต่ละเพลงจะมุ่งเน้นเป้าหมายในการ

ฝึกซอ้มแตกต่างกนัในแต่ละแบบฝึกหดัไดแ้ก่ 
แบบฝึกหดัที่ 1 การฝึกการขยบัของนิว้มือซา้ย 

แบบฝึกหดัที่ 2 การฝึกเทคนิคและการใชค้นัชกัในรูปแบบต่างๆ 
แบบฝึกหัดที่ 3 การฝึกสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกลา้มเนือ้

และการสั่งการจากความคิด 

แบบฝึกหดัที่ 4 การฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ยไดแ้ก่ การสั่นของเสียง
(Vibrato) และการเปลี่ยนต าแหน่งมือในการบรรเลง (Shifting) 

(4) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัด 
เมื่อผู้เรียนสามารถบรรเลงแบบฝึกหัดใดๆแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรเลง

แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจและความช านาญในเทคนิคการ
บรรเลงว่าผูเ้รียนเกิดประสิทธิภาพในการใชแ้บบฝึกหดัมากนอ้ยเพียงใด ทัง้นีใ้นการผ่านเกณฑก์าร
ประเมิน ผู้จะต้องบรรเลงแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดให้ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึน้ไป  
จึงจะผ่านไปแบบฝึกหดัต่อไปได ้

3.2 แบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐานส าหรับไวโอลิน ตามแนวคิดของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน 

3.2.1 ขั้นตอนในการพัฒนาแบบประเมินในการวิจัยมีดังนี ้
(1) ศึกษาทฤษฏี และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับการประเมินความเหมาะทางเนือ้หา

ของแบบฝึกหดั 

(2) ก าหนดวตัถุประสงคข์องแบบประเมินความเหมาะสมทางเนือ้ของแบบฝึกหดั 
โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเด็นการประเมินดงันี ้

ความเหมาะสมขอเนือ้หา แนวคิด วิธิการ 
ความเหมะสมของภาษาที่ใช ้

ความเหมาะสมของภาษาประกอบที่ใชอ้ธิบาย 

ความเหมะสมของการแบ่งเนือ้หาแบบฝึกหดับทต่างๆ 
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ความเหมาะสมของโนต้ที่ใชใ้นการฝึกหดั 

ความเหมาะสมของเกณฑก์ารใชค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั 

ความเหมาะสมแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั 

(3) หลังจากกระบวนการพัฒนาแบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลินเสรจ็สิน้แลว้ จึงน าแบบประเมินใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลมุ
วตัถปุระสงคข์องการประเมินพรอ้มทัง้ปรบัปรุงแกไ้ข ้

(4) น าแบบประเมินความเหมาะสมทางเนือ้หาพรอ้มทัง้แบบฝึกหดัที่พฒันาขึน้ไป
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาภายในแบบฝึกหดัว่ามี
ความสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของงานวิจัยและมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนและแนวคิดของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน หรือไม่ 

(5) น าผลคะแนนและค าแนะน าที่ผู ้เชี่ยวชาญได้ระบุจากการตรวจสอบมา
วิเคราะหข์อ้มูลพรอ้มทัง้ปรบัปรุงแก้ไขแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินจึงน าแบบฝึกหัด
ดงักลา่วดงักลา่วไปเก็บขอ้มลูทางดา้นความพงึพอใจที่มีต่อแบบฝึกหดัของผูเ้รียน 

3.1.2 ลักษณะของแบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลิน 
แบบประเมินแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินมี 2 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 เป็นประเมินความเหมาะสมทางเนื ้อหาของแบบฝึกหัดส าหรับ
ไวโอลินทัง้ 5 ดา้นไดแ้ก่ ความเหมาะสมขอเนือ้หา แนวคิด วิธิการ ความเหมะสมของภาษาที่ใช ้
ความเหมาะสมของภาษาประกอบที่ใช้อธิบาย ความเหมะสมของการแบ่งเนื ้อหาแบบฝึกหัด 
บทต่างๆ ความเหมาะสมของโน้ตที่ใช้ในการฝึกหัด ความเหมาะสมของเกณฑ์การใช้คะแนน
แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัด ความเหมาะสมแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัด โดยมีการแบ่งระดับ
ความเหมาะสมออกเป็น 5 ระดบัและมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

มีความเหมาะสมนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

มีความเหมาะสมปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

มีความเหมาะสมมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

มีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

การแปลค่าเฉลี่ยของคะแนนมีดงันี ้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง  

มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ 
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสมในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสมในระดบัที่นอ้ย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง  
มีความเหมาะสมในระดบัที่นอ้ยที่สดุ  

ตอนที่ 2 เป็นขอ้ค าถามอัตนัยแบบปลายเปิด เพื่อให้ผู ้เชี่ยวชาญไดแ้สดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมต่อแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลิน 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อแบบฝึกหัดทักษะพื้นฐาน 
ส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

3.3.1 ขั้นตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพของแบบสอบถามมีดังนี ้
(1) ศึกษาทฤษฎี และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจเพื่อเป็นแนวทางใน

การพฒันาแบบสอบถาม 

(2) ศึกษาการพัฒนาแบบสอบถามตามมาตรวัดประเมินค่าดา้นจิตพิสัยของลิ
เคิรท์ (Likert’s Scale) จากต าราและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง 

(3) ศึกษาการพัฒนาแบบสอบถามเจตคติจากต าราและเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และ
น ามาปรบัใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องแบบฝึกหดั 

(4) น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาก าหนดขอบเขตและเนื ้อหาของ
แบบสอบถามโดยมุ่งวดัประเมินความพึงพอใจในแบบฝึกหัดส าหรบัไวโอลินจ านวน 3 ดา้นไดแ้ก่ 
ความพงึพอใจดา้นคณุค่าวิชา ความพงึพอจดา้นเนือ้หา ความพงึพอใจดา้นวดัผลประเมินผล 

(5) น าขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้มาพัฒนา แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ซึ่งมีทัง้แบบเลือกตอบ 
และข้อค าถามแบบอัตนัยซึ่งเป็นข้แค าถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมต่อแบบฝึกหดั 

(6) น าเอาแบบสอบถามดงักลา่วไปหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.สรีวนัท ์วาทะวฒันะ และอาจารยก์มล บรูณกุล เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของ
เนือ้หาในแบบสอบถาม 
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(7) ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามการตรวจสอบร่วมกับค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญจากนัน้จึงน าแบบสอบถามทดสอบดงักลา่วไปเก็บขอ้มลู  

3.1.2 ลักษณะของแบบสอบถาม 
แบบสอบถามที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้มี 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัการเรียนดนตรีและการเรียนปฏิบติัไวโอลิน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อแบบฝึกหัดส าหรบั
ไวโอลินทัง้ 3 ดา้นไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นคุณค่าวิชา ความพึงพอจดา้นเนือ้หา ความพึงพอใจ
ดา้นวัดผลประเมินผล โดยมีการแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงันี ้

เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

เห็นดว้ยปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

เห็นดว้ยมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

เห็นดว้ยมากที่สดุ ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

การแปลค่าเฉลี่ยของคะแนนมีดงันี ้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มี

ความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มี
ความพงึพอใจระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มี
ความพงึพอใจระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มี
ความพงึพอใจระดบันอ้ย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มี
ความพงึพอใจระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3 เป็นขอ้ค าถามอตันัยแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลิน 
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4.การด าเนินการทดลอง 
4.1 ผูว้ิจัยศึกษาคน้คว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดและทฤษฎีการสอน

ไวโอลินของ อิวาน กาลาเมี่ยน รวมทั้งศึกษาโครงสรา้งแบบฝึกหัดทางด้านดนตรีและวิธีการ
ฝึกซอ้ม เพื่อน ามาพฒันาแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลินใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและวตัถุประสงคข์อง 
อิวาน กาลาเมี่ยน 

4.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลและความรูจ้ากการศึกษาค้นคว้ามาก าหนดขอบเขตเนื ้อหาของ
แบบฝึกหัด และพัฒนาเป็นแบบฝึกหัดส าหรบัไวโอลิน ให้สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน 

4.3 ผูว้ิจัยพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลินจากแนวคิด
และทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มลูความพงึพอใจขอผูเ้รียน 

4.4 ผูว้ิจัยน าแบบประเมินแบบฝึกหดัและแบบสอบถามความพึงพอใจไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ท าการประเมินเพื่อเก็บขอ้มูลหาคุณภาพของแบบฝึกหัด ส าหรบัไวโอลิน และ ความเที่ยงตรง  
เชิงเนือ้หา (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 

4.5 ภายหลังจากการปรบัปรุงแก้ไขแบบฝึกหัดและแบบสอบถามความพึงพอใจตาม
ค าแนะน าจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบฝึกหัดไปทดลองภาคสนาม  
(Try Out) กับประชากรในการวิจัย โดยใชเ้วลาทดลองทัง้หมด 4 ครัง้ คิดเป็นทัง้สิน้ 4 สปัดาห ์ใช้
เวลาครัง้ละ 1 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่  16 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ทั้งนีผู้ ้วิจัยได้
ด าเนินการใชแ้บบฝึกหดัตามขัน้ตอนดงันี ้

4.5.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ชีแ้จงและท าความเขา้ใจแก่ผู้เรียนเก่ียวกับรายละเอียดต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลิน 

4.5.2 ผูเ้รียนศกึษาแบบฝึกหดัและใชแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาทกัษะไวโอลินดว้ยตนเอง 
โดยที่ผูว้ิจยัเป็นผูส้งัเกตการณ ์และตอบขอ้สงสยัที่เก่ียวขอ้งกบัแบบฝึกหัดแก่ผูเ้รียน 

4.5.3 ภายหลังเสร็จสิน้การใชแ้บบฝึกหัดแต่ละบท ผูเ้รียนตอ้งปฏิบัติแบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึกหดัเพื่อประเมิน ทกัษะการบรรเลงไวโอลินของตนเอง และท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจ
และความช านาญในแบบฝึกหัดทกัษะมากขึน้ โดยผูเ้รียนตอ้งท าคะแนนแบบทดสอบใหไ้ดต้ัง้แต่
รอ้ยละ 85 ขึน้ไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑก์ารประเมิน ส าหรบัผูเ้รียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จะต้องฝึกทักษะในแบบฝึกหัดนั้นซ า้ และท าคะแนนให้ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดจึงจะ
สามารถผ่านไปฝึกทกัษะในแบบฝึกหดัต่อไปได ้



  32 

4.6 หลังจากเสร็จสิน้ระยะเวลาทดลองแล้ว จึงจัดให้ผู ้เรียนตอบแบบสอบถามความ 
พงึพอใจที่มีต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 ด าเนินเรื่องขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร เพื่อขอความเห็นจากผูเ้ชี่ยวชาญ 

5.2 ด าเนินเรื่องขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร เพื่อขออนุญาตด าเนินการวิจัย ใหท้ดลองใชแ้บบฝึกหดักับผูเ้รียน ณ โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

5.3 น าหนังสือตามขอ้ 5.2 ที่ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ไปขอความอนุเคราะหจ์ากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมธัยม) เพื่อท าการวิจยักลบักลุม่เปา้หมายที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ 

5.4 น าแบบฝึกหดัดงักลา่วไปทดลองใชก้บักลุม่เปา้หมายที่ก าหนดไวแ้ลว้ 
5.5 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาทดลองมาเก็บรวบรวมเพื่อหาค่าสถิติต่อไป 
 

6.การวิเคราะหข์้อมูล 
6.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบฝึกหัดโดยค านวณจากค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบ

ประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน จากผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นแบบ ลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ระดับจากนั้นจึงน าค่า
คะแนนนัน้มาแปลความหมายโดยพิจารณาจากช่วงคะแนน 

6.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐาน โดยใหผู้เ้รียนท าการ
ตอบแบบสอบถามเกียวกบัแบบฝึกหดัทัง้ 3 ดา้นไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นคณุค่าวิชา ความพึงพอ
จดา้นเนือ้หา ความพงึพอใจดา้นวดัผลประเมินผล และน าผลที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความ

พงึพอใจมาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นแบบ ลิเกิตสเกล (Likert Scale) 
ชนิด 5 ระดับจากนั้นจึงน าค่าคะแนนนั้นมาแปลความหมายโดยพิจารณาจากช่วงคะแนน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

6.2.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัการเรียนดนตรีและการเรียนปฏิบติัไวโอลิน 
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6.2.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกหัดส าหรบั
ไวโอลินทัง้ 3 ดา้นไดแ้ก่ ความพึงพอใจดา้นคุณค่าวิชา ความพึงพอจดา้นเนือ้หา ความพึงพอใจ
ดา้นวดัผลประเมินผล โดยมีการแบ่งระดบัความพงึพอใจออกเป็น 5 ระดบั 

6.2.3 ตอนที่ 3 เป็นขอ้ค าถามอัตนัยแบบปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแบบฝึกหดัส าหรบัไวโอลิน 

 
7.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

7.1 สูตรทีใ่ช้ในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบฝึกหัด 

7.1.1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2553, น. 36) ใชส้  าหรบัหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ในแบบฝึกหดัจากแบบประเมินความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

�̅�  =
∑ 𝒙

𝒏
 

 

เมื่อ  �̅�  = ค่าเฉลี่ย 

 ∑ 𝒙 = ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 

 𝒏 = จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของประชากรในการวิจยั 

 
7.1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) (พิสณุ ฟองศรี, 

2551, น. 174) ใชส้  าหรบัหาค่าการกระจายของขอ้มลูในแบบฝึกหดั 
 

𝑺. 𝑫. =  
√𝒏 ∑ 𝒙𝟐 − (∑ 𝒙)𝟐

𝒏 (𝒏 − 𝟏)
 

 

เมื่อ  𝑺. 𝑫.  = ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑ 𝒙 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

 ∑ 𝒙
𝟐 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 𝒏 = จ านวนผูใ้ชแ้บบฝึกหดัทัง้หมดของประชากรในการวิจยั 
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7.2 สูตรทีใ่ช้การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

7.2.1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) (ชูศรี วงศร์ตันะ, 2553, น. 36) ใชส้  าหรบัหาค่าเฉลี่ยของคะแนน
ของแบบสอบถาม 

 

�̅�  =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เมื่อ  �̅�  = ค่าเฉลี่ย 

 ∑ 𝒙 = ผลรวมทัง้หมดของขอ้มลู 

 𝒏 = จ านวนขอ้มลูทัง้หมดของประชากรในการวิจยั 

 
7.2.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) (พิสณุ ฟองศรี, 

2551, น. 174) ใชส้  าหรบัหาค่าการกระจายของขอ้มลูในแบบสอบถาม 
 

𝑆. 𝐷. =  
√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑛 (𝑛 − 1)
 

 

เมื่อ  𝑺. 𝑫.  = ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑ 𝒙 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนน 

 ∑ 𝒙
𝟐 = ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

 𝒏 = จ านวนผูใ้ชแ้บบฝึกหดัทัง้หมดของประชากรในการวิจยั 

7.2.3 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (สวุิมล ติรกานนัท,์ 2546, น. 139) ใชส้  าหรบั
หาความความเที่ยงตรงแม่นย าของเนือ้หาในแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 

𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑟

𝑁
 

 

เมื่อ  𝐼𝑂𝐶 = ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างจดุประสงคข์องเนือ้หา 

 ∑ 𝒓 = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

 𝑵 = จ า น ว น ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ทั้ ง ห ม ด



 

บทที ่4 
วิเคราะหข์้อมูล 

 
จากการศึกษาวิจยั “การพฒันาและหาคณุภาพแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน

ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ” ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-
Methods) กลา่วคือ ผูว้ิจยัไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพในการสงัเคราะหแ์บบฝึกของ อิวาน กา
ลาเมี่ยน และน ามาสรา้งเป็นแบบฝึกวิจยัในงานวิจยันี ้และใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการหา
คณุภาพของเครื่องมือวิจยัและการเก็บรวบรวมขอ้มลูทางค่าสถิติ โดยแสดงการวิเคราะหข์อ้มูลได้
ดงัต่อไปนี ้ 

1. หลักแนวคิดในการสรา้งแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน 

2. ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

3. ผลคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับ
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

4. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐาน
ส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
1. หลักแนวคิดในการสร้างแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ  
อิวาน กาลาเมี่ยน 

การสรา้งแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ซึ่ง
ไดก้ารประพนัธ์ในรูปแบบฝึกหัดที่มีสงัคีตลกัษณ์คลา้ยคลึงกับบทเพลง เหมาะแก่การเรียนเรียนรู้
ในการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไวโอลินในระดับกลาง หรือการเรียนไวโอลินในรระดับมัธยมของ
ประเทศไทย มีจดุประสงคใ์หผู้ฝึ้กไดเ้รียนรูห้ลกัการส าคญั 4 ประการของ อิวาน กาลาเมี่ยน คือ 

