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การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย  2) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ลักษณะในการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว  ประชากรที่ใชใ้นการ
ทดลองในครัง้นี ้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย ท่ี
เรียนการปฏิบัติซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
ทดลอง คือ ชุดแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบประเมินทักษะการปฏิบัติซออู้ ผลจากการวิจัย พบว่า 1) จากการพัฒนาชุดแบบฝึก
ทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ที่ผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึน้ พบว่า การน า
ทฤษฎีต่างๆมาใช ้ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎีเรื่องการใชสี้ที่ใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน ภาพวาดการต์ูนที่ใช้
ประกอบเขา้มาในแบบฝึก สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความตื่นตัวและตั้งใจเรียนในแบบฝึกมากขึน้  ทฤษฎีการ
สอนดนตรีของ ซูซูกิ ที่เกิดจากการเลียนแบบและการท าซ า้ ท าใหผู้เ้รียนมีพัฒนาในการปฏิบัติซออูไ้ดด้ีมากขึน้ 
จึงท าใหชุ้ดแบบฝึกทักษะซออูมี้ประสิทธิภาพ 2) ชุดแบบฝึกที่ผูวิ้จยัไดพ้ัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
81.20/86.60 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ผูวิ้จยัก าหนดไว ้80/80 

 

ค าส าคญั : ชุดแบบฝึกทกัษะ, ทกัษะการปฏิบติัซออู,้ ทฤษฎีส,ี การจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารต์นู, ทฤษฎี
การสอนดนตรีของซูซูกิ 
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This research has the following objectives: (1) to develop a basic Saw-U practice 

exercise for elementary school students at Bharat Vidyalaya school; and (2) identify a performance of 
a basic Saw-U practice exercise according to the 80/80 standard. The nature of this research was a 
single group trial. The population used for this experiment were ten students from Grade Two to Grade 
Six, at Bharat Vidyalaya school who studied the practice of alto fiddle in the Thai music course in the 
second semester of the 2020 academic year. The instrument was a basic Saw-U practice exercise for 
primary school students at Bharat Vidyalaya school. The tool used to collect the data was a practice 
skill assessment form for Saw-U. The results of the research were as follows: (1) the development of 
basic Saw-U practice exercise developed by the researcher for elementary school students at Bharat 
Vidyalaya school. It was found that applying various theories such as the theory of the use of color to 
attract the attention of the students, the cartoon drawings used in the practice, which can stimulate 
students to be more alert and concentrate, Suzuki's theory of music teaching arising from imitation and 
reproduction. This allows the learners to develop a better Saw-U practice, thus making the Saw-U 
practice exercise effective; (2) the researcher developed training set had an efficiency (E1/E2) of 81.20 
/ 86.60, higher than the criteria set by the researcher at 80/80.  

 
Keyword : Saw-U practice skills, Color theory, Learning management with cartoons, Suzuki Method 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
ดนตรีเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติไดใ้ห้เกิดขึน้มาพรอ้มกับการด ารงชีวิตของมนุษย ์ เป็นส่ิงหน่ึง    

ท่ีสามารถช่วยให้มนุษย์ได้มีความสุข มีความสนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ 
ดนตรีเป็นเครื่องในการกล่อมเกลาจิตใจของมนษุยใ์หช้ีวิตมีความเบิกบาน และท าใหช้ีวิตเกิดความ
สงบสุข กล่าวคือในการด ารงชีวิตของมนุษยน์ั้น ตัง้แต่การเกิดจนกระทั่งการตาย ดนตรีไดม้ีส่วน
เกี่ยวขอ้งอย่างท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้อาจมีสาเหตุมาจากความบนัเทิงในรูปแบบต่าง ๆ  ท่ีเกิด
จากขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ ดนตรีมีพัฒนาการควบคู่กับสังคมมนษุย์
ทุกกลุ่มชาติพันธุ ์หากแต่วิวัฒนาการทางดนตรีของแต่ละชมุชน จะขึน้อยู่กบัวัฒนธรรมของชมุชน
นั้นๆ ซึ่งแต่ละชุมชนมีการพัฒนารูปแบบดนตรีของตัวเองไม่ว่าจะเป็น ท านอง เนือ้รอ้ง เทคนิค   
การบรรเลง หรือเครื่องดนตรี ล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มเฉพาะชาติพันธุ์ของตนเอง         
(บวัลอง พลศกัด์ิ, 2542, น. 1)  