1.1 ฝึกการขยับของนิว้มือซา้ย อิวาน กาลาเมี่ยนไดใ้หค้วามส าคัญกับการพัฒนา 
การขยับของนิว้มือซา้ยซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการสรา้งเสียงที่เที่ยงตรงไม่เพีย้น  (Intonation) โดย
กล่าวไวว้่า ในการสรา้งเสียงที่เที่ยงตรงไม่เพีย้น เกิดขึน้จากการสรา้งสมัผสัรูส้ึกและความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งของการวางนิว้เริ่มตน้จากโครงสรา้งของมือของที่มั่นคง ประกอบกับการใชก้ารฟังเป็นการ
น าทางและควบคมุ (Galamian, 1962, p. 19-20) และไดส้รา้งรูปแบบของแบบฝึกหดับนัไดเสียงที่
หลากหลายดงัตวัอย่างแบบฝึกหดัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 12 บนัทกึโนต้บนัไดเสียงโดยไม่ใชก้ารเลื่อนต าแหน่งมือและไม่ใชส้ายเปลา่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 บนัทกึโนต้บนัไดเสียง 3 อ็อกเทฟ 

แสดงความส าคญัของการขยบันิว้ 4 ในบนัไดเสียงขาลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 บนัทกึโนต้แบบฝึกจบัขัน้คู่ล  าดบัที่ 6 
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จากแบบฝึกหดัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแนวคิดเพื่อสรา้งแบบฝึกหดัมีสงัคีตลกัษณ์

คลา้ยคลึงกบับทเพลง ในกุญแจเสียง A major เพื่อใหม้ีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับแก่การ
เรียนเรียนรูใ้นการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไวโอลินในระดับกลาง หรือการเรียนไวโอลินในระดับ
มธัยม แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ของประเทศไทย โดยใหผู้ฝึ้กมีความแม่นย าของนิว้ทัง้ 4 มากขึน้
สามารถขยบันิว้ไดค้ลอ่งแคลว่และสามารถบรรเลงการจบัคู่เสียงดงัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 15 การสรา้งโครงสรา้งของมือโดยอาศยัการฟังเสียงสายเปลา่ 
เพื่อเป็นการน าทางและควบคมุ 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 การฝึกจบัขัน้คู่โดยอาศยัการฟังเสียงคู่กบัสายเปลา่เพื่อน าทางและควบคมุ 

 
1.2 ฝึกเทคนิคการใชค้ันชกัในรูปแบบต่างๆ อิวาน กาลาเมี่ยน ไดใ้หค้วามส าคัญกับ

เทคนิคการใช้คันชักในรูปแบบต่างๆ ของมือขวาซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการควบคุมลักษณะเสียง 
(Articulation) โดยกล่าวไวว้่าปัจจัยในการผลิตน า้เสียงมีทั้งหมด 3 ปัจจัยไดแ้ก่ ความเร็วในการ
ลากคันชัก (Speed), น า้หนักในการวางคันชักลงบนสาย (Pressure) และต าแหน่งของคันชักที่
กระท าต่อสาย (Sounding Point) ซึ่งการบรรเลงในแต่ละรูปแบบก็จะใชปั้จจัยทั้ง 3 แตกต่างกัน
ออกไป (Galamian, 1962, p. 54) อีกทัง้ไดส้รา้งรูปแบบของการใชค้นัชกัที่หลากหลายประกอบใน
แบบฝึกหดับนัไดเสียงดงัตวัอย่างแบบฝึกหดัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 17 ตวัอย่างการใหรู้ปแบบต่างๆของการใชค้นัชกักบักลุม่โนต้ 4 ตวั 
ในการไลบ่นัไดเสียงของอิวาน กาลาเมี่ยน 

 
จากแบบฝึกหดัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแนวคิดเพื่อสรา้งแบบฝึกหดัมีสงัคีตลกัษณ์

คลา้ยคลึงกับบทเพลง ในกุญแจเสียง D major เพื่อใหม้ีระดับความยากง่ายเหมาะสมกบัแก่การ
เรียนเรียนรูใ้นการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีไวโอลินในระดับกลาง หรือการเรียนไวโอลินในระดับ
มธัยม แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ของประเทศไทย โดยใหผู้ฝึ้กมีความคล่องแคล่วในการใชรู้ปแบบ
คนัชกัต่างๆ และการสบัเปลี่ยนรูปแบบการใชค้นัชกัระหว่างการบรรเลงไดอ้ย่างแม่นย าดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 การสลบัคนัชกั (Détaché) ในลกัษณะ 1 คนัชกัต่อ 1 จงัหวะ 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 การเลน่สตคัคาโตในคนัชกัเดียว 
 

 
 

ภาพประกอบ 20 การเลน่เสียงต่อเนื่อง (Legato) ลกัษณะ Hooked Bow 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 การเลน่สปิกคาโต ้โดยการปล่อยใหค้นัชกักระเดง้บนสาย 

ท าใหเ้กิดเสียงเนน้และเสียงขาด 
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ภาพประกอบ 22 การคืนคนัชกั โดยการลากคนัชกัลง 
และวางคนัชกัตรงต าแหน่งเดิมเพื่อลากคนัซ า้อีกครัง้ 

 
1.3 การฝึกสหสมัพันธ ์(Correlation) ระหว่างกลา้มเนือ้และการสั่งการทางความคิด 

นอกเหนือจากมือขา้งซา้ยและขวา อิวาน กาลาเมี่ยน ยงัใหค้วามส าคญัต่อความสมัพนัธใ์นการสั่ง
การของสมองที่มีต่อกลา้มเนือ้เพื่อความคลอ่งตวัในการบรรเลง โดยสรา้งแบบจงัหวะส าหรบัโนต้ 4 
ตวั (Four-note rhythm patterns) เพื่อใชก้ับการไล่บนัไดเสียงใหผู้ฝึ้กสามารถขยับนิว้ตามในการ
สั่งการไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 23 แบบจงัหวะส าหรบัโนต้ 4 ตวั (Four-note rhythm patterns)  
เพื่อใชก้บัการไลบ่นัไดเสียง 

 
จากแบบฝึกหดัขา้งตน้ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแนวคิดเพื่อสรา้งแบบฝึกหดัมีสงัคีตลกัษณ์

แบบท านองหลกัและทางแปร (Theme and variations) ในกุญแจเสียง A major เพื่อใหม้ีระดับ
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ความยากง่ายเหมาะสมกบัแก่การเรียนเรียนรูใ้นการเรียนปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลินในระดบักลาง 
หรือการเรียนไวโอลินในระดบัมัธยม แผนการเรียนศิลป์-ดนตรี ของประเทศไทย โดยใหผู้ฝึ้กเชื่อม
โนต้ทีละคู่ในแต่ละการแปรจงัหวะ ในโนต้ที่รวัและติดกนั เพื่อสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกลา้มเนือ้
และการสั่งการทางความคิด ส่งผลใหเ้กิดความคล่องแคล่วในการบรรเลงท านองหลกัในความเร็ว
กว่าที่ไดก้ าหนดไว ้ดงัต่อไปนี ้

 

 
 
ภาพประกอบ 24 เปรียบเทียบท านองหลกัและแปรจงัหวะส าหรบัโนต้ 4 ตวั  

แบบที่ 1 ในรูปแบบบทเพลง 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 การแปรจงัหวะแบบที่ 2 เพื่อเชื่อมโนต้ ตวัที่ 1 กบั 2 ในแต่ละกลุม่ 

  

 
 

ภาพประกอบ 26 การแปรจงัหวะแบบที่ 3 เพื่อเชื่อมโนต้ ตวัที่ 2 กบั 3 ในแต่ละกลุม่ 
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ภาพประกอบ 27 การแปรจงัหวะแบบที่ 3 เพื่อเชื่อมโนต้ ตวัที่ 4 กบั 1 ซึ่งเป็นการเชื่อมระหว่างกลุม่ 

1.4 การฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ย อิวาน กาลาเมี่ยน ไดใ้หค้วามส าคญักบัการเลื่อน
ต าแหน่งมือ (Shifting) และการวิบราโตโ้ดยกล่าวถึงการวิบราโตไ้วว้่า ในทุกวิธีการวิบราโตท้ัง้การ
ใชน้ิว้เป็นหลกัหรือการใชข้อ้มือเป็นหลกัก็ตอ้งการความยืดหยุ่นและการผ่อนแรงของขอ้นิว้ทัง้สิน้ 
โดยสามารถฝึกไดโ้ดยการเลื่อนนิว้ไปขา้งหนา้และขา้งหลงัสลบักนั (Galamian, 1962, p. 41) และ
ไดส้รา้งแบบฝึกหดัการเลื่อนต าแหน่งมือดงัตวัอย่างแบบฝึกหดัต่อไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 28 การเลื่อนต าแหน่งมือในการไลบ่นัไดเสียงโดยใชเ้พียง 2 นิว้ 
ของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
จากแบบฝึกหัดขา้งต้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาแนวคิดเพื่อสรา้งแบบฝึกหัดเทคนิค

พิเศษในมือซา้ยโดยไดก้ล่าวถึงวิธีการฝึกวิบราโตอ้อกมาจากเทคนิคพิเศษในมือซา้ยเพื่อท าความ
เขา้ใจการเคลื่นไหวของมือซา้ยในขณะวิบราโต้ก่อนการน าไปใชจ้ริงในโน้ตที่มีลากเสียงยาวใน
แบบฝึกหัดการฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ย ซึ่งแบบฝึกหัดมีสงัคีตลกัษณค์ลา้ยคลึงกับบทเพลง ใน
กุญแจเสียง C major เพื่อให้มีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับแก่การเรียนเรียนรูใ้นการเรียน
ปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลินในระดบักลาง หรือการเรียนไวโอลินในระดบัมธัยม แผนการเรียนศิลป์-
ดนตรี ของประเทศไทย โดยใหผู้ฝึ้กสามารถน าเทคนิควิบราโตแ้ละการเลื่อนต าแหน่งมือมาใช้ได้
คลอ่งแคลว่ดงัต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 29 การฝึกวิบราโตโ้ดยมีบนัทึกโนต้ประกอบและรายละเอียดวิธีการปฏิบติั 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 แบบฝึกหดัเทคนิคพิเศษในมือซา้ยฝึกเลื่อนต าแหน่งมือ 

โดยมีตรวจสอบเสียงกบัสายเปลา่ 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 การเลื่อนต าแหน่งมือจากต าแหน่งมือที่ 2 ลงมาสูต่  าแหน่งมือที่ 1 
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ภาพประกอบ 32 การเลื่อนต าแหน่งมือไปมาระหว่างต าแหน่งมือที่ 1  
ต าแหน่งมือที่ 2 และต าแหน่งมือที่ 3 

 
2. ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับ
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน มีปรากฏในตารางต่อไปนี ้

 

ตาราง 1 ผลวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน
ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
 

ข้อ รายการข้อค าถาม 

ค่าความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺. 𝑫.) 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

1. ความเหมาะสมของเนือ้หา 
แนวคิด วิธีการ 

4 4 4 4 0 เหมาะสม
มาก 

2. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้ 4 4 4 4 0 เหมาะสม
มาก 

3. ความเหมาะสมของ
ภาพประกอบที่ใชอ้ธิบาย 

4 5 3 4 0.81 เหมาะสม
มาก 

4. ความเหมาะสมของการแบ่ง
เนือ้หาแบบฝึกหดับทต่างๆ 

4 5 5 4.66 0.47 เหมาะสม
มากที่สดุ 

5. ความเหมาะสมของโนต้ที่ใชใ้น
การฝึกหดั 

4 5 4 4.33 0.47 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อ รายการข้อค าถาม 

ค่าความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่าเฉล่ีย 

(�̅�) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺. 𝑫.) 

ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 

6. ความเหมาะสมของเกณฑก์าร
ใชค้ะแนนแบบทดสอบทา้ย 

4 5 4 4.33 0.47 เหมาะสม
มาก 

7. ความเหมาะสมแบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึกหดั 

4 5 3 4 0.81 เหมาะสม
มาก 

 คะแนนเฉล่ีย 4 4.71 4.28 4.28 0.43 
 

เหมะสม
มาก 

 
จากตาราง 1 ผลวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐาน

ส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.28 ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.43 โดยรวมแบบฝึกหัดมีความเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมาก ขอ้ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุไดแ้ก่ ความเหมาะสมของการแบ่ง

เนือ้หาแบบฝึกหดับทต่างๆ (�̅� = 4.66, 𝑆. 𝐷. = 0.47) คิดเป็นระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก

ที่สุด รองลงมาไดแ้ก่ ความเหมาะสมของโนต้ที่ใชใ้นการฝึกหัด (�̅� = 4.33, 𝑆. 𝐷. = 0.47) และ

ความเหมาะสมของเกณฑก์ารใชค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัด (�̅� = 4.33 𝑆. 𝐷. = 0.47) 
คิดเป็นระดับความเหมาะสมในระดับมาก ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ความ

เหมาะสมของเนือ้หา แนวคิด วิธีการ (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0), ความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้แนวคิด 

วิ ธี ก าร  (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0 ) ความ เหม าะสมของภ าพประกอบที่ ใช้อ ธิบ าย  ( �̅� = 4,  

𝑆. 𝐷. = 0.81) และความเหมาะสมแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็น
ระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก  

จึงสามารถสรุปจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้ว่าแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับ
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยนมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
เหมาะสมของการแบ่งเนือ้หาแบบฝึกหัดบทต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความ
เหมาะสมของโนต้ที่ใชใ้นการฝึกหดั และความเหมาะสมของเกณฑก์ารใชค้ะแนนแบบทดสอบทา้ย
แบบฝึกหดั อยู่ในระดบัมาก และสมิติความเหมาะสมที่มีค่าเฉลี่ยนนอ้ยที่สดุ ไดแ้ก่ ความเหมาะสม



  46 

ของเนือ้หา แนวคิด วิธีการ, ความเหมาะสมของภาษาที่ใช,้ ความเหมาะสมของภาพประกอบที่ใช้
อธิบาย และความเหมาะสมแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั อยู่ในระดบัความเหมาะสมในระดบัมาก 

 
3. ผลคะแนนจากการทดลองใช้แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลิน
ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

ผลคะแนนของผู้เรียนจากการทดลองใช้แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐาน
ส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน มีปรากฏในตารางต่อไปนี ้

 

ตาราง 2 ผลคะแนนของผูเ้รียนจากการทดลองใชแ้บบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐาน
ส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
 

ผู้เรียน
คนที่ 

คะแนนในจากแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัด คะแนนรวม 
(48) 

คะแนน
เฉล่ีย
ร้อยละ 

1. 
ฝึก

กา
รข

ยับ
ขอ

งนิ
ว้ 

มือ
ซ้า

ย 
(1
2)

 

2. 
กา

รฝึ
กเ
ทค

นิค
แล

ะก
าร
ใช
้ 

คัน
ชัก

ใน
รูป

แบ
บต

่าง
ๆ 
(1
2)

 

3. 
กา

รฝึ
กส

หส
ัมพ

ันธ
 ์(1

2)
 

4. 
กา

รฝึ
กเ
ทค

นิค
พิเ

ศษ
 

ใน
มือ

ซ้า
ย 
(1
2)

 

1 11 11 11 9 42 87.5 
2 11 11 11 11 44 91.6 
3 11 11 11 10 43 89.5 
4 12 11 12 11 46 95.8 
5 12 11 11 12 46 95.8 
6 12 12 12 12 48 100 
7 12 12 11 12 47 97.9 
8 12 12 12 11 47 97.9 
9 12 12 12 12 48 100 

รวม 105 103 103 100 411 856 

ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 95.1 
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จากตาราง 2 พบว่า ผูเ้รียนมีผลคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัดใน 
ทกุแบบฝึกหดัคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมรอ้ยละ 95.1 โดยแบบฝึกหดัที่ผูเ้รียนสามารถท าคะแนนไดดี้ที่สดุ 
ได้แก่ แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัดที่ 1 ฝึกการขยับของนิว้มือซา้ย คิดเป็นค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 97.2 
แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัที่มีผลคะแนนรองลงมา ไดแ้ก่ แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัที่ 2 การฝึก
เทคนิคและการใชค้ันชักในรูปแบบต่างๆ และแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัดที่ 3  การฝึกสหสมัพันธ ์
โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากันที่รอ้ยละ 95. 3 ส่วนแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัดที่ 4 การฝึกเทคนิค
พิเศษในมือซา้ยเป็นแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัที่สามารถท าคะแนนไดน้อ้ยที่สดุ คิดเป็นค่าเฉลี่ย
รอ้ยละ 92.5 

ซึ่งจากตารางขา้งตน้พบว่า มีนักเรียน 2 คนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งก าหนดไว้ที่ 
รอ้ยละ 85 ในแบบทดสอบแบบฝึกหัดที่ 4 เนื่องจากไดป้ฏิบติัเทคนิควิบราโตผ้ิดพลาด ท าใหเกิด
โนต้ที่มีเสียงผิดเพีย้น จากการที่ผูว้ิจยัใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการประเมินตนเองพรอ้มทัง้มีส่วนรว่ม
อภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึน้จึงได้ทราบสาเหตุเนื่องมาจากการให้ความส าคัญกับบันทึกโน้ต
มากกว่าขอ้มลูและวิธีการใชแ้บบฝึกหดัที่ไดเ้ขียนอธิบายไวใ้นแบบฝึกหดัทกัษะ 

 
4. ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้เรียนของผู้เรียนทีม่ีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐาน
ส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

ผลวิเคราะความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม
แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ ยน ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอก
ไวโอลิน จ านวน 9 คน มีดงัปรากฏในตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 ผลวิเคราะความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม
แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ของ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) วิชาเอกดรุิยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอก
ไวโอลิน จ านวน 9 คน 
 

ข้อ รายการข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� 𝑺. 𝑫. ผลการ
ประเมิน 

ความพงึพอใจดา้นคณุค่าวิชา 
1. แบบฝึกหดันีม้ีประโยชนต่์อการเรียนรู ้ 4.11 0.73 มาก 
2. แบบฝึกหดันีท้  าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการทบทวน

ทกัษะพืน้ฐานของตน 
4.11 0.73 มาก 

3. แบบฝึกหดันีท้  าใหผู้เ้รียนมีทกัษะทางการเล่นไวโอลินที่ดีขึน้ 4.11 0.73 มาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.11 0.73 มาก 
ความพงึพอใจทางดา้นเนือ้หา 
4. ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดัมีความเหมาะสมในการใช้

ภาษาในการอธิบาย 
4 0.66 มาก 

5. ค าชีแ้จงในแต่ละแบบฝึกหดัมีการใชภ้าษาที่เหมาะสม 4.22 0.78 มาก 
6. ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาและจุดประสงคใ์นแต่

ละแบบฝึกหดันีไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 
3.88 0.87 มาก 

7. เนือ้หาในแบบฝึกหดัเลม่นีม้ีประโยชนต่์อการน าไปใช ้ 4.44 0.68 มาก 
8. แบบฝึกหดัมีความน่าสนใจ 3.88 0.73 มาก 
9. แบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสม 4 0.66 มาก 
10. รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดัมีความหลากหลาย 3.55 0.83 มาก 
11. ความยาวของแบบฝึกหดัในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสม

กบัเนือ้หาในแบบฝึกหดันัน้ๆ 
4.44 0.68 มาก 

12. การแบ่งบรรทดับนัทกึโนต้ในแบบฝึกหดัเลม่นี ้
มีความเหมาะสม 

4 0.78 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ข้อ รายการข้อค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� 𝑺. 𝑫. ผลการ
ประเมิน 

13. ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาและจุดประสงคใ์นแต่
ละแบบฝึกหดันีไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

3.88 0.87 มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 4.02 0.73 มาก 
ความพงึพอใจดา้นการวดัและการประเมินผล 
14. แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน 
3.88 0.73 มาก 

15. เกณฑก์ารวดัและประเมินผลในทา้ยแบบฝึกหดัมีความ
เหมาะสม 

4 0.66 มาก 

16. แบบทดสอบทา้ยทา้ยแบบฝึกหดัครอบคลมุเนือ้หาในแต่ละ
แบบฝึกหดั 

4.33 0.81 มาก 

 คะแนนเฉลี่ย 4.07 0.81 มาก 
 คะแนนเฉล่ียรวมทุกด้าน 4.06 0.74 มาก 

 
จากตาราง 3 วิเคราะหค์วามพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบั

ไวโอลิน ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน จ านวน 9 คน คิดเป็น

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.74 โดยรวมผู้เรียนมี
ความพงึพอใจต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน อยู่ที่
ระดบัมาก โดยขอ้ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไดแ้ก่ เนือ้หาในแบบฝึกหดัเล่มนีม้ีประโยชนต่์อการ

น าไปใช ้(�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 0.68) ความยาวของแบบฝึกหัดในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสม

กับเนือ้หาในแบบฝึกหัดนั้นๆ (�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 0.68) คิดเป็นความพึงพอใจอยู่ที่ ระดับมาก 

รองลงมาไดแ้ก่ แบบทดสอบทา้ยทา้ยแบบฝึกหดัครอบคลมุเนือ้หาในแต่ละแบบฝึกหดั (�̅� = 4.33, 

𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนขอ้ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด 

ไดแ้ก่ รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดัมีความหลากหลาย น าไปใช ้(�̅� = 3.55, 𝑆. 𝐷. = 0.83) คิด
เป็นระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
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เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้เรียนแยกออกเป็นแต่ละด้านพบว่า ผู้เรียนมีความ  

พงึพอใจต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินในดา้นคณุค่าวิชาคิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 

4.11 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.73 โดยทุกข้อค าถามได้แก่ แบบฝึกหัดนีม้ี
ประโยชนต่์อการเรียนรู,้ แบบฝึกหดันีท้  าใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการทบทวนทกัษะพืน้ฐาน
ของตน และแบบฝึกหัดนีท้  าให้ผูเ้รียนมีทักษะทางการเล่นไวโอลินที่ดีขึน้ มีค่าเฉลี่ยและค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันทัง้ 3 ขอ้ (�̅� = 4.11, 𝑆. 𝐷. = 0.73) โดยรวมผูเ้รียนความพึงพอใจใน
ดา้นคณุค่าวิชาของผูเ้รียนอยู่ในระดบัมาก 

ล าดบัต่อมาผูเ้รียนมีความพึงพอใจในดา้นต่อเนือ้หาต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบั

ไวโอลิน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.02 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.73 
โดยรวมผู้เรียนความพึงพอใจในระดับมาก ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เนื ้อหาใน

แบบฝึกหัดเล่มนี ้มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ (�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 0.68) และความยาวของ

แบบฝึกหัดในแต่ละบทมีความยาวเหมาะสมกับเนือ้หาในแบบฝึกหัดนั้นๆ (�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 
0.68) คิดเป็นความพึงพอใจอยู่ที่ระดบัมาก รองลงมาไดแ้ก่ ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดัมีความ

เหมาะสมในการใชภ้าษาในการอธิบาย (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0.66) และแบบฝึกหัดมีความยากง่าย

เหมาะสม (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0.66) คิดเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนขอ้ค าถามมที่

มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ รูปแบบของโน้ตในแบบฝึกหัดมีความหลากหลาย  (�̅� = 3.55,  

𝑆. 𝐷. = 0.83) คิดเป็นระดบัความพงึพอใจในระดบัมาก  
ดา้นมิติความพงึพอใจดา้นการวดัและการประเมินผลในแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบั

ไวโอลินของผูเ้รียน คิดเป็นค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.07 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 
0.81 โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ข้อค าถามที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 

แบบทดสอบท้ายท้ายแบบฝึกหัดครอบคลุมเนื ้อหาในแต่ละแบบฝึกหัด  (�̅� = 4.33, 𝑆. 𝐷. = 
0.81) คิดเป็นความพึงพอใจในระมาก รองลงมาได้แก่ เกณฑ์การวัดและประเมินผลในท้าย

แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม (�̅� = 4, 𝑆. 𝐷. = 0.66) คิดเป็นความพึงพอใจในระมาก ส่วนข้อ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดมีความยากง่ายเหมาะสมกับ

ผูเ้รียน (�̅� = 3.88, 𝑆. 𝐷. = 0.73) คิดเป็นระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ดังนั้นสามารถสรุปจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ

แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ในดา้นคณุค่าวิชามาก
ที่สดุ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นดา้นการวดัและการประเมินผล ส่วนมิติความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยนนอ้ย
ที่ สุ ด  ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ท า ง ด้ า น เ นื ้ อ ห า
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผูว้ิจยัขอน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัเป็นล าดบัดงันี ้
 

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพฒันาแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานของไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน จากผูเ้ชี่ยวชาญ 
3. ศึกษาหาความพึงพอใจต่อการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิด

ของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
 

2. สมมุติฐานการวิจัย 
1. คุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน จากความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมาก 
2. ผู้เรียนที่ ได้ใช้แบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  

กาลาเมี่ยน มีความพงึพอใจต่อแบบฝึกหดัอยู่ในระดบัมาก 
 

3. ขอบเขตของงานวิจัย 
3.1 ประชากรในการวิจัย 

3.1.1 ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิทางดา้นดนตรีระดบัปริญญาโท
ขึน้ไป มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวโอลิน และมีผลงานทางดา้นดนตรีศึกษาและการแสดง
ดนตรีต่อสาธารณะชนไม่นอ้ยกว่า 15 ปี 

3.1.2 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอก
คือไวโอลิน จ านวน 9 คน 

3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการทดลอง 
3.2.1 ตัวแปรต้น 

แบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน  
ที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ 
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3.2.2 ตัวแปรตาม 
(1) คุณภาพของแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ  

อิวาน กาลาเมี่ยน 

(2) ความพึงใจของผูเ้รียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม
แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
4.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 แบบฝึกหัดทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ที่ผูว้ิจัย
ไดพ้ฒันาขึน้ 

4.2 แบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลิน ตามแนวคิดของ อิวาน  
กาลาเมี่ยน เพื่อใชก้บัผูเ้ชี่ยวชาญ 

4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน
ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
5.การด าเนินการทดลอง 

ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองกับประชากรในการวิจัยดว้ยแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ไดแ้ก่ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นไวโอลิน จ านวน 3 คน 
เพื่อหาเก็บขอ้มูลหาคณุภาพของแบบฝึกหัดจากความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญและความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หาเพื่อหาขอ้มลูทางสถิติและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข จากนัน้จึงด าเนินการทดลองศึกษาความ
พึงพอใจจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วิชาเอกดุริยางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกคือไวโอลิน จ านวน 9 คน  เป็น
เวลาทัง้หมด 4 ครัง้ ใชเ้วลาครัง้ละ 1 ชั่วโมง จ านวน 4 สปัดาห ์ตัง้แต่วนัที่ 16 กรกฏาคม 2563 ถึง
วนัที่ 6 สิงหาคม 2563 ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้บ่งการทดลองออกเป็นการใหค้ าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดั 
3 ครัง้โดยในแต่ละครัง้จะมีการทดสอบทา้ยแบบฝึกหัดทุกครัง้ โดยครัง้สดุทา้ยไดจ้ัดใหม้ีการตอบ
แบบความพงึพอใจเพื่อน าผลคะแนนมาหาขอ้มลูทางสถิติ 

 
6.การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

หลงัจากเสร็จสิน้กกระบวนการทดลอง ผูว้ิจัยจึงไดน้ าผลคะแนนที่ไดม้าท าการวิเคราะห์
ขอ้มลูดงันี ้
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1. น าผลคะแนนที่ไดจ้ากแบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม

แนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน จากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อน ามาแปลความหมายโดยพิจารณาจากช่วงคะแนน 

2. น าผลคะแนนที่ได้จากแบบความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดทักษะ

พืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน มาหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เพื่อน ามาแปลความหมายโดยพิจารณาจากช่วงคะแนน 
 

7.สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการทดลองใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กา

ลาเมี่ยน สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
1. แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน มี

คุณภาพตามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในภาพรวม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีคะแนน

ค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.28 และคะแนนสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากบั 0.43 
2. ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิด

ของ อิวาน กาลาเมี่ยน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากบั 4.06 และ

คะแนนสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากบั 0.74 
 

8.การอภปิรายผล 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาคุณภาพแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตาม

แนวติดของ อิวาน กาลาเมี่ยน สามารถน าไปสูก่ารอภิปรายผลที่เกิดขึน้ไดด้งันี ้
ผลจากการวิจยัพบว่า คณุภาพของแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิด

ของ อิวาน กาลาเมี่ยน จากความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญคิดเป็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตรงตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไวใ้นระดบัมาก ผูว้ิจยัจึงขอน าเสนอปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอนัเป็นสาเหตใุหก้ารวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไวด้งันี ้

แบบฝึกหัดถูกพัฒนาขึน้อย่างมีระบบ โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาเพื่อให้ เป็น
เครื่องมือที่ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้ท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ และช่วยใหค้รูทราบผลการเรียน
ของนกัเรียนอย่างใกลช้ิด (เชาวนี เกิดเททางค,์ 2524, น. 23) มีการแบ่งเนือ้หาของทักษะพืน้ฐาน
ในการปฏิบัติเรื่องดนตรีไวโอลินตามสมควร มีค าแนะน าในการใชฝึ้กหัดเพื่อล าดับและอธิบาย
ขั้นตอนปฏิบัติบันทึกโน้ตอย่างละเอียดด้วยภาษาที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนพร้อมทั้งมี
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ภาพประกอบที่ชดัเจน เพื่อเป็นคู่มือหรือหนงัสือส าหรบัการศกึษาควบคู่ไปกบัสื่อการสอนอื่นๆ ที่ท า
หนา้ที่แทนครูหรือต ารา (ศศิธร สุทธิแพทย,์ 2517) โดยมีรายละเอียดเนือ้หาซึ่งเป็นทักษะพืน้ฐาน
ในการปฏิบัติเรื่องดนตรีไวโอลินจากอันไม่สามารถละเลยได้ในการบรรเลงไวโอลินทุกระดับ 
ดงัต่อไปนี ้

แบบฝึกหัดที่ 1 การฝึกการขยับของนิว้มือซา้ย กล่าวถึงทักษะความคล่องตัวและความ
แม่นย าของนิว้มือซา้ยในการปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลินในการกดเสียงต่างๆ ซึ่งไวโอลินมาตรฐาน
นัน้ไม่ไดถ้กูแบ่งแยกล าดบัเสียงอย่างชดัเจนดว้ยลิ่มกดหรือเฟรท มีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัท่าทาง
ในการจับเครื่องดนตรีซึ่งอยู่ในลักษณะของการประคองไวโอลินให้วางไว้บนไหล่ด้วยฝ่ามือ 
กล้ามเนื ้อของนิว้มือซา้ยซึ่งมีความจ าเป็นต้องขยับอย่างรวดเร็ว ต้องฝึกให้การขยับอยู่ในการ
ควบคุมและดูแลระเบียบวินัยในเรื่องของจังหวะในการขยับนิว้  (Galamian, 1962) หากเกิดการ
เกร็งของกลา้มเนือ้ในท่าจบัไวโอลินย่อมส่งผลกระทบใหแ้ก่ความคล่องตวัของนิว้และความถูกตอ้ง
ของเสียง การฝึกขยบัของนิว้มือซา้ยทัง้ 4 นิว้จึงมีความส าคญัอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ความช านาญใน
การกดเสียงที่ถูกตอ้งตอ้งแต่หากเป็นการสรา้งความเคยชินเพื่อใหผู้เ้รียนมีลกัษณะมือที่ถูกตอ้งไม่
สรา้งอาการบาดเจ็บใหก้ลา้มเนือ้ในการบรรเลงไวโอลิน 

แบบฝึกหดัที่ 2 การฝึกเทคนิคและการใชค้นัชกัในรูปแบบต่างๆ กล่าวถึงทกัษะการใชค้ัน
ชักในมือข้างขวาซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการบรรเลงไวโอลิน มีความส าคัญในการสรา้ง
เสียงดนตรีอย่างหลากหลายมิติทัง้ ความเขม้ขน้และคุณภาพของเสียง เป็นเครื่องมือในการถ่าย
ถอดทอดสีสนัของบทเพลงตามที่ผูป้ระพันธ์ไดก้ าหนดไว ้ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 3 อย่าง
ไดแ้ก่ความเร็วในการใชค้ันชัก, น า้หนักในการใชค้ันชัก และหน้าสัมผัสระหว่างคันชักและสาย
ไวโอลิน (Galamian, 1962) แบบฝึกหดันีถู้กพฒันาขึน้เพื่อใหม้ีสามารถสั่งการกลา้มเนือ้มือขวาได้
อย่างช านาญ เขา้ใจลกัษณะของเสียงในการใชค้นัชกัรูปแบบต่างๆทัง้ยังตระหนักถึงความส าคัญ
ของการวางแผนการใชค้ันชักในการจัดสรรพืน้ที่ของคันชักขณะบรรเลงให้เหมาะสมเพื่อสรา้ง
สมดุลของเสียง และเขา้ใจถึงผลกระทบของการใชค้ันชักรูปแบบต่างๆต่อสีสนัและการถ่ายทอด  
บทเพลง  

แบบฝึกหัดที่ 3 การฝึกสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกลา้มเนือ้และการสั่งการจาก
ความคิด กล่าวถึงทักษะของการใชค้วามคิดเพื่อการสั่งงานควบคุมกลา้มเนือ้ในการบรรเลงดนตรี 
ผูเ้รียนตอ้งมุ่งเนน้การจัดการกับสมัพันธ์กันระหว่างกลา้มเนือ้และความคิดเพื่อใชใ้นการควบคุม
ร่างกายในการแกปั้ญหาการบรรเลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อในการฝึกซอ้ม สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ Galamian (1962, p. 2) ที่กล่าวว่าสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ความแข็งแรงของกลา้มเนือ้มือซา้ย แต่เป็น



  55 

วิธีในการตอบสนองของกลา้มเนือ้จากการสั่งงานของจิตใตส้  านึกโดยตรง หากผูเ้รียนไม่เขา้ใจและ
ไม่สามารถควบคมุกลา้มเนือ้ไดอ้ย่างถกูตอ้งในการบรรเลงจนน าไปสูก่ารฝึกฝนซ า้ในสิ่งที่ผิดพลาด 
ซึ่งจะท าใหร้่างกายจดจ าลกัษณะการเคลื่อนไหวซึ่งน าไปสู่ความผิดพลาด ยากและเสียเวลาอย่าง
ยิ่งในการฝึกซอ้มเพื่อแก้ไขสิ่งที่ร่างกายไดจ้ดจ าไปแลว้ผ่านการท าซ า้ การท าความเขา้ใจและฝึก
การสั่ งการจากความคิดจึงเป็นสิ่งที่ส  าคัญอย่างยิ่งตามตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
แบบฝึกหดับทนีจ้ะกลา่วถึงคลอ่งตวัในการบรรเลงโนต้ที่มีลกัษณะรวัติดกนัจ านวนหลายตวั โดยใช้
การฝึกจากความคิดมาแก้ปัญหาโดยการแยกกลุ่มโน้ตมาสรา้งรูปแบบจังหวะต่างๆเพื่อเชื่อม
ระหว่างโน้ตที่อยู่ในกลุ่มให้สามารถบรรเลงได้ต่อเนื่องกันในแต่ละตัว เพื่อให้ผู ้เรียนเห็นถึง
ความส าคัญของความคิดที่มีต่อการสั่งการของกลา้มเนือ้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ
บรรเลงของตนเอง 