ดนตรีไทยถือเป็นมรดกท่ีล า้ค่าของคนไทยมาตัง้แต่สมัยโบราณ ไดม้ีการพฒันามาเร่ือยๆ
ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุัน  ดนตรีไทยนอกจากจะเป็นศิลปะประจ าชาติและส่วนหน่ึงของวฒันธรรม
ไทยแลว้ยังมีคุณประโยชน์ทัง้ในระดับบุคคลและสังคม หรือแมก้ระทั่งกับผูสู้งอายุสุกรี เจริญสุข 
(2538, น. 38) กล่าวได้คือดนตรีไทยเปรียบเสมือนรากฐานของประเทศไทยเป็นศิลปะทางดา้น
ดนตรีท่ีมีการสืบถอดจากรุ่นสู่รุ่นมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเรียนการสอนดนตรีไทยในอดีต
ผู้เรียนจะต้องเข้าไปฝากเป็นศิษย์กับครู และนอน กิน ท่ีบ้านครูเพื่อเรียนรู้การบรรเลงดนตรี        
การถ่ายทอดในอดีตครูจะสอนผูเ้รียนตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ว่าแต่ละคนเหมาะสม
กับเครื่องดนตรีใดก็จะใหบ้รรเลงเครื่องดนตรีนั้น ผูเ้รียนไม่มีสิทธ์เลือกว่าอยากจะเล่นหรือเรียนรู้
เครื่องอะไร ต่างจากการเรียนการสอนดนตรีไทยในปัจจุบันท่ีการเรียนการสอนสามารถเรียนรู้      
ไดท้กุท่ีตามอินเทอรเ์น็ต ตามแบบฝึกทกัษะต่างๆ  

ซออู้เป็นเครื่องดนตรีท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในวงดนตรีไทย เป็นเครื่องดนตรีท่ีอยู่ ในวง
เครื่องสาย วงมโหรีและวงป่ีพาทยบ์างประเภท มีการด าเนินท านองท่ีเป็นอัตลักษณเ์ฉพาะ หนา้ท่ี
ในการบรรเลงคือ บรรเลงท านองหยอกล้อให้มีความสนุกสนานและเพิ่มสีสันให้แก่วง  (มนตรี      
ตราโมท, 2525) หน้าท่ีดังกล่าวนีจ้ึงมีผู้เปรียบเทียบซออู้กับการเป็นตัวตลกของวงเครื่องสาย 
เช่นเดียวกับระนาดทุ้มซึ่งมีลักษณะการด าเนินท านองท่ีคล้ายกัน เน่ืองจากการด าเนินท านอง     
ของซออูจ้ะตอ้งใหม้ีความแตกต่างจากการด าเนินท านองของซอดว้ง และหลีกหนีจากท านองหลัก
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ให้มากท่ีสุด ดังนั้นผู้บรรเลงจึงต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการบรรเลงเป็นอย่างมาก (จรินทร์                  
เทพสงเคราะห,์ 2544, น. 35)   

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในความดูแลของสมาคม ฮินดูสมาร์ทเป็น
โรงเรียนท่ีมีหลกัสตูรการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนถึงระดบัประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ทางโรงเรียนใหค้วามส าคัญกบัการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยเป็นอย่างมาก เนน้ใหเ้ด็กนักเรียน
ในโรงเรียนทกุคนตอ้งเล่นเครื่องดนตรีไทยไดค้นละ 1 เครื่องมือ ทางโรงเรียนจึงเนน้ การเรียนปฏิบติั
มากกว่าการเรียนทฏษฎี ทางโรงเรียนจัดท าหลักสูตรวิชาดนตรีไทย ตั้งแต่ระดับอนุาล 1 จนถึง
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้ผู้เรียนฝึกพืน้ฐานด้านดนตรีในการอ่านโน้ต ท่องโน้ต โดยการเล่น
เครื่องดนตรีอังกะลุงเป็นพืน้ฐานก่อนหลังจากท่ีผู้เรียนได้ขึน้เรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 2     
ทางรายวิชาดนตรีไทยจะใหน้ักเรียนไดเ้ลือกเครื่องดนตรีท่ีนักเรียนอยากจะปฏิบัติและเรียนเครื่อง
ดนตรีนั้นจนถึงระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาการบรรเลงให้ดีขึน้ การเรียน
การสอนดนตรีไทยตอ้งใหผู้เ้รียนเริ่มฝึกตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานก่อนจึงจะเร่ิมการต่อบทเพลง ส่วนมาก
ครูผู้สอนจะน าแบบฝึกท่ีตนเองเคยเรียนมา มาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ท าให้บางทีส่ิงท่ีครูผู้สอน
ถ่ายทอดใหผู้เ้รียนในระดับประถมยากเกินกว่าท่ีผูเ้รียนในระดับนีจ้ะเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัได้
ตามครูผูส้อนได ้