แบบฝึกหดัที่ 4 การฝึกเทคนิคพิเศษในมือซา้ย กล่าวถึงทกัษะในการเทคนิคพิเศษในการ
บรรเลงเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วและความไพเราะใหแ้ก่บรรเลงเครื่องดนตรีในระดบักลาง  โดยจะ
กล่าวถึง 2 เทคนิคซึ่งมีความซบัซอ้นในการฝึกฝน ตอ้งอาศยัความรูท้ี่ถูกตอ้งและการฟังที่แม่นย า
ในการปฏิบติั เทคนิคแรกคือการเลื่อนต าแหน่งมือ (Shifting) เป็นการใชป้ลายแขนเคลื่อนที่เขา้หา
หรืออกจากล าตวัดว้ยความเรว็ที่เหมาะสมเพื่อเคลื่อนยา้ยต าแหน่งมือสู่จดุหมายคือเสียงที่ก าหนด
ไว้เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในการบรรเลงโน้ตที่สูงขึน้หรือใช้เปลี่ยนน ้าเสียงของการ
บรรเลงตามความตอ้งการของผูบ้รรเลง มีความเขา้ใจการขยับของตัวเองตลอดว่าใชก้ารวางนิว้
เดิมและเลื่อนต าแหน่งมือเพื่อเปลี่ยนเสียง หรือเปลี่ยนนิว้ในขณะเลื่อนต าแหน่งมือเพื่อเปลี่ยนเสียง 
ขึน้อยู่กับสถานการณ์ในการบรรเลง ซึ่งเรื่องของการใชค้วามคิดมาควบคุมกลา้มเนือ้มีบทบาท
อย่างมาก (Galamian, 1962) เมื่อเกิดการเปลี่ยนต าแหน่งของมือนั้น ระยะห่างระหว่างนิว้มือซา้ย
ทัง้ 4 ย่อมมีการปรบัเปลี่ยนเพื่อความเที่ยงตรงของเสียง  โดยมาตรฐานทั่วไปของไวโอลินนัน้ไม่มี
สญัลกัษณ์เพื่อช่วยเหลือผูบ้รรเลงอย่างลิ่มกดหรือเฟรท ฉะนั้นแลว้การเลื่อนต าแหน่งมือจึงตอ้ง
อาศยัการฝึกฝนทกัษะใหม้ีความแม่น 2 ประการไดแ้ก่ ความแม่นย าในการเคลื่อนยา้ยต าแหน่งมือ 
และความแม่นย าในการเปลี่ยนระยะห่างในการกดนิว้ เทคนิคต่อมาไดแ้ก่การวิบราโต ้(Vibrato) 
คือการท าใหเ้สียงสั่นเพื่อท าใหก้ารสะทอ้นของเสียงเพื่อความไพเราะ โดยการวิบราโตใ้นไวโอลินจะ
อาศยัความยืดหยุ่นของขอ้มือและขอ้นิว้ขยบัเพื่อท าให้เกิดเสียงต ่าลงจากโนต้เล็กนอ้ยและเสียงที่
เที่ยงตรงสลบักับเป็นจงัหวะตามความเหมาะสมของบทเพลง ตอ้งอาศัยความรูท้ี่ถูกตอ้งและการ
ฟังที่แม่นย าในการฝึกซ้อมเพื่อสรา้งเสียงสะท้อนที่ไพเราะ นอกจากนั้นยังต้องอาศัยความรู ้
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และประสบการณเ์พื่อที่จะเลือกประยุกตใ์ชเ้พื่อใหเ้ขา้กับบรรเลงในบทเพลงที่มีความแตกต่างกัน
ออกไป (Galamian, 1962) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถสังเกตได้ถึงการจัดเรียงเนื ้อหาอย่างเหมาะสม 
กล่าวคือไม่ใช่เพียงแค่เรียงล าดับง่ายไปยาก แต่เป็นการจัดเรียงล าดบัเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะ
พืน้ฐานสู่ทักษะในระดับกลาง ทักษะมือขา้งซา้ยเริ่มตน้จาการฝึกการกดนิว้อย่างแม่นย า เมื่อมี
ช านาญและมีความเขา้ใจจนสามารถผ่านแบบทดสอบไดจ้ึงพฒันาสู่การเลื่อนต าแหน่งมือและการ
สรา้งคลื่นเสียงจากการขยบัขอ้มือและขอ้นิว้ตามล าดับ โดยมีมือขา้งขวาหนา้ที่ในการผลิตเสียงที่
เหมาะสมจนเกิดความช านาญ สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2543, น. 2) 
ว่าเมื่อครูไดส้อนเนือ้หา แนวคิด หรือหลกัการ เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหก้ับผูเ้รียน และผูเ้รียนมีความรู้
ความเขา้ใจในเรื่องนัน้แลว้ ขัน้ต่อไปครูจ าเป็นตอ้ง จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนเพื่อใหเ้กิดความ
ช านาญ ใหม้ีความถูกตอ้งแม่นย า คล่องแคล่วและรวดเร็ว หรือที่เรียกว่าฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดทักษะ 
ผูเ้ชี่ยวชาญจึงมีความคิดเห็นใหค้ะแนน ดา้นความเหมาะสมของการแบ่งเนือ้หาแบบฝึกหัดบท

ต่างๆ (�̅� = 4.66, 𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็นระดับประเมินเหมาะสมมากที่สุด และความเหมาะสม

แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั (�̅� = 4.66, 𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็นระดบัประเมินเหมาะสมมากที่สดุ 
การสรา้งแบบฝึกหดัในรูปแบบนีย้งัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิริพงศ ์สมบูรณ ์(2559) 

ที่ไดส้รา้งแบบฝึกหดัการแกไ้ขปัญหาการตดัลิน้และการกดนิว้ที่ไม่สมัพนัธก์นัของการเล่นคลารเิน็ต 
กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Scherzo โดย Felix Mendelssohn โดย
ท าการทดลองกับนักศึกษาวิชาเอกคลาริเน็ตในระดับอุดมศึกษาจ านวน 4 คน  โดยแบบฝึกหัด
ดงักลา่วมีมีการเรียงล าดบัการฝึกซอ้มจากง่ายไปหายาก มีค าสั่งและค าชีเ้จงที่ชดัเจน มีเนือ้หาและ
การใชภ้าษาที่เหมาะสมในการอธิบายรายละเอียดของการซอ้มในแต่ละสปัดาหแ์ก่กลุ่มผูเ้รียนได้
เป็นอย่างดี โดยที่ผูเ้รียนสามารถน าแบบฝึกหัดไปฝึกฝนดว้ยตนเองไดอ้ย่างไม่จ ากัดสถานที่เรียน
และเวลาที่ใชใ้นการฝึกฝน ขณะที่ธัญชนา ชยัวิรตัน ์(2559) ไดส้รา้งชุดการสอนคียบ์อรด์ (เปียโน) 
ส าหรบันกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี สาขาวิชาดนตรี วิชาโทเปียโน มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  โดย
ใช้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี
การศึกษา 2558 ที่เรียนเปียโนเป็นวิชาโท ในชุดการสอนมีการสรา้งแบบฝึกหัดเพื่อใชส้  าหรบัการ
เรียนและการฝึกซอ้ม มีค าสั่งและค าชีแ้จงเนือ้หาที่ชดัเจนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดง้่ายขึน้ 

นอกจากนีแ้บบฝึกหัดนีถู้กพัฒนาขึน้จากศึกษาแนวคิดการสอนไวโอลินของ อิวาน กา
ลาเมี่ยน ซึ่งอภิปรายปัญหาในการบรรเลงไวโอลินทั้งในแง่ของการเคลื่ อนไหวกล้ามเนื ้อของ
ร่างกายและในแง่ของความคิดซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงการกระท าของร่างกาย ควบคู่กับ
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การศึกษาแบบฝึกหัดบันไดเสียงของ อิวาน กาลาเมี่ยน ประกอบกับหลักองค์ประกอบในการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลินและน าผลที่ไดม้าพฒันาเป็นแบบฝึกหดัมีสงัคีตลกัษณค์ลา้ยคลงึกบับท
เพลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน เพื่อเป้าหมายหลกัของการสอนคือเพื่อท าใหผู้เ้รียนสามารถ
ปฏิบติัการฝึกซอ้มและระบขุอ้ผิดพลาดไดด้ว้ยตนเอง (Galamian, 1962)  

จากปัจจัยที่กล่าวมาจึงท าให้แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานนีม้ีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนด กล่าวคือ คณุภาพของแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กา
ลาเมี่ยน จากความคิดของผูเ้ชี่ยวชาญอยู่ในระดบัมาก 

ในส่วนของผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวติดของ อิวาน กาลาเมี่ยน พบว่า แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้เรียน คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) วิชาเอกดรุยิางคศิลป์ เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน จ านวน 

9 คน มีคะแนนเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.06 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝑆. 𝐷.) เท่ากับ 0.74 ทั้งนี ้
ผู ้เรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน  
กาลาเมี่ยน อยู่ที่ระดบัมาก โดยขอ้ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ไดแ้ก่ เนือ้หาในแบบฝึกหดัเล่มนีม้ี

ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ (�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 0.68) ความยาวของแบบฝึกหัดในแต่ละบทมี

ความยาวเหมาะสมกับเนือ้หาในแบบฝึกหัดนั้นๆ (�̅� = 4.44, 𝑆. 𝐷. = 0.68) คิดเป็นความพึง
พอใจอยู่ที่ระดับมาก รองลงมาไดแ้ก่ แบบทดสอบทา้ยทา้ยแบบฝึกหัดครอบคลุมเนือ้หาในแต่ละ

แบบฝึกหัด (�̅� = 4.33, 𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อ

ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดัมีความหลากหลาย น าไปใช ้(�̅� 

= 3.55, 𝑆. 𝐷. = 0.83) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณา
คะแนนที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในแต่ละดา้น พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ใน

ความพึงพอใจด้านคุณค่าวิชามากที่สุด (�̅� = 4.11, 𝑆. 𝐷. = 0.73) คิดเป็นความพึงพอใจใน

ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจด้านการวัดผลและการประเมินผล  (�̅� = 4.07, 

𝑆. 𝐷. = 0.81) คิดเป็นความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

ความพึงพอใจทางดา้นเนือ้หา (�̅� = 4.07, 𝑆. 𝐷. = 0.74) คิดเป็นเป็นความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 

ทัง้นีจ้ากการตอบแบบสอบถามในส่วนขอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมต่อแบบฝึกหัด พบว่า ผู้เรียนต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติ
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แบบฝึกหดัเพื่อใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบวิธีปฏิบติัและความเขา้ใจที่มีต่อแบบฝึกหดัว่ามีความถูกตอ้ง
มากนอ้ยเพียงใดเพื่อแกไ้ขความเขา้ใจผิดและน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชก้บัการเรียนปฏิบติัไวโอลิน
ตามหลกัสตูรต่อไป 

แมว้่าผูเ้รียนส่วนใหญ่รูจ้กัและเคยใชบ้นัทึกโนต้บนัไดเสียงของ อิวาน กาลาเมี่ยน ในการ
เรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีก็ตาม แต่การน าแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน มาศึกษาในการพัฒนา
ทักษะพืน้ฐานถือเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัผูเ้รียน ท าใหเ้กิดความกระตือรน้ในการศึกษา ประกอบกับมี
การปรบัทัศคติของผูเ้รียนก่อนการใช้แบบฝึกหัด มีการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึน้ในการบรรเลง
ไวโอลิน ท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความส าคัญในการศึกษาแนวคิดเพื่อน ามาประยุกตใ์ชแ้กปั้ญหาการ
บรรเลงของตน ซึ่งหลงัการใชแ้บบฝึกหัด ผูเ้รียนสามารถน าแนวคิดมาประยุกตใ์ชใ้นการพัฒนา
ทกัษะทางการบรรเลงไวโอลินไดดี้ยิ่งขึน้ อีกทัง้ยังเห็นว่าแบบฝึกนีม้ีประโยชนต่์อการเรียนรู ้จึงท า
ใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กา
ลาเมี่ยนดา้นคณุค่าวิชามากที่สดุ 

สาเหตุที่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิด
ของ อิวาน กาลาเมี่ยน ในด้านการวัดผลและการประเมินผลเป็นอันดับรองลงมา เนื่องจากบท
เพลงที่ใชเ้ป็นแบบทดสอบในทา้ยแบบฝึกหดัมีความทา้ทาย ประกอบกบัการที่ผูว้ิจยัไดใ้หผู้เ้รียนมี
ส่วนรว่มในการประเมินตนเองพรอ้มทัง้มีส่วนรว่มอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึน้และหาวิธีการในการ
แกปั้ญหาในการบรรเลงของตนเอง ส่งผลใหผู้เ้รียนเห็นถึงประโยชนจ์ากการวัดผล ในการบรรเลง
แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหัด  เกิดความผ่อนคลายและมีก าลงัใจในการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี 
ทัง้หมดจึงเป็นสาเหตทุี่ท าใหผู้เ้รียนพงึพอใจต่อการวดัผลและการประเมินผลต่อมาตามล าดบั 

ประการสุดท้าย ความพึงพอใจทางด้านเนือ้หาของแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบั
ไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ที่ผูเ้รียนมีความพึงพอใจนอ้ยที่สุดเนื่องจากผูเ้รียนมี
ความเห็นว่า บันทึกโน้ตในแบบฝึกหัดนั้นไม่สามารถปรบัเปลี่ยนได้ตามระดับฝีมือของผู้เรียน 
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วิจิตรา เตรียมตระการผล (2558) ที่ไดศ้ึกษาการเรียนการสอนไวโอลิน
ของแผนศิลป์-ดนตรีในโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูพบว่า ผูเ้รียนมีทกัษะทางไวโอลินแตกต่างกันไปตามนโยบายการรบัเขา้
ศึกษาต่อ โดยมีหลกัสูตรมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนเครื่องมือเอกไวโอลินใหม้ีความสามารถเพียงพอ
เพื่อเขา้ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาดนตรี  ประกอบกับผูเ้รียนมองแบบฝึกหัดในฐานะ 
บทเพลงหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความรูส้ึกว่าแบบฝึกหัดเป็นบทเพลงที่มีขนาดสั้นเกินไปและไม่มี  
ความหลากหลาย อีกทั้งยังส่งผลต่อขั้นตอนการเรียนของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมุ่งเป้าไปที่ 
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บันทึกโน้ตแบบฝึกหัดมากกว่าการอ่านท าความเข้าใจกับข้อมูลในส่วนแนวคิดของ  อิวาน กา
ลาเมี่ยน จดุประสงคแ์ละค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดั ส่งผลใหเ้กิดความผิดพลาดในการบรรเลง
และความเขา้ใจในรายละเอียดของบทต่างๆในแบบฝึกหดั ผูเ้รียนจึงมีความพงึพอใจต่อแบบฝึกหดั
ทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ดา้นการประเมินผลนอ้ยที่สดุ 

 
9.ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ผู้สอนควรมีการนัดแนะเพื่อพูดคุยกับผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสร้าง

ความคุน้เคย เขา้ใจปัญหาและศักยภาพของผูเ้รียนแต่ละคนแต่ละคน ปรบัทัศนคติของผูเ้รียนให้
ตรงกบักระบวนการคิดภายในแบบฝึกหดัเพื่อความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตรงกนั ก่อนการน าชุดการสอน
ไปใชจ้รงิ 

2. ผูส้อนควรเตรียมความพรอ้มในเรื่องสถานที่และวสัดุอปุกรณล์่วงหนา้ใหส้มบูรณ์
เพื่อใหก้ารเรียนมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะสม 

3. เนื่องจากปัญหาในการปฏิบติัเครื่องดนตรีของนกัเรียนนัน้มีแตกต่างกนัไปในแต่ละ
บุคคล ผู้สอนควรมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปรบัใช้แนวคิดของแบบฝึกหัดให้
เหมาะสมแก้ผูเ้รียนแต่ละคนเพื่อถ่ายถอดความรูค้วามเขา้ใจในแบบฝึกหัดใหเ้กิดประโยชนต่์อ
ผูเ้รียนสงูที่สดุ 

4. ผูเ้รียนเลือกที่จะขา้มค าอธิบายแบบฝึกหดัเพื่อที่จะสามารถปฏิบติัไดโ้ดยเร็วที่สุด
อยู่บ่อยครัง้ ผูส้อนจึงควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนตระหนักถึงความส าคญัของขอ้มูลที่ควรตอ้งรูก้่อนการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรี 

5. ในช่วงการใหค้ะแนนทา้ยแบบฝึกหดัในแต่ละบท ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการใหค้ะแนนการบรรเลงของตนพรอ้มทั้งอภิปรายปัญหาที่เกิดขึน้ในการบรรเลงทั้ง
ขอ้ดีและขอ้เสีย โดยผูส้อนกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดหาทางแกปั้ญหาในการบรรเลงโดยใชอ้งคค์วามรูท้ี่
ไดจ้ากแบบฝึกหดันัน้ๆดว้ยตนเอง พรอ้มทัง้ชีแ้นะแนวทางที่ถูกตอ้งเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรบัปรุง
แกไ้ขและฝึกฝนปฏิบติัใหเ้กิดทกัษะใหดี้ขึน้ไดด้ว้ยตนเอง 

9.2 ข้อเสนอเพ่ืองานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝึดหัดส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน  

ให้ครอบคลุมทักษะอ่ืนๆในระดับการบรรเลงที่สูงขึน้เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผู้เรียนไวโอลินในระดับสูง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดทางการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ไวโอลินเพื่อรบักบัทกัษะที่ถกูพฒันาของผูเ้รียน 
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2. ควรน างานวิจัยไปพัฒนาให้สามารถน าแนวคิดของ  อิวาน กาลาเมี่ ยน 
ไปประยุกตใ์ชก้บัผูเ้รียนปฏิบติัเครื่องดนตรีไวโอลินในสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ หรือในกลุม่ผูเ้รียนที่มี
คณุสมบติัแตกต่างกนัดา้นอายแุละประสบการณ ์เพื่อเปรียบเทียบศกึษาผลที่เกิดขึน้ต่อไป 

3. เพื่อใหแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานแสดงศกัยภาพสงูสดุจึงควรมีการจดัเป็นชุดท าชุด
การสอนเพื่อสรา้งระบบสื่อการเรียนรู ้มีแผนการเรียนและการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจนทั้งทาง
ทฤษฏีและการปฏิบัติเครื่องดนตรีเพื่อช่วยใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
ผู ้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ ยน  อย่างแท้จริง 
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มหาวิทยาลยัรงัสิต, 7(1), 29-39. 

 
 

 



 

  
ภาคผนวก 



 

 

ภาคผนวก ก 
 

- แบบประเมินแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 

- แบบประเมินแบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามความพงึพอใ0 

- แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อแบบฝึกหดั 
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แบบประเมินแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลิน ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 

ค าชีแ้จง แบบประเมินฉบบันีมุ้่งพิจารณาความเหมาะสมทางเนือ้หาแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐาน

ส าหรบัไวโอลิน ตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน  

 แบบประเมินในแต่ละขอ้มีตวัเลือก 5 ช่อง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหช้ดัเจนและ

ท าเครื่องหมาย  ( ✓ ) เพียงเครื่องหมายเดียวลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดย

มีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้  

 1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

 2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 

 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สดุ 

 

ข้อ องคป์ระกอบ 

ระดับ 
การพิจารณา หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
1 ความเหมาะสมของเนือ้หา แนวคิด วิธีการ       

2 ความเหมะสมของภาษาที่ใช ้       

3 ความเหมาะสมของภาพประกอบที่ใชอ้ธิบาย       

4 
ความเหมะสมของการแบ่งเนือ้หาแบบฝึกหดับท
ต่างๆ 

      

5 ความเหมาะสมของโนต้ที่ใชใ้นการฝึกหดั       

6 
ความเหมาะสมของเกณฑก์ารใชค้ะแนน
แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั 

      

7 ความเหมาะสมแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั       
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ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

    ลงชื่อ...............................................................ผุป้ระเมิน 

            (..............................................................) 

    ต าแหน่ง........................................................................ 

    วนัที่.................เดือน.................................พ.ศ. ............... 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 

ค าชีแ้จง ใหท้่านพิจารณาว่าขอ้ค าถามต่อไปนีส้ามารถวดัไดต้รงตามนิยามเชิงปฏิบติัการ

หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย ( ✓ ) ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑก์าร

พิจารณาดงันี ้  

-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้น วัดได้ไม่ตรง  ตามสิ่งที่ต้องการวัด 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  ว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตรงตามสิ่ งที่ ต้องการวัด 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้ค าถามนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งที่ตอ้งการวดั 

 

นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 

ระดับการ
พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

ความพึงพอใจด้าน
คุณค่าวิชา  
หมายถึง ความรูส้กึของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัการให้
ความส าคญัต่อการ
พฒันาทกัษะและการ
มองเห็นคณุประโยชนท์ี่
ไดจ้ากแบบฝึกหดั 

1. แบบฝึกหดันีค้วรค่าแก่การเรียนรู ้     

2. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้ันมีความ
กระตือรือรน้ในการเรียนปฏิบติัเครื่องมือ
เอก 

    

3. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้ันมีทกัษะทางการ
เลน่ไวโอลินที่ดีขึน้ 

    

4. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้ันอยากฝึกซอ้ม
ไวโอลิน 

    

ความพึงพอใจ 
ทางด้านเนือ้หา 
หมายถึง ความรูส้กึของ
ผูเ้รียนเก่ียวกบัความ
สนใจ ความยากง่าย 
และ  

5. ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดัมีความ
เหมาะสมในการใชภ้าษาในการอธิบาย 

    

6. ค าชีแ้จงในแต่ละแบบฝึกหดัมีการใช้
ภาษาที่เหมาะสม 

    

7. ฉนัสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาใน
แบบฝึกหดันีไ้ดด้ว้ยตนเอง 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 

ระดับการ
พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

จ านวนของเนือ้หาใน
แบบฝึกหดั 

8. เนือ้หาในแบบฝึกหดัเลม่นีม้ีประโยชน์
ต่อการน าไปใช ้

    

9. แบบฝึกหดัมีความน่าสนใจ     

10. แบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสม     

11. รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดัมี
ความหลากหลาย 

    

12. ความยาวของแบบฝึกหดัในแต่ละ
บทมีความยาวเหมาะสมกบัเนือ้หาใน
แบบฝึกหดันัน้ๆ 

    

13. การจดัแบ่งบรรทดัของบนัทกึโนต้ใน
แบบฝึกหดัเลม่นีม้ีความเหมาะสม 

    

14. ขนาดและความคมชดัของบนัทกึ
โนต้ในแบบฝึกหดัเลม่นีม้ีความคมชดั 
สะดวกในการอ่าน 

    

ความพึงพอใจด้าน
การวัดและการ
ประเมินผล 

หมายถึง ความรูส้กึของ
ผูเ้รียนที่มีต่อความยาก
ง่ายและความเหมาะสม
ของแบบทดสอบ 
รวมทัง้เกณฑใ์นการวดั
และประเมินผลของ
แบบทดสอบทา้ย
แบบฝึกหดั 
 

15. แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัมีความ
ยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

    

16. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบ
ทา้ยแบบฝึกหดัมีความเหมาะสม 

    

17. แบบทดสอบทา้ยทา้ยแบบฝึกหดัมี
ความครอบคลมุเนือ้หาในแต่ละ
แบบฝึกหดั 
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ความคิดเหน็ / ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

    ลงชื่อ...............................................................ผูป้ระเมิน 

           (..............................................................) 

    ต าแหน่ง........................................................................... 

    วนัที่.................เดือน.................................พ.ศ. ............... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรียนต่อแบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐาน 
ส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลของผู้เรียน และข้อมูลบางประการในการเรียนไวโอลิน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ( ✓ ) ลงในช่องว่างหนา้ขอ้ความที่ตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ 

 
1. เพศ  (     ) ชาย (     ) หญิง 

 
2. อายุ  ....................ปี 

 
3.เคร่ืองดนตรีอื่นทีส่ามารถปฏิบัติได้นอกเหนือจากไวโอลิน 

 .................................................................................................................................. 

 
4. ความคาดหวังจากการเรียนไวโอลินในวิชาเอกดุริยางคศิลป์ (ตอบได้มากกว่าหน่ึงข้อ) 

 (     )  เรียนเพื่อใหผ้่านชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

 (     )  มีความรูเ้ขา้ใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการบรรเลงไวโอลิน 

 (     )  มีทกัษะการบรรเลงไวโอลินที่ดีเพียงพอในการบรรเลงไวโอลิน 

 (     )  สามารถน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปใชศ้กึษาต่อในระดบัปรญิญาตรีเพื่อ

ประกอบอาชีพ  ในอนาคต 

 (     ) อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ................................................................................................................  
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ค าชีแจง แบบสอบถามในแต่ละขอ้มีตวัเลือก 5 ช่อง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหช้ดัเจน และท า

เครื่องหมาย ( ✓ ) เพียงเคื่องหมายเดียวในช่องที่นกัเรียนมีระดบัความคิดตรงกบัตวัเลือก โดย

ตวัเลือก 5 ช่องแสดงระดบัเจตคติ ดงันี ้

 เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ หมายถึง มีความพงึพอใจในเรื่องนัน้ๆ นอ้ยที่สดุ 

 เห็นดว้ยนอ้ย  หมายถึง มีความพงึพอใจในเรื่องนัน้ๆ นอ้ย 

 เห็นดว้ยปานกลาง หมายถึง มีความพงึพอใจในเรื่องนัน้ๆ ปานกลาง 

 เห็นดว้ยมาก  หมายถึง มีความพงึพอใจในเรื่องนัน้ๆ มาก 

 เห็นดว้ยมากที่สดุ หมายถึง มีความพงึพอใจในเรื่องนัน้ๆ มากที่สดุ 

 

ข้อ ค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

เหน็ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

เหน็
ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็
ด้วย
มาก 

เหน็
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

1. แบบฝึกหดันีม้ีประโยชนต่์อการ
เรียนรู ้

     

2. แบบฝึกหดันีท้  าใหผู้เ้รียนมี
ความกระตือรือรน้ในการ
ทบทวนทกัษะพืน้ฐานของตน 

     

3. แบบฝึกหดันีท้  าใหผู้เ้รียนมี
ทกัษะทางการเลน่ไวโอลินที่ดี
ขึน้ 

     

4. ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดั
มีความเหมาะสมในการใช้
ภาษาในการอธิบาย 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

เหน็ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

เหน็
ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็
ด้วย
มาก 

เหน็
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

5. ค าชีแ้จงในแต่ละแบบฝึกหดัมี
การใชภ้าษาที่เหมาะสม 

     

6. ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจ
เนือ้หาและจุดประสงคใ์นแต่
ละแบบฝึกหดันีไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

     

7. เนือ้หาในแบบฝึกหดัเลม่นีม้ี
ประโยชนต่์อการน าไปใช ้

     

8. แบบฝึกหดัมีความน่าสนใจ      
9. แบบฝึกหดัมีความยากง่าย

เหมาะสม 
     

10. รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดั
มีความหลากหลาย 

     

11. ความยาวของแบบฝึกหดัในแต่
ละบทมีความยาวเหมาะสมกบั
เนือ้หาในแบบฝึกหดันัน้ๆ 

     

12. แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัมี
ความยากง่ายเหมาะสมกบั
ผูเ้รียน 

     

13. เกณฑก์ารวดัและประเมินผล
ในทา้ยแบบฝึกหดัมีความ
เหมาะสม 

     

14. แบบทดสอบทา้ยทา้ย
แบบฝึกหดัมีความครอบคลมุ
เนือ้หาในแต่ละแบบฝึกหดั 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

เหน็ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

เหน็
ด้วย
น้อย 

เหน็ด้วย
ปาน
กลาง 

เหน็
ด้วย
มาก 

เหน็
ด้วย
มาก
ทีสุ่ด 

15. การแบ่งบรรทดับนัทกึโนต้ใน
แบบฝึกหดัเลม่นีม้ีความ
เหมาะสม 
 
 

     

16. ขนาดและความคมชดัของ
บนัทกึโนต้ในแบบฝึกหดัเลม่นี ้
มีความคมชดั สะดวกในการ
อ่าน 

     

 
ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะต่อแบบฝึกหัด 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



 

ภาคผนวก ข 
 

- รายนามผูเ้ชี่ยวชาญ 

- ผลวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

 
1. รศ.ดร. โกวิทย ์ขนัธศิริ   ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาดรุยิางคศาสตรเ์ปรียบเทียบ 

     Sussex College of Technology 

2. อ. กมล บรูณกลุ   ดรุยิางศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการแสดงดนตรี 

     Sydney Conservatorium of Music 

3. ผศ.ดร. สรีวนัท ์วาทะวฒันะ  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาดรุยิางคศาสตร ์ 

     มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 
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ตาราง 4 ผลวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้รียน
ต่อแบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
 

ข้อ รายการข้อค าถาม 

ค่าความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
ความพงึพอใจดา้นคณุค่าวิชา 
1. แบบฝึกหดันีค้วรค่าแก่การเรียนรู ้ +1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
2. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้นัมีความกระตือรือรน้ในการ

เรียนปฏิบติัเครื่องมือเอก 
0 +1 0 0.33 ปรบัปรุง / 

ตดัทิง้ 
3. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้นัมีทกัษะทางการเลน่ไวโอลิน

ที่ดีขึน้ 
+1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
4. แบบฝึกหดันีท้  าใหฉ้นัอยากฝึกซอ้มไวโอลิน 0 0 0 0 ปรบัปรุง / 

ตดัทิง้ 
ความพงึพอใจทางดา้นเนือ้หา 
5. ค าแนะน าในการใชแ้บบฝึกหดัมีความเหมาะสม

ในการใชภ้าษาในการอธิบาย 
0 +1 +1 0.66 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
6. ค าชีแ้จงในแต่ละแบบฝึกหดัมีการใชภ้าษาที่

เหมาะสม 
+1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
7. ผูเ้รียนสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาใน

แบบฝึกหดันีไ้ดด้ว้ยตนเอง 
0 0 +1 0.33 ปรบัปรุง / 

ตดัทิง้ 
8. เนือ้หาในแบบฝึกหดัเลม่นีม้ีประโยชนต่์อการ

น าไปใช ้
+1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
9. แบบฝึกหดัมีความน่าสนใจ +1 +1 0 0.66 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
10. แบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสม +1 +1 0 0.66 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ข้อ รายการข้อค าถาม 

ค่าความคิดเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญ 

คนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
ความพงึพอใจทางดา้นเนือ้หา 
11. รูปแบบของโนต้ในแบบฝึกหดัมีความหลากหลาย +1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
12. ความยาวของแบบฝึกหดัในแต่ละบทมีความยาว

เหมาะสมกบัเนือ้หาในแบบฝึกหดันัน้ๆ 
+1 +1 +1 1 ปรบัปรุง / 

ตดัทิง้ 
13. การจดัแบ่งบรรทดัของบนัทึกโนต้ในแบบฝึกหดั

เลม่นีม้ีความเหมาะสม 
+1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
14. ขนาดและความคมชดัของบนัทกึโนต้ใน

แบบฝึกหดัเลม่นีม้ีความคมชดั สะดวกในการ
อ่าน 

+1 +1 +1 1 ปรบัปรุง / 
ตดัทิง้ 

ความพึงพอใจด้านการวัดและการประเมินผล 

15. แบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดัมีความยากง่าย
เหมาะสมกบัผูเ้รียน 

+1 +1 +1 1 สามารถ
นำไปใช้ได้ 

16. เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยแบบฝึกหดั
มีความเหมาะสม 

+1 0 0 0.33 ปรับปรุง / 
ตัดทิ้ง 

17. แบบทดสอบทา้ยทา้ยแบบฝึกหดัครอบคลมุ
เนือ้หาในแต่ละแบบฝึกหดั 

+1 +1 0 0.66 สามารถ
นำไปใช้ได้ 



 

ภาคผนวก ค 
 
แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน 
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ค าน า 
 
แบบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน จดัท าใหข้ึน้

มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาทักษะผู้เรียนไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ ยน ทั้ง
กระบวนการพัฒนาทักษะไวโอลิน พืน้ฐานและวิธีการฝึกซอ้ม จนกระทัง้วิธีแกไ้ขปัญหาในทักษะ
ต่างๆ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไวโอลินมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนปฏิบติัเครื่องดนตรี และการฝึกซอ้มเพื่อ
พัฒนาทักษะของตน โดยใช ้แบบฝึกหัดทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กา
ลาเมี่ยน 

แบบฝึกหดัทักษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน ไดเ้ขียนขึน้
โดยใชรู้ปแบบและการวางวลีใหค้ลา้ยคลึงกับบทเพลง เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ
ความเพลิดเพลิน โดยมีจดุประสงคเ์พื่อก่อใหเ้กิดเจตคติที่ดีต่อการฝึกซอ้มส่วนตวัเพื่อพฒันาทกัษะ
ของตน 

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกหัดนีจ้ะเป็นประโยชนต่์อการเรียนการสอนการปฏิบติัเครื่อง
ดนตรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนทักษะการบรรเลงและคุณภาพในการฝึกซ้อมของผู้เรียนไวโอลินให้มี
ประสิทธิภาพ ดีย่ิงขึน้ 

 
กีรติ ์สวุธันวนิช 
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ค าแนะน าในการใช้แบบฝึกหัด 
 
แบบฝึกหัดทักษะพื ้นฐานส าหรับไวโอลินตามแนวคิดของ อิวาน กาลาเมี่ยน เป็น

แบบฝึกหดัในระดบักลาง จดัเพื่อใชใ้นการพัฒนาผูเ้รียนไวโอลินใหม้ีทกัษะใหม้ีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
ผูใ้ชแ้บบฝึกหัดนีจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ ทักษะพืน้ฐานและประสบการณ์ในการเล่น
ไวโอลิน ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. การจบัไวโอลินและการปฏิบติัเทคนิคพืน้ฐาน 
2. การอบอุ่นรา่งกายก่อนการบรรเลง 
3. การฝึกซอ้ม 