ซออูเ้ป็นเครื่องดนตรีท่ีผูเ้รียนใหค้วามสนใจและเลือกท่ีจะเรียนปฏิบัติเครื่องมือนี ้แต่จาก
ปัญหาผูว้ิจัยไดพ้บว่าผูเ้รียนไม่ค่อยมีความเขา้ใจกับวิธีการบรรเลงขั้นพืน้ฐานของซออูเ้ลย ตัง้แต่
วิธีการจับ การใช้คันชัก ต าแหน่งการวางนิ้ว และเทคนิคการบรรเลงในแบบอื่นๆ ท าให้เวลา           
ท่ีผู้เรียนต่อบทเพลงไม่สามารถบรรเลงได้ และท าให้ผู้เรียนต่อบทเพลงช้ากว่าเครื่องดนตรี       
เครื่องอื่นๆภายในวง แบบฝึกจึงมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการปฏิบัติ   
ซออูเ้ป็นอย่างมาก การใชแ้บบฝึกทกัษะในการพฒันาการเรียนการสอนจะสามารถช่วยใหค้รูผูส้อน
และนักเรียนเจอขอ้บกพรอ่งในการเรียนการสอนและสามารถช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องนัน้ได ้ซึ่งแบบ
ฝึกซออูท้ั่วไปท่ีมีใหไ้ดเ้ห็นเป็นแบบฝึกส าเร็จรูปท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนท่ีสามารถเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
สามารถอ่านแบบฝึกแล้วปฏิบัติไปได้ด้วย แบบฝึกเหล่านี้เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาขึน้ไป ต่างจากเด็กเล็กหรือเด็กระดับประถมศึกษาท่ีอยากจะฝึกพืน้ฐานการสีซออู ้   
แต่ไม่สามารถท าความเข้าใจในเรื่องของสัญลักษณ์ โน้ตเพลง หรือการใช้นิ ้วในการสีซอได้        
และเพลงส าหรบัขั้นพืน้ฐานก็เป็นเพลงท่ียากเกินไปส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา ท าใหผู้เ้รียน
ไม่สามารถปฏิบติัเครื่องดนตรีตามแบบฝึกได ้ดงันัน้ครูผูส้อนควรหาวิธีการท่ีจะสามารถสรา้งแบบ
ฝึกทักษะพืน้ฐานให้เหมาะสมกับเด็กวัยนี้ และควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
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ต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาและปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อน ามาปรบัใชใ้นการเรียนการสอน ส าหรบัการจดัการ
เรียนรูว้ิชาดนตรี แนวคิดท่ีเป็นท่ีนิยมน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ 1. โซลตาน โคดาย ท่ีมี
หลักการสอนดนตรี โดยจัดล าดับเนื้อหาท่ีใช้ในการสอนและกิจกรรมดนตรีโดยให้มีความ
สอดคล้องกับพัฒนาการและวัยของเด็ก โดยมีขั้นตอนจากเนื้อหาท่ีง่ายไปหาเนื้อหายากขึน้           
2. เอมิล ชาคส ์ดาลโคซ มีทฤษฎีในการสอนดนตรี โดยมีการใชก้ารเคล่ือนไหวของจงัหวะ เพื่อใหม้ี
การตอบสนองต่อเสียงดนตรี 3. คารล์ ออฟ มีหลกัการในการสอนดนตรี โดยการรวบรวมเอาดนตรี 
การเคล่ือนไหว และการพดูไวด้ว้ยกนั และ 4. ชินอิชิ ซูซูกิ  มีหลกัการในสอนดนตรี เช่นเดียวกบัเด็ก
ท่ีได้เรียนรูจ้ากแม่โดยตรง โดยเกิดจากการฟังและการลอกเลียนแบบ (ประพันศักด์ิ พุ่มอินทร,์ 
2547, น. 46) 