 
1.การจับไวโอลินและการปฏิบัติเทคนิคพืน้ฐาน 

1.1 ในมือซา้ย ต าแหน่งการวางไวโอลินเพื่อการบรรเลงบนไหล่ดา้นซา้ยโดยการใชม้ือ
ซา้ยประคองไวโอลินใหอ้ยู่บนไหล่ โดยที่ไม่มีการออกแรงกดจากจากคางเพื่อที่จะสามารถหนีบ
ไวโอลินตลอดเวลา กล่าวคือการออกแรงกดจะคางเพื่อหนีบไวโอลินจะเกิดขึน้ชั่วคราวในขณะการ
เลื่อนต าแหน่งมือ (Shifting) เท่านั้น และองศาในแนวระนาบของไวลิน ไม่ควรกดลงหรือเชิดขึน้ 
ควรขนานกับพื ้น หากผู้เล่นไวโอลินมีลักษณะคอที่ยาว ก็ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นที่ รองไหล ่
(Shoulder rest) และที่รองคาง (Chin rest) ในการจับคอไวโอลิน จะใชน้ิว้โป้งและด้านขา้งของ
โคนนิว้ชีป้ระคองขึน้ไวโอลินไวใ้หอ้ยู่ระหว่างนิว้ทั้งสอง เพื่อไม่ใหเ้กิดแรงกดที่มาจากโคนนิว้โป้ง
และเกิดการเกรง็จนกลายเป็นการบีบไวโอลิน 

 

 
 

ภาพประกอบ การจบัคอไวโอลินดว้ยนิว้โปง้และดา้นขา้งของโคนนิว้ชี ้
 

ที่มา : http://www.siegelproductions.ca/calvinsieb/violintechniques.htm 
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การเลื่อนต าแหน่งมือ (Shifting) ประกอบดว้ยการขยับของแขนซา้ย มือซา้ย หัวแม่โป้ง
และนิ ้วมือ เมื่อเลื่อนต าแหน่งจากต าแหน่งที่ต  ่าไปสูง หัวแม่โป้งต้องเคลื่อนที่ไปพรอ้มกับมือ 
ในขณะที่เมื่อเลื่อนจากต าแหน่งที่สูงกว่าสู่ต  าแหน่งที่ต  ่ากว่า หัวแม่โป้งต้องเคลื่อนที่ก่อนมือไป
เล็กนอ้ย ซึ่งหวัใจหลกัในการจะเลื่อนต าแหน่งมือได ้หัวแม่โป้งตอ้งมีความยืดหยุ่น ไม่เกร็งจนบีบ
ไวโอลินแน่นเกินไป พรอ้มที่จะยา้ยที่ตลอดเวลา ผูเ้ล่นจะตอ้งเขา้ใจการขยบัของตวัเองตลอดเวลา
ว่าใชก้ารวางนิว้เดิมและเลื่อนต าแหน่งมือเพื่อเปลี่ยนเสียง หรือ เปลี่ยนนิว้ในขณะเลื่อนต าแหน่ง
มือเพื่อเปลี่ยนเสียง ขึน้อยู่กบัสถานการณใ์นการบรรเลง 

สดุทา้ยนี ้ในแบบฝึกหดัมีการก าหนดตวัเลขที่ใชแ้ทนนิว้มือในการบรรเลง ในการฝึกซอ้ม
ตอ้งใชน้ิว้ในการบรรเลงตามที่แบบฝึกหดัก าหนดใหอ้ย่างเครง่ครดั โดยใชต้วัเลขแทนการนิว้แต่ละ
นิว้ตามฉบบัสากลโดยมีรายละเอียดดงันี ้

สญัลกัษณะเลข 0 แทนการบรรเลงโดยไม่มีการกดนิว้  เรียกว่า  สายเปลา่ 
สญัลกัษณะเลข 1 แทนการใชน้ิว้ชี ้    เรียกว่า  นิว้ 1 
สญัลกัษณะเลข 2 แทนการใชน้ิว้กลาง    เรียกว่า นิว้ 2 
สญัลกัษณะเลข 3 แทนนิว้นาง    เรียกว่า นิว้ 3 
สญัลกัษณะเลข 4 แทนนิว้กอ้ย    เรียกว่า นิว้ 4 

 
1.2 ในการจบัคนัชกัของมือขวา ต าแหน่งของนิว้โป้งจะอยู่ตรงกนัขา้มกนันิว้กลางโดยใช้

ขอ้นิว้เป็นจุดที่สมัผสักบัคนัชัก นิว้นางอยู่ต  าแหน่งใกลเ้คียงกบันิว้กลาง และนิว้กอ้ยวางอยู่บนคัน
ชกัในลกัษณะปลายนิว้ตัง้ฉากกับคันชักเพื่อรกัษาสมดุลในต าแหน่งทีไม่ใกลห้รือไกลจากนิว้นาง
เกินไป ทัง้นีท้กุนิว้ไม่เกรง็อยู่ในลกัษณะโคง้เป็นธรรมชาติ 
 



  82 

 
 

ภาพประกอบ วิธีการจบัคนัชกั นิว้โปง้ขวาอยู่ตรงขา้มกบันิว้กลางและทกุนิว้อยู่ในลกัณะโคง้ 
 

ที่มา : https://www.thestrad.com/the-evolution-of-violin-bow-hold/5384.article 

 
การจับคันชกัเก่ียวขอ้งกับการผลิตเสียง การผลิตเสียงที่ดีคือการลากคนัชักเป็นแนวตรง

ใหข้นานอยู่บนสาย ลักษณะของกายภาพจากวิธีการลากคันชักไวท้ั้งหมด 3 รูปแบบโดยสังเขป 
ไดแ้ก่ การลากโดยใชช้่วงโคนคันชัก แขนจะท ามุมเป็นรูปสามเหลี่ยมกับไวโอลิน, การลากโดยใช้
ช่วงกลางคนัชกั แขนจะท ามมุเป็นสี่เหลี่ยมกบัไวโอลิน, และเมื่อใชช้่วงปลายของคนัชกัแขนขวาจะ
ท าใหเ้กินมมุปา้นกบัทิศทางของไวโอลิน 

หลกัการในการสรา้งเสียงบนเคร่ืองสายไดแ้ก่ ความเรว็ในการลากคนัชกับนสาย, น า้หนกั
หรือแรงกดที่ใชก้บัคนัชกั และหนา้สมัผสัระหว่างคนัชกัและสายไวโอลิน เมื่อบรรเลงที่ปลายคนัชกั
ที่มีระห่างกบัมือที่เป็นตน้ก าเนิดของน า้หนกับนสายและท าใหเ้สียงเบาลง เนือ้เสียงมีความบางลง 
ในขณะเดียวกนัเมื่อบรรเลงอยู่บรเิวณโคนของคนัชกัเสียงจะดงั เนือ้เสียงมีความชดัเจน หนา้สมัผสั
ระหว่างคันชักและสายไวโอลินจะอยู่ระหว่างหย่องและแป้นวางนิว้มือของไวโอลินในระยะห่าง
พอสมควร เมื่อเลื่อนหนา้ผสัใหเ้ขา้ใกลก้บัแป้นวางนิว้เนือ้เสียงมีความบางลง ในขณะเดียวกนัเมื่อ
เลื่อนหนา้ผสัใหเ้ขา้ใกลก้บัหย่อง เนือ้เสียงมีเขม้ขน้และชดัเจน ทัง้ในระยะห่างสามารถปรบัเปลี่ยน
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ตามความเรว็และน า้หนกัหรือแรงกดที่ใชก้บัคนัชกั หรือปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการในการสรา้ง
เสียงของผูบ้รรเลงตามสถานการณ ์

 
1.3 การสั่นเสียง (Vibrato) มี 2 วิธี วิธีแรกเกิดจากการเคลื่อนไหวดว้ยปลายแขนก่อนถึง

ขอ้มือขา้งซา้ย ขยบัไปขา้งหนา้และหลงัสลบักนัเป็นจงัหวะ เสียงที่สั่นเกิดจากนิว้ที่มีความยืดหยุ่น
ไม่เกร็งตอบสนองกับลกัษณะการขยับของแขนซา้ย ในการใชข้อ้มือปลายแขนซา้ย วิธีที่สองเกิด
จากการสั่นเสียงดว้ยขอ้มือเกิดจากการโยกมือซา้ยไปขา้งหนา้และหลงัดว้ยขอ้มือในขณะที่แขนนัน้
ไม่มีการขยับ กล่าวคือการสั่นเสียงดว้ยการโยนนิว้จากบริเวณขอ้นิว้มือ โดยอาศัยความยืดหยุ่น
ของนิว้ในขณะเกิดการเขย่านิว้ 

 
1.4 การจับคู่เสียง (Double Stop) คือการบรรเลงพรอ้มกัน 2 เสียงโดยการลากคันชัก

เพียงหนึ่งครัง้ ในการบรรเลงคู่เสียงในบางครัง้หากโนต้ไม่ตรงกบัสายเปล่า จึงจ าเป็นที่ตอ้งใชก้าร
กดนิว้ในมือซา้ยพรอ้มอย่างอย่างนอ้ย 2 นิว้ การจับคู่เสียงตอ้งไม่ใชน้ า้หนักในการวางนิว้มือซา้ย
มากเกินไป เมื่อจบัคู่เสียงขอ้ศอกจะขยบัไปทางดา้นขวาในขณะที่ขอ้มือจะโคง้เขา้หาไวโอลินท าให้
นิว้มือสายตั้งฉากกับสายเพื่อท าให้วางนิว้ลงบนสายได้ง่ายขึน้ การจับคู่เสียงจะช่ วยในการหา
ต าแหน่งของมือที่จะวางนิว้ต่างๆลงบนสายในต าแหน่งที่เหมาะสมจากการปรบัเสียงทัง้สองเสียง
ใหส้อดประสานกนัในขณะเลน่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 จบัคู่เสียงดว้ยนิว้ชีบ้นสายท่ี 3 และนิว้นางบนสายที่ 2 
 

ที่มา : https://www.thestrad.com/6-ways-to-perfect-your-double-stops/150.article 
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2. การอบอุ่นร่างกายก่อนการบรรเลง 
ในการซอ้มทุกๆครัง้ เพื่อให้ร่างกายมีความพรอ้มสามารถออกแรงได้เต็มที่  สามารถ

ปฏิบติัทักษะต่างๆบนไวโอลินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการฝึกซอ้มเพื่อพัฒนา
ทกัษะปฏิบติั ควรมีการอบอุ่นร่างกาย ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกลา้มเนือ้แลว้ ยัง
ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการบาดจากการฝึกซอ้มซึ่งจะท าใหม้ีผลกระทบความต่อเนื่องในฝึกซอ้มซึ่ง
ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการเรียนปฏิบติัเครื่องดนตรี ผูเ้รียนจึงจ าเป็นตอ้งเรียนรูพ้ืน้ฐานอบอุ่นร่างกาย
ส าหรบัการบรรเลงไวโอลินเพื่อใหแ้บบฝึกฝึกหัดแสดงประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ในการ
พฒันาทกัษะปฏิบติัไวโอลินของผูเ้รียน 

การอบอุ่นรา่งกายก่อนการบรรเลงขัน้พืน้ฐานมีดงันี ้
2.1. การลากสายเปล่า การเริ่มตน้อบอุ่นร่างกายก่อนการบรรเลงโดยการลากสาย

เปล่านั้นช่วยใหร้่างกายคุน้เคยกับน า้หนักและความยาวของคันชัก เพื่อเลือกใชค้วามเร็วในการ
ลากคันชักที่ท าให้เสียงเกิดความมั่นคงในแต่ละครัง้ที่ลากคันชักทั้งขึน้และลง ทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบจุดสมัผัสระหว่างคันชกัและไวโอลินใหอ้ยู่ในจุดที่เหมาะสม ลกัษณะของวงแขนในการ
ลากคนัชกัท าใหค้นัชกัเคลื่อนที่เป็นเสน้ตรงหรือไม่ นอกจากการฟังเสียงในขณะลากสายเปลา่แลว้ 
การอบอุ่นร่างกายหนา้กระจกท าใหม้องเห็นท่าทางในขณะลากคันชกัอย่างชัดเจนจะช่วยในการ
ตรวจสอบท่าทางในการบรรเลงไวโอลินในทุกๆสายได ้

2.2. การวางนิว้ลงบนสาย เริ่มตน้วางนิว้ลงบนสายทีละนิว้เพื่อเตรียมพรอ้มกลา้มเนือ้
นิว้มือเพื่อใชใ้นการบรรเลงไวโอลิน โดยเริ่มจากความเร็วชา้ เพื่อใหส้ามารถฟังและพิจารณาเสียง
ว่ามีความเที่ยงตรงจากการวางนิว้หรือไม่ ขัน้ตอนในการนีน้อกการเป็นการเตรียมการเนือ้นิว้แล้ว
ยังช่วยในเรื่องของการฝึกการฟังเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงของเสียงของโนต้แต่ละตัวจากการ
วางนิว้ไดอี้กดว้ย 

2.3. การเตรียมพรอ้มกลา้มเนือ้ของนิว้กอ้ย นิว้ที่ 4 ในการบรรเลงหรือนิว้กอ้ย เป็นนิว้
ที่ไม่คล่องแคล่วและไม่มีกลา้มเนือ้เท่านิว้อ่ืนๆเนื่องจากไม่ไดถู้กใชง้านบ่อยในชีวิตประจ าวัน จึง
อาจมีความแม่นย าในการวางนิ ้วน้อยกว่านิ ้วอ่ืนๆ การเตรียมพรอ้มกล้ามเนื ้อของนิ ้วก้อยใน
เบือ้งตน้คือฝึกการวางนิว้กอ้ยในต าแหน่งมือที่ 1 ซ  า้ไปมาเพื่อใหเ้กิดการใชก้ลา้มเนือ้ของนิว้กอ้ย 
โดยวิธีนิว้สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวางนิว้กอ้ยโดยการเปรียบเทียบเสียงที่บรรเลง
โดยการวางนิว้กอ้ยกบัสายเปลา่ที่ต  ่ากว่าเป็นคู่  8 โดยสมบรูณ ์

2.4. การขา้มสาย สถานการณ์จริงในการบรรเลงไวโอลินจะตอ้งเจอกับการลากคัน
ชกัขา้มระหว่างสายบ่อยครัง้ การเตรียมพรอ้มแขนขวาใหส้ามารถจดจ าองศาในการวางคนัชกัจึง
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เป็นสิ่งจ าเป็น การอบอุ่นรา่งกายโดยการขา้มสายเริ่มตน้จากการวางคนัชกัเพื่อเตรียมพรอ้มแลว้ท า
กบัเปลี่ยนวงแขนใหจ้กุสมัผสัของคนัชกัเปลี่ยนไปจากสายหนึ่งไปอีกสายนึง ท าจนครบทุกสายโดย
หา้มลากคักชักเพื่อใหเ้กิดเสียง ขัน้ตอนนีค้วรท าหน้ากระจกเพื่อตรวจสอบท่าทางในการบรรเลง
ไวโอลินเช่นเดียวกบัการลากคันชกั และควรสงัเกตจุดสมัผสัว่าคนัชักสมัผสัโดนเพียงแค่สายเดียว
หรือไม่ 

 
3. การฝึกซ้อม 

ในการพฒันาทกัษะต่างๆทางการบรรเลงไวโอลินนอกจากความรูค้วามเขา้ใจแลว้ ผูเ้รียน
จ าเป็นต้องฝึกซ้อมสิ่งที่ ได้เรียนรูซ้  ้าเพื่อให้เกิดการช านาญทักษะนั้นๆให้พร้อมในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการบรรเลงบทเพลงต่างๆ การฝึกซอ้มโดยใช้เวลามากอย่างไม่ถูกวิธี อาจไม่ให้
ผลส าเรจ็เทียบเท่าผูใ้ชเ้วลาซอ้มนอ้ยอย่างถูกวิธี พืน้ฐานความรูด้า้นวิธีการฝึกซอ้มที่ถกูตอ้งจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรบัผูเ้รียนในการใชแ้บบฝึกหดันี ้ประกอบไปดว้ย 7 หวัขอ้ดงันี ้

3.1. วางเป้าหมายในการฝึกซอ้มล าดบัความส าคัญของวัตถุประสงคใ์นการฝึกซอ้ม 
เช่น เป็นการฝึกซอ้มเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทักษะที่ยังไม่สามารถปฏิบติัได ้การฝึกซอ้มเพื่อใหเ้กิด
ความช านาญในทกัษะที่ยงัไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างคล่องแคล่ว หรือการฝึกซอ้มเพื่อการทบทวน
ทักษะต่างๆที่เคยปฏิบัติไดดี้แลว้ จากนั้นจึงวางการใชเ้วลาในการฝึกซอ้มเป้าหมายทักษะต่างๆ 
ระยะสั้นในการซอ้มแต่ละวัน จนถึงในระยะยาวว่าจะซอ้มทักษะดังกล่าวในระยะเวลาก่ีสัปดาห์
หรือก่ีเดือน ทัง้นีเ้วลาซอ้มดนตรีของแต่ละบคุคลแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวันที่จ  าเป็นต้องปฏิบัติ เช่น นักเรียนมัธยมศึกษา มีตารางเรียนตลอดทั้งวันและ
การบา้นจ านวนมาก สามารถซอ้มไดว้นัละ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน และสามารถปรบัเปลี่ยนใหม้ีชั่วโมง
การฝึกซอ้มดนตรีที่เยอะขึน้เมื่อเปิดภาคการศึกษา เป็นตน้ 

3.2.รูต้ัวในขณะฝึกซ้อมเสมอว่าก าลังฝึกซ้อมเพื่ อจุดประสงค์ ทราบถึงสาเหตุใน
ปฏิบติัการฝึกซอ้มในแต่ละครัง้ การฝึกซอ้มที่เป็นเพียงแค่การบรรเลงไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมาย
การฝึกที่แน่ชดัไม่ถือเป็นการฝึกซอ้มที่มีคณุภาพเพราะอาจเกิดการท าซ า้ในสิ่งที่ผิดพลาดหรือควร
แกไ้ข ผูฝึ้กซอ้มควรฝึกใชค้วามคิดระหว่างท าการฝึกซอ้มในการคิดวิเคราะหต์ระหนักรูก้ารบรรเลง
ของดนตรีในแต่ครัง้ ว่ามีปัญหาคืออะไ แก้ไขปัญหาอย่าไรง และในการบรรเลงซ า้ในแต่ครัง้ได้
แกไ้ขปัญหาที่มีอยู่แลว้หรือไม่ การหยุดซอ้มแลว้ใชเ้วลาเล็กนอ้ยในการตรวจวตัถุประสงคใ์นการ
ฝึกซอ้ม สามารถท าใหก้ารฝึกซอ้มแต่ละครัง้เกิดปผลส าเรจ็ที่ตัง้เป้าไว ้
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3.3.หากในแบบฝึกหัดมีช่วงที่ยากหรือช่วงที่ไม่สามารถบรรเลงไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
เช่น ช่วงที่มีโน้ตและจังหวะที่ซับซอ้น ผูฝึ้กซอ้มควรน าช่วงที่มีความและตอ้งการใชเ้วลาในการ
ฝึกซอ้มแยกออกมาซอ้มต่างหากแทนการซอ้มซ า้ไปมาทัง้บทเพลงเพื่อใหร้่างกายเกิดความเคยชิน
จนเกิดความคล่องตัวอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มจากการฝึกซ้อมด้วยจังหวะช้า เมื่อมีความ
คลอ่งตวัเพิ่มมากขึน้จึงฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะที่เรว็ขึน้ตามล าดบั 

3.4.ในการฝึกซ้อมแบบฝึกหัดอาจพบช่วงยากที่ต้องการฝึกซ้อมหลายที่มีปัญหา
คลา้ยคลึงหรือแตกต่างกัน ในแต่ละช่วงอยาเป็นปัญหาอย่างใดอย่างนึงหรือปัญหาหลายอย่าง
รวมกัน การที่ผู ้ฝึกพยายามฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างในเวลาเดียวกัน อาจจะท าให้ไม่
สามารถแกไ้ขปัญหาทกุอย่างไดโ้ดยสมบูรณ ์ผูฝึ้กควรแบ่งปัญหาที่พบใหช้ดัเจนว่าประกอบไปดว้ย
ประหาการบรรเลงด้านใดบ้าง เช่น การข้ามสาย (String Crossing) ในมือด้านขวา หรือความ
แม่นย าของการวางนิว้ในมือขา้งซา้ย ผูฝึ้กควรแกไ้ขปัญหาที่ละชนิดโดยการฝึกซอ้มดว้ยจงัหวะชา้
เพื่อใหก้ลา้มเนือ้ของผูฝึ้กเลน่ไดอ้ย่างถกูวิธี เมื่อแกไ้ขปัญหาแรกไดแ้ลว้ ผูฝึ้กควรมงุสมาธิเพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่อไปทีละปัญหาจนครบ 

3.5.ในระหว่างการฝึกซอ้ม ผูฝึ้กควรซอ้มย า้ใหเ้กิดความถูกตอ้งตัง้แต่แรก หากเมื่อมี
การบรรเลงที่ผิดพลาด ควรควบคุมแกใ้หเ้กิดความถูกตอ้งมากกว่าเกิดความผิดพลาด หากผูฝึ้ก
เริ่มจากการซอ้มที่ผิดพลาดเมื่อผูฝึ้กซอ้มย า้หลายครัง้จนสามารถบรรเลงไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นครัง้
แรก ผูฝึ้กไม่ควรคิดว่าสามารถแกไ้ขปัญหานัน้ไดแ้ลว้ ในความเป็นจริงผูฝึ้กซอ้มไดย้ า้สอนร่างกาย
ใหเ้คยชินกบัการบรรเลงที่ผิดพลาดหลายครัง้ก่อนจะเกิดความถกูตอ้งเพียงแค่ครัง้เดียว ฉะนัน้การ
ควบคมุใหเ้กิดการผิดพลาดนอ้ยที่สดุจะท าใหร้่างกายจ าลกัษณะของการเคลื่อรไหวกลา้มเนือ้และ
อวยัวะต่างๆที่ถูกตอ้ง เพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดปัญหาในการบรรเลงที่อาจจะเกิดขึน้จากการที่
รา่งกายจดจ าลกัษณะของการเคลื่อนไหวกลา้มเนือ้และอวยัวะผิดพลาดในอนาคต 

3.6.การฝึกกลา้มเนือ้ใหเ้รียนรูก้ารเคลื่อนไหวที่ถูกตอ้งและแม่นย าในการฝึกซอ้มนัน้ 
ผูฝึ้กตอ้งเรียนรูก้ารฝึกดว้ยจังหวะที่ชา้กว่าจงัหวะในการบรรเลงจรงิหรือจงัหวะที่ถกูเขียนก าหนดไว้
ในแบบฝึกหดัเพื่อใหผู้ฝึ้กสามารถระมดัระวงัในดา้นเทคนิค เสียง และการเคลื่อนไหวของร่างกาย 
ทัง้นีจ้ังหวะไม่ควรชา้จนเกิดไปเพราะอาจจะท าใหข้าดความน่านใจจนท าใหผู้ฝึ้กซอ้มขาดสมาธิ 
และไม่ควรเป็นจังหวะที่ เร็วจนเกินไปจนผู้ฝึกซ้อมไม่สามามารถความคุมสิ่งที่กล่าวมาได้โดย
สมบูรณ์ จังหวะในการฝึกซอ้มความเป็นจังหวะที่ผูฝึ้กสามารถควบคุมไดแ้ละสามารถบรรเลงได้
อย่างไม่เกร็งจนเกินไป เมื่อการซอ้มดว้ยจงัหวะชา้มีคยวามแม่นย ามากขึน้แลว้จึงสามารถเปลี่ยน
จงัหวะการซอ้มใหเ้ร็วขึน้เล็กนอ้ยจนกระทัง้สามารถบรรเลงไดอ้ย่างแม่นย าดว้ยจงัหวะการบรรเลง
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จริง ทัง้นีก้ารซอ้มชา้เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อใหป้ระสาทสมัผสัต่างๆไดร้บัขอ้มลูอย่างถูกตอ้งเพื่อที่สมอง
สามารถสั่งการควบคมุกลา้มเนือ้ทกุสว่นใหเ้ครื่องไหวอย่างถกูตอ้งในการบรรเลงอีกดว้ย 

3.7. ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้มือทั้งสองในการบรรเลง ผู้ฝึกซ้อมมักให้
ความส าคัญกับมือซา้นซึ่งเป็นมือที่ใชบ้รรเลงโนต้มากกว่าเสมอ แต่ในความเป็นจริงแลว้คุณภาพ
ของเสียง เช่น ความคมชดั ความสัน้ยาว ดงัเบาของเสียงซึ่งเป็นหลกัส าคญัในการสั่นสะเทือนเพื่อ
ก าเนิดเสียงอยู่ที่มือขวาที่ใชค้ันชักสีลงบนสาย ดังนั้นผูฝึ้กซอ้มควรใหค้วามส าคัญของคุณภาพ
เสียงในการฝึกซอ้มดว้ยเช่นกนั จะท าใหก้ารฝึกซอ้มนัน้ไดผ้ลลพัทท์ี่ดีและมีคณุภาพมากขึน้ 

 
แบบฝึกหัดที ่1 ฝึกการขยับของนิว้มือซ้าย 

 
ค าชีแ้จง 

1. ในหอ้งที่ 1 เป็นการฝึกความแม่นย าของนิว้ 4 ใหผู้เ้รียนฝึกการวางนิว้ 4 ในโนต้ตวัแรก
เพื่อเริ่มการบรรเลงแบบฝึกหัดบนจงัหวะที่ 1 เพื่อสรา้งความช านาญ และท าการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเสียนบนจังหวะที 2 ว่านิว้ที่ท าการกดไปนัน้มีความถูกตอ้งหรือไม่ ดว้ยการบรรเลง
โดยใชส้ายเปลา่ ทัง้นีต้วัโนต้ทัง้ 3 ตวัแรกเมื่อบรรเลงจะเปลง่เสียงในระดบัเดียวกนั 

 
 

2. ในหอ้งที่ 3 เป็นการฝึกการใชน้ิว้ 3 และท าการตรวจสอบบนจังหวะที่ 2 โดยบรรเลง
โดยใชส้ายเปล่า D ว่านิว้ที่ท าการกดไปนัน้มีความถกูตอ้งหรือไม่ ทัง้นีโ้นต้ทัง้ 3 ตวัแรกของหอ้งที่ 3 
เมื่อบรรเลงจะเปลง่เสียง D เป็นขัน้คู่ 8th Perfect โดยสมบรูณ ์
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3. ในห้องที่  5 และ 6 บนโน้ตเขบ็ด หนึ่งชั้นเป็นการฝึกการขยับนิ ้ว 4 สลับกับนิ ้ว 2  
และนิว้ 2 

 
 

4. ในหอ้งที่ 7 และ 8 บนโนต้เขบ็ด 1 ขัน้เป็นการฝึกการขยับนิว้ 4 สลบักบัสายเปล่า , นิว้ 
4 สลบักบันิว้ 1 และนิว้ 3 สลบักบันิว้ 2 ตามล าดบั 

 
 

5. ในหอ้งที่ 9 - 14 เป็นการฝึกท าซ า้เพื่อใหเ้กิดความช านาญ 

 
 

6. ในหอ้งที่ 15 - 16 เป็นการฝึกการจับคู่เสียง (Double Stop) โดยการน าโนต้คู่มาแยก
เลน่ที่ละตวับนจงัหวะที่ 3 โดยเริ่มจะโนต้ตวัที่อยู่ดา้นลา่ง และในหอ้งที่ 16 โดยเริ่มจากโนต้ตวัที่อยู่
ดา้นบน เพื่อใหผู้เ้รียนไดย้ินเสียงและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งระยะห่างของโนต้ละตวัก่อน
และหลงัเลน่การจบัคู่เสียง  (Double Stop) 
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บันทกึโน้ตแบบฝึกหัดที ่1  
ฝึกการขยับของนิว้มือซ้าย 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่1 
 

ค าส่ัง ให้ผู้เรียนอ่านโน้ตต่อไปนี้อย่างถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามแบบฝึกหัด 
และแบบทดสอบทีก่ าหนดให้ 

 
ขอ้ที่ 1 ) 

 

 

 

ขอ้ที่ 2 ) 

 
  
ขอ้ที่ 3 ) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่1 
 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

3 2 1 

1. จงัหวะ 

1.จงัหวะตรงกบัท่ีเขยีน
ก าหนดไวใ้นเพลงนัน้ๆ  
2.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอตัง้แตต่น้จนจบ
การบรรเลง 

1.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอ  
2. บรรเลงตรงตามจงัหวะ
จนจบการบรรเลง 

1. มีการเรง่หรือยืด
จงัหวะจงัหวะ 

2. บรรเลงไม่ตรงตาม
จงัหวะจนจบการบรรเลง 

2. ความถกูตอ้ง 
บรรเลงโนต้ไดถ้กูตอ้งและ
มีความเที่ยงตรงของเสียง
ตลอดการบรรเลง  

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 1-3 แห่ง 

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 4 แห่ง ขึน้ไป 

3. ความคล่องแคล่ว 

มีความมั่นใจในการ
บรรเลงและสามารถ
บรรเลงตามบนัทึกโนต้ได้
อย่างคล่องแคลว่ตลอด
การบรรเลง 

สามารถบรรเลงตาม
บนัทึกโนต้ไดแ้ต่มีอาการ
เครง่เครียดและเกรง็จน
ส่งผลต่อการบรรเลง 

ขาดความมั่นใจในการ
บรรเลงและบรรเลงใน
อตัราจงัหวะที่ไมค่งที่จน
ท าใหข้าดความลื่นไหล
ในการบรรเลง 

4. ท่าทางในการบรรเลง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัตามหลกัการ
บรรงเลงที่ถกูตอ้ง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่เปล่ียนไป
ขณะก าลงับรรเลงจน
เกิดผลเสียตอ่การผลิต
เสียง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่ไม่ถกูตอ้ง
ตามหลกัการ 

  
ระดบัคณุภาพ คะแนนรวม 9 - 12 คะแนน  หมายถงึ ดีมาก 
  คะแนนรวม 5 - 8 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนรวม 1 - 4 คะแนน  หมายถึง ควรแกไ้ขปรบัปรุง 
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แบบฝึกหัดที ่2 การฝึกเทคนิคและการใช้คันชักในรูปแบบต่างๆ 
 

ค าชีแ้จง 
1. ในหอ้งที่ 1-3 เป็นการฝึกการใชก้ารลากคันชัก 1 ครัง้ต่อหนึ่งจังหวะสลบักันระหว่าง

ลากคนัชกัขึน้และลงตามปกติ โดยโนต้เขบ็ด 1 ขัน้ 2 ตวั จะใชโ้ยงเสียง (Slur) ใหอ้ยู่ในการลากคนั
ชกัเพียงครัง้เดียว   

  
 

2. ในหอ้งที่ 6-8 เป็นกากฝึกการใชค้นัชกัในการลากคนัชกั 1 ครัง้ต่อ 2 จงัหวะ โดยตัง้แต่
จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 6 เป็นตน้ไปเป็นการฝึกใชค้ันชกัในลกัษณะ  Hooked Bow บนโนต้ที่เป็นจะ
จังหวะขัด (Syncopation) ทั้งนีเ้พื่อการรกัษาสมดุลของเสียงและไม่ใหเ้กิดเสียงที่เน้นและดังบน
โนต้เขบ็ดหนึ่งชัน้ จึงควรใชค้ันชักในตัวด าประจุดควรใชป้ระมาณ ¾ ของคันชกัและตัวเขบ็ดหนึ่ง
ชัน้ที่หอ้งทา้ยควรใชเ้พียงประมาณ ¼ เท่านัน้ 

 
 

3. ในห้องที่  9-10 เป็นการฝึกเล่นเสียงสั้น (Staccato) 4 จังหวะ ในคันชักเดียวทั้งใน
สถานการณใ์นการลากคนัชักขึน้และการลากคนัชกัลง เพื่อรกัษาสมดลุของเสียง จึงควรใชจ้ดัสรร
พืน้ที่คนัใหเ้ท่ากนั ในการเลน่โนต้ตวัด า 1 ตวั 
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4. ในหอ้งที่ 12 เป็นการฝึกการใชโ้คนคนัชกัในการเล่นสปิกคาโต ้โดยการปล่อยใหค้นัชกั
กระเดง้บนสายท าใหเ้กิดเสียงเนน้และเสียงขาด 

 
 
5. ในหอ้งที่ 17-19 เป็นการใชค้นัชักบนโนต้ที่มีสญัลกัษณ์ Spiccato ดว้ยการใชน้ า้หนัก

คนัชกัใหก้ระกอนออกจากสายท าใหเ้กิดเสียงเนน้พิเศษ  

 
 

 7.ในห้องที่  20 เป็นการฝึกการคืนคันชัก โดยการลากคันชักลงและวางคันชักตรง
ต าแหน่งเดิมเพื่อลากคนัชกัลงซ า้อีกครัง้ 

 
 
8. ในห้องที่  21-28 เป็นการจ าลองสถานการณ์จริงในการบรรเลงเพลงที่จะต้องเจอ

รูปแบบของคนัชกัที่หลากหลายและเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

 
 
9.ในการเล่นแบบฝึกหัดนีส้ิ่งที่นอกเหนือจากบนัทึกโนต้ สิ่งส าคัญที่ผูเ้รียนควรค านึงคือ

การจัดสรรการใชพ้ืน้ที่ของคันชักขณะการบรรเลงให้เหมาะสมและสมดุลของเสียง อย่างที่เคย
กลา่วไวก้่อนหนา้ที่ อาทิเช่นการบรรเลงโนต้เขบ็ดตอ้งใชพ้ืน้ที่ในการลากชกัคนันอ้ยกว่าตวัด า พืน้ที่
ของคันชักที่สัมผัสกับสายในการคืนคันชัก (Retake) เพื่อขึน้ประโยคเพลงใหม่ ควรจะต้องอยู่
บริเวณโคนคันชัก การเล่นเสียงสั้น  (Staccato) 4 จังหวะ ในคันชักเดียว ควรใชพ้ื ้นที่ให้เท่ากัน 
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เป็นตน้ ซึ่งนอกจากเรื่องของการใชพ้ืน้ที่ของคันชกัแลว้ ยงัตอ้งค านึงเรื่องของความเร็วในการลาก
คนัชกัและการใชน้ า้หนกัของมือในการลาคนัชกัลงบนสาย เพื่อใหเ้กิดเสียงที่สะอาดและสมดลุ 
 

บันทกึโน้ตแบบฝึกหัดที ่2  
การฝึกเทคนิคและการใช้คันชักในรูปแบบต่างๆ 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่2 