ซึ่งจากการศึกษาผูว้ิจัยไดพ้บว่าการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของซูซูกิ (Suzuki 
Method) เป็นการเรียนการสอนดนตรีในรูปแบบหน่ึงท่ีมีความน่าสนใจกับการ ท่ีจะน ามา
ประยุกต์ใชใ้นการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดย ดร. ชินอิชิ ซูซูกิ ได้ให้ทัศนะไวว้่า    
การฟังดนตรีจากตน้ฉบบั การเลียนแบบครูผูส้อนและการท าซ า้บ่อยๆ ผูเ้รียนย่อมสามารถบรรเลง
เครื่องดนตรีไดอ้ย่างดี(ประพันศักด์ิ พุ่มอินทร,์ 2547, น. 47) และสุกรี เจิญสุข (2542, น. 13-17) 
ไดก้ล่าวว่าวิธีการจดัการเรียนรูนี้ ้ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ขัน้ท่ี 1 การฟัง  คือ การฟังเพลงแบบซ า้ๆ 
ขั้นท่ี 2 เลียนแบบ คือ การสังเกตและจดจ าจากครูท่ีเป็นต้นแบบ ขั้นท่ี 3 ท าซ า้ คือ การฝึกซอ้ม
อย่างสม ่าเสมอ ฝึกซ ้าแล้วซ ้าอีกจนเป็นธรรมชาติ  ขั้นท่ี 4 จดจ าฝังใจ คือ สามารถปฏิบัติ           
เครื่องดนตรีโดยเสียงไม่เพีย้น ถูกตอ้งและเหมาะสม การถ่ายทอดการสอนตามแนวคิดของซูซูกิ 
เป็นการจัดการเรียนดนตรีท่ีเหมาะสมกับการฝึกปฏิบัติในขั้นเริ่มต้นเป็นอย่างมาก การท่ีครู           
ได้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนโดยตรง ให้ผู้เรียนได้ฝึกและปฏิบัติตามไปทีละขั้นตอน จะสามารถท าให้
ผูเ้รียนเขา้ใจและสามารถปฏิบติัเครื่องดนตรีไดดี้ขึน้ 

ทฤษฎีในเร่ืองของสีสามารถท าใหดึ้งดดูความสนใจของผูเ้รียนไดดี้  ผกามาศ ผจญแกลว้ 
(2543, น. 15) ได้กล่าวว่า สีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือผู้ดู การดึงดูดความสนใจ
ผูอ้่านนบัเป็นวตัถปุระสงคห์ลกัของการใชสี้  การใชสี้ท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างเป็นหลกัการอันแรก
ท่ีจะใช้ดึงดูดความสนใจได้แต่จะต้องใช้กับองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะต้องเน้นการจัดวาง        
ท่ีเหมาะสม  และสียังสามารถช่วยใหจ้ดจ าไดง้่าย การอธิบายเนือ้หาในบางส่ิงบางอย่าง บางครัง้
อาจจะใชสี้ประกอบในการพูดหรืออา้งอิงถึง เน่ืองจากสีสามารถช่วยใหน้ักส่ือสารใหส่ื้อสารขอ้มลู
ข่าวสารไดดี้และผูร้บัสารสามารถจ าขอ้มลูข่าวสารไดง้่ายขึน้  
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การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ภาพการต์ูนสามารถเขา้มาเป็นแรงกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความ
สนใจ และภาพการต์ูนเหมาะสมกับวัยในระดับประถมศึกษา สังเกต นาคไพจิตร (2530, น. 34)    
ท่ีกล่าวไวว้่า การต์ูนเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีใชใ้นการเรา้ความสนใจ กระตุน้ใหเ้รียนในหอ้งเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งการต์นูสามารถใชใ้นการอธิบายใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในการเรียนจากการท่ีใช้
ภาพการ์ตูน ซึ่งการท่ีใช้ภาพการ์ตูนประกอบกิจกรรมการเรียนจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียน        
เกิดความคิดสรา้งสรรค ์ และช่วยใหน้ักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานเพราะการต์ูนมีลักษณะเฉพาะ
ของตัวเอง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าแนวคิด ทฤษฎีเหล่านีม้าพัฒนาให้เข้ากับชุดแบบฝึกทักษะซออู้
เบื ้องต้น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีซออู้ของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง                
ตามหลกัการ   

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออู้ขั้นพื ้นฐาน
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะ          
การปฏิบติัซออูข้องผูเ้รียนใหดี้ขึน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพฒันาและหาประสิทธิภาพ
ชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย เพื่อเป็น
แนวทางทางในการเรียนรู ้และเก็บไวเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ของผูว้ิจยัและผูท่ี้ตอ้งการจะศึกษาสืบไป 

 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
ภารตวิทยาลยั 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  
 

ความส าคัญของวจิัย 
การพฒันาชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาโรงเรียนภารต-

วิทยาลัย ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงซออู้เบือ้งต้นให้เหมาะสมกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการ
ปฏิบติัดา้นทกัษะของผูเ้รียนใหดี้ขึน้  
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ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากร  

ประชากร  : นัก เ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  2 -  6 โรง เ รี ยนภารตวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนการปฏิบัติซออู้ในรายวิชาดนตรีไทย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 10 คน  

2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตวัแปรตน้ : ชดุแบบฝึกซออูเ้บือ้งตน้ 
2.2 ตวัแปรตาม : ประสิทธิภาพชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้  

3. เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันา 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ประวติัซออู ้( 1 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ส่วนประกอบของซออู ้( 1 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรีไทย ( 2 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ลกัษณะรูปแบบในการสีซออู ้( 2 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ ( 2 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 6  ปฏิบติัซออูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน ( 4 ชั่วโมง ) 

4. ระยะเวลาท่ีท าการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองทัง้หมด 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น หมายถึง กระบวนการพัฒนาชุดแบบฝึก

ส าหรับครู ในการสอนการปฏิบัติทักษะซออู้ ประกอบไปด้วย ชุดแบบฝึก เครื่องดนตรี และส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสอนวิชาปฏิบัติดนตรีไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั 

ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น หมายถึง ชุดแบบฝึกท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เพื่อใชใ้นการการ
จัดการเรียนการสอนในเรื่องปฏิบัติเครื่องดนตรี (ซออู้) ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน
ภารตวิทยาลยั  

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย ท่ีเรียน
รายวิชาดนตรีไทยปฏิบติัเครื่องดนตรีซออู ้

ประสิทธิภาพชุดแบบฝึก หมายถึง การหาคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ 
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
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ทฤษฎีสี หมายถึง สีท่ีน ามาใชใ้นชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ โดยใชคู้่สีตรงขา้มสีเขียว 
และ สีแดง ในการเขียนตัวโนต้  โดยตัวโนต้สีแดงจะเป็นตัวโนต้ท่ีอยู่ในสายทุม้ และตัวโนต้สีเขียว
จะเป็นตวัโนต้ท่ีอยู่ในสายเอก 

การเรียนรูโ้ดยใช้การต์ูน หมายถึง การน าภาพวาดการต์ูนมาประกอบในชุดแบบฝึก
ทกัษะซออู ้เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
            ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานการวิจัย 
เมื่อใชช้ดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารต-

วิทยาลยัแลว้ท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการในดา้นการปฏิบติัซออูท่ี้ดีขึน้ และชดุแบบฝึกทกัษะซออู้
เบือ้งตน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80

ชุดแบบฝึกทักษะซออู้

เบ้ืองต้น 

ประสิทธิภาพชุดแบบฝึก

ทักษะซออู้เบ้ืองต้น 

-ทฤษฎีการสอนดนตรี

ของซูซูกิ (SUZUKI) 

-ทฤษฎีสี 

-การจัดการเรียนรู้โดยใช้

การ์ตูน 



 
 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาเรื่อง การสร้างชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งโดยแบ่ง
หวัขอ้ออกเป็นประเด็นต่างๆ ดงันี ้

2.1 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัซออู ้
2.1.1 ประวติัความเป็นมาของซออู ้
2.1.2 ลกัษณะของซออู ้
2.1.3 วิธีการบรรเลงซออูข้ัน้พืน้ฐาน 

2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.2.1 ทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิ (SUZUKI) 
2.2.2 ทฤษฎีสี 

2.3 เอสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหลกัสตูรดนตรี 
2.3.1 หลกัสตูรดนตรีระดบัประถมศึกษา 
2.3.2 สาระการเรียนรู ้