 
ค าส่ัง ให้ผู้เรียนอ่านโน้ตต่อไปนี้อย่างถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามแบบทดสอบทีก่ าหนดให้ 

 
ขอ้ที่ 1 ) 

 

 
ขอ้ที่ 2 ) 

 

 
ข้อที่  3 ) น ามาจากท่อน  Andante บทเพลง Sonata no.3 in F major ประพันธ์โดย 

George Frideric Handel (1726 - 1728) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่2 
 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

3 2 1 

1. จงัหวะ 

1.จงัหวะตรงกบัท่ีเขยีน
ก าหนดไวใ้นเพลงนัน้ๆ  
2.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอตัง้แตต่น้จนจบ
การบรรเลง 

1.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอ  
2. บรรเลงตรงตามจงัหวะ
จนจบการบรรเลง 

1. มีการเรง่หรือยืด
จงัหวะจงัหวะ 

2. บรรเลงไม่ตรงตาม
จงัหวะจนจบการบรรเลง 

2. ความถกูตอ้ง 
บรรเลงโนต้ไดถ้กูตอ้งและ
มีความเที่ยงตรงของเสียง
ตลอดการบรรเลง  

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 1-3 แห่ง 

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 4 แห่ง ขึน้ไป 

3. ความคล่องแคล่ว 

มีความมั่นใจในการ
บรรเลงและสามารถ
จดัสรรสดัส่วนของการใช้
คนัชกัไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
ตลอดการบรรเลง 

สามารถบรรเลงตาม
บนัทึกโนต้ไดแ้ต่มีอาการ
เครง่เครียดและเกรง็จน
ส่งผลต่อการบรรเลง 
จดัสรรสดัส่วนของการใช้
คนัชกัยงัไม่สมดลุ 

ขาดความมั่นใจในการ
บรรเลงและบรรเลงใน
อตัราจงัหวะที่ไมค่งที่ 
ต  าแหน่งในการลากคนั
ชกัไม่คงที่จนท าใหข้าด
ความลื่นไหลในการ
บรรเลง 

4. ท่าทางในการบรรเลง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัในการ
ปฏิบตัิการเล่นเทคนิค
ต่างๆตามหลกัการ
บรรงเลงที่ถกูตอ้ง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่เปล่ียนไป
ขณะก าลงับรรเลงจน
เกิดผลเสียตอ่การผลิต
เสียง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่ไม่ถกูตอ้ง
ตามหลกัการ จนไม่
สามารถปฏิบตัเิทคนิค
ต่างๆในอยา่งใชค้นัชกัได ้

   
ระดบัคณุภาพ คะแนนรวม 9 - 12 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนนรวม 5 - 8 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนรวม 1 - 4 คะแนน  หมายถึง ควรแกไ้ขปรบัปรุง 
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แบบฝึกหัดที ่3 การฝึกสหสัมพันธ ์(Correlation)  
ระหว่างกล้ามเนือ้และการสั่งการทางความคิด 

 
ค าชีแ้จง 

1. การฝึกสหสัมพันธ์ คือการฝึกการท างานของในสั่งการของสมองและกล้ามเนือ้ให้
สมัพนัธก์นั ท าใหม้ีความคลอ่งตวัในการบรรเลงมากขึน้ 

2. การฝึกสหสมัพนัธใ์นแบบฝึกนีจ้ะใชแ้บบจงัหวะส าหรบัโนต้ 4 ตวั  (Four-note rhythm 
patterns) ของ อิวาน กาลาเมี่ยน ในการค่อยๆเชื่อมโนต้ทีละคู่ในแต่ละการแปรจงัหวะ ในโนต้ที่รวั
และติดกนัและมีโอกาสที่นิว้จะไม่สามารถขยบันิว้ตามในการสั่งการไดท้นัที ดงันี ้

2.1 การแปรจงัหวะแบบที่ 1 จะเชื่อมโนต้ ตวัที่ 3 กบั 4 ในแต่ละกลุม่ 
2.2 การแปรจงัหวะแบบที่ 2 จะเชื่อมโนต้ ตวัที่ 1 กบั 2 ในแต่ละกลุม่ 
2.3 การแปรจงัหวะแบบที่ 3 จะเชื่อมโนต้ ตวัที่ 2 กบั 3 ในแต่ละกลุม่ 
2.4 การแปรจงัหวะแบบที่ 4 จะเชื่อมโนต้ ตวัที่ 4 กบั 1 ซึ่งเป็นโนต้เชื่อมระหว่างกลุม่ 

3. สามารถเริ่มตน้ฝึกจากการเล่นทีละการแปรจังหวะเพื่อท าความเขา้ใจในรูปแบบของ
แต่ละจงัหวะ หลงัจากคล่องแลว้ จึงเริ่มฝึกการน าการแปรจงัหวะทกุแบบมาเลน่ใหต่้อเนื่องกนั 

4. หลังจากเล่นครบทุกการแปรจังหวะ  (Variation) แล้วให้กลับมาเล่นท านองหลัก 
(Theme) อีกครัง้เพื่อตรวจสอบความคลอ่งตวัในการสั่งการนิว้มือซา้ย 

5. ในการฝึกซอ้มเมื่อเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถควบคุมใหเ้กิดความถูกตอ้งใน
การบรรเลงได้ สามารถลดระดับความเร็วของเพลงลงให้อยู่ในความเร็วที่สามารถควบคุม
กลา้มเนือ้ไดก้่อนเพื่อใหเ้กิดความช านาญ ก่อนที่จะเริ่มเพิ่มความเรว็ทีละนอ้ย 
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บนัทกึโนต้แบบฝึกหดัที่ 3 
การฝึกสหสมัพนัธ ์(Correlation)  

ระหว่างกลา้มเนือ้และการสั่งการทางความคิด 
 
ท านองหลกั (Theme) 

 
 
การแปรจงัหวะแบบ (Variation) ที่ 1 
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การแปรจงัหวะแบบ (Variation) ที่ 2 

 
 
การแปรจงัหวะแบบ (Variation) ที่ 3 

 
 
การแปรจงัหวะแบบ (Variation) ที่ 4 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่3 
 

ค าส่ัง ให้ผู้เรียนอ่านโน้ตท านองหลัก ต่อไปนีอ้ย่างถ่ีถ้วนและปฏิบัติให้อยู่บนจังหวะของ
การแปรจังหวะ (Variation) แบบที ่1, 2, 3, และ 4 อย่างถูกต้อง 

 
ขอ้ที่ 1 ) 

 
 
ขอ้ที่ 2 ) 

 
 
ขอ้ที่ 3 ) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่3 
 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

3 2 1 

1. จงัหวะ 

 จงัหวะมีความสม ่าเสมอ
ตัง้แตต่น้จนจบการ
บรรเลง 

การแปรจงัหวะไมค่งที่ มี
การเรง่หรือหน่วงจงัหวะ
บางจดุ 

 

ไม่สามารถปฏิบตักิาร
แปรจงัหวะได ้

2. ความถกูตอ้ง 
บรรเลงโนต้ไดถ้กูตอ้งและ
มีความเที่ยงตรงของเสียง
ตลอดการบรรเลง  

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 1-3 แห่ง 

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 4 แห่ง ขึน้ไป 

3. ความคล่องแคล่ว 

มีความมั่นใจในการ
บรรเลงและสามารถแปร
จงัหวะอย่างรวดเรว็ และ
บรรเลงตามบนัทึกโนต้ได้
อย่างคล่องแคลว่ตลอด
การบรรเลง 

สามารถบรรเลงตาม
บนัทึกโนต้ได ้มีความไม่
มั่นใจในการแปรจงัหวะ
ท าใหไ้ม่สามารถบรรเลง
ตามบนัทึกโนต้ไดอ้ย่าง
คล่องแคล่วตลอดการ
บรรเลง 

ขาดความมั่นใจในการ
บรรเลงและบรรเลง อตัรา
จงัหวะหลงัจากการแปร
จงัหวะทไม่คงที่จนท าให้
ขาดความลื่นไหลในการ
บรรเลง 

4. ท่าทางในการบรรเลง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัตามหลกัการ
บรรงเลงที่ถกูตอ้ง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่เปล่ียนไป
ขณะก าลงับรรเลงจน
เกิดผลเสียตอ่การผลิต
เสียง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่ไม่ถกูตอ้ง
ตามหลกัการ 

    
ระดบัคณุภาพ คะแนนรวม 9 - 12 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนนรวม 5 - 8 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนรวม 1 - 4 คะแนน  หมายถึง ควรแกไ้ขปรบัปรุง 
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แบบฝึกหัดที ่4 การฝึกเทคนิคพเิศษในมือซ้าย 
 

1. การฝึกการเล่ือนต าแหน่งมือ (Shifting) 
 

ค าชีแ้จง 
1. ในหอ้งที่ 2 จงัหวะที่ 1 เป็นการเลื่อนต าแหน่งมือจากต าแหน่งที่ 1 ไปต าแหน่งที่ 3 โดย

ใช้นิ ้วที่ก าลังวางอยู่บนสายคือนิ ้วที่  1 และจังหวะที่  2 และ 3 เป็นการตรวจสอบว่าการเลื่อน
ต าแหน่งมือถูกตอ้งและแม่นย าหรือไม่ โดยการตรวจสอบเสียงกับการสายเปล่า D หากถูกตอ้งจะ
เปลง่เสียงเป็นขัน้คู่ 8th Perfect โดยสมบรูณ ์

 
 
2. ในหอ้งที่ 3 เป็นการฝึกใหทุ้กนิว้เกิดความเคยชินกบัระยะห่างบนต าแหน่งมือที่ 3 ที่จะ

มีความแคบกว่าต าแหน่งมือที่ 1 โดยท าการไล่นิว้ที่ 1 จนถึงนิว้ที่ 4 และในจังหวะที่ 4 จะท าการ
เลื่อนต าแหน่งมืออีกครัง้จากต าแหน่งที่ 3 ลงมาต าแหน่งที่ 1 โดยใชน้ิว้ที่ก าลงัวางอยู่บนสายคือนิว้
ที่ 1 

 
 
3. ในห้องที่ 5-6 เป็นการเลื่อนต าแหน่งมือจากต าแหน่งที่ 1 ไป 3 เช่นเดิม แต่เปลี่ยน

องศามือจากบนสาย A มาเป็นสาย D 
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4. ห้องที่  7 ฝึกความแม่นย าของนิว้ในการเลื่อนต าแหน่งมือ โดยฝึกการใช้นิว้ 4 ให้มี
ความแม่นย า และในจังหวะที่ 4 เป็นการเลื่อนต าแหน่งมือลงโดยการเปลี่ยนจากนิว้ที่ 1 ต าแหน่ง
มือที่ 3 สูน่ิว้ที่ 2 ต าแหน่งมือที่ 1 

 
 
5. หอ้งที่ 9 เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งมือจากต าแหน่งที่ 1 ไปต าแหน่งที่ 3 โดยการเปลี่ย

จากนิว้ที่ 3 ต าแหน่งมือที่ 1 สูน่ิว้ที่ 2 ต าแหน่งมือที่ 3 

 
 
6. หอ้งที่ 13 เป็นการเปลี่ยนต าแหน่งมือจากต าแหน่งมือที่ 1 สู่ต  าแหน่งมือที่ 2 และฝึก

ความแม่นย าของนิว้ในต าแหน่งมือที่ 2 โดยการไล่นิว้ที่ไม่รวัจนเกินไป เพื่อใหไ้ดต้รวจสอบความ
ถกูตอ้งของเสียงจากระยะห่างของโนต้แต่ละตวั และท าการเลื่อนต าแหน่งมือลงจากต าแหน่งมือที่ 
2 สูต่  าแหน่งมือที่ 1 โดยใชน้ิว้ที่ก าลงัวางอยู่บนสายคือนิว้ที่ 1 ในหอ้งที่ 15 

 
 
7. หอ้งที่ 17-18 เป็นการฝึกเปลี่ยนต าแหน่งมือจากต าแหน่งมือที่ 1 สูต่  าแหน่งมือที่ 3 บน

จงัหวะที่ 1 ในหอ้งที่ 17 และจากต าแหน่งมือที่ 3 ลงสู่ต  าแหน่งมือที่ 2 บนจังหวะที่ 1 ในหอ้งที่ 18 
โดยใชน้ิว้ที่ก าลงัวางอยู่บนสายคือนิว้ที่ 1 
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8. ห้องที่  22-23 เป็นการฝึกความแม่นย าในการเปลี่ยนต าแหน่งมือของนิ ้วที่  2 บน
ต าแหน่งมือที่ 3โดยตรวจสอบการสายเปลา่ E ว่าเป็นเสียงเดียวกนัหรือไม่ 

 
 
9. หอ้งที่ 25-32 เป็นการทบทวนตอนตน้ของแบบฝึกหัดจากหอ้งที่ 1-8 อีกครัง้ก่อนจบ

แบบฝึกหดั 

 
 

2 การฝึก Vibrato 
 ในการฝึก Vibrato สามารถฝึกใหเ้คยชิน้ Vibrato ไดต้ามโนต้ตวัขาวและตวักลมที่อยู่ใน

แบบฝึกหดั โดยสามารถเริ่มฝึกจากขัน้ตอนต่อไปนี ้
1. ท าใหเ้สียงต าลงครึ่งเสียงโดยการออกแรงดนัขอ้มือไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยและใชแ้รง

ขอ้มือเพื่อกลบัเป็นเสียงเดิม 

 
 

 2. เพิ่มความรวัของจงัหวะขึน้ตามบนัทกึโนต้ต่อไปนี ้
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3. ปฏิบติัใหค้รบทกุนิว้ 
3.1 นิว้ที่ 1 ) 

 
 
3.2 นิว้ที่ 2 )  

 
 

3.3 นิว้ที่ 3 ) 

 
 
3.3 นิว้ที่ 4 ) 
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บันทกึโน้ตแบบฝึกหัดที ่4 
การฝึกเทคนิคพิเศษในมือซ้าย 
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แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่4 
 

ค าส่ัง ให้ผู้เรียrนอ่านโน้ตต่อไปนี้อย่างถ่ีถ้วนและปฏิบัติตามแบบทดสอบทีก่ าหนดให้ 
 
ขอ้ที่ 1 ) 

 
ขอ้ที่ 2 ) 

 
 

ขอ้ที่ 3 ) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัดที ่4 
 

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

3 2 1 

1. จงัหวะ 

1.จงัหวะตรงกบัท่ีเขยีน
ก าหนดไวใ้นเพลงนัน้ๆ  
2.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอตัง้แตต่น้จนจบ
การบรรเลง 

1.จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอ  
2. บรรเลงตรงตามจงัหวะ
จนจบการบรรเลง 

1. มีการเรง่หรือยืด
จงัหวะจงัหวะ 

2. บรรเลงไม่ตรงตาม
จงัหวะจนจบการบรรเลง 

2. ความถกูตอ้ง 
บรรเลงโนต้ไดถ้กูตอ้งและ
มีความเที่ยงตรงของเสียง
ตลอดการบรรเลง  

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 1-3 แห่ง 

บรรเลงโนต้ผิดหรือมี
ความเพีย้น 4 แห่ง ขึน้ไป 

3. ความคล่องแคล่ว 

มีความมั่นใจในการ
บรรเลงและสามารถ
บรรเลงตามบนัทึกโนต้ได้
อย่างคล่องแคลว่ตลอด
การบรรเลง 

สามารถบรรเลงตาม
บนัทึกโนต้ไดแ้ต่มีอาการ
เครง่เครียดและเกรง็จน
ส่งผลต่อการบรรเลง 

ขาดความมั่นใจในการ
บรรเลงและบรรเลงใน
อตัราจงัหวะที่ไมค่งที่จน
ท าใหข้าดความลื่นไหล
ในการบรรเลง 

4. ท่าทางในการบรรเลง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัตามหลกัการ
บรรงเลงที่ถกูตอ้ง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่เปล่ียนไป
ขณะก าลงับรรเลงจน
เกิดผลเสียตอ่การผลิต
เสียง 

มีลกัษณะการจบัไวโอลิน
และคนัชกัที่ไม่ถกูตอ้ง
ตามหลกัการ 

     
ระดบัคณุภาพ คะแนนรวม 9 - 12 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนนรวม 5 - 8 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนรวม 1 - 4 คะแนน  หมายถึง ควรแกไ้ขปรบั



 

ภาคผนวก ง 
 

- ภาพกิจกรรมการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 

- หนงัสือราชการท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยั 
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ภาพประกอบ 33 กิจกรรมการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 
 

 
 

ภาพประกอบ 34 กิจกรรมการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 
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ภาพประกอบ 35 กิจกรรมการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 กิจกรรมการใชแ้บบฝึกหดัทกัษะพืน้ฐานส าหรบัไวโอลิน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกีรติ ์สวุธันวนิช 
วัน เดือน ปี เกิด  
สถานทีเ่กิด จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554 ส าเรจ็การศึกษาระดบัมธัยมศกึษา จาก โรงเรียนสาธิต  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  
พ.ศ. 2558 ส าเรจ็การศึกษาดรุยิางคศาสตรบ์ณัฑิต   
สาขาการแสดงดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2564 การศึกษาปรญิญามหาบณัฑิต สาขาวิชาศิลปศกึษา   
แขนงวิชาดนตรีศกึษา มหาวทิยลยัศรีนทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที่ 2442 ซอยกรุงเทพ-นนทบรุี 50 ถนนกรุงเทพ-นนทบรุี   
แขวงวงศส์ว่าง เขตบางซื่อ จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ   
รหสัไปรษณีย ์10800   
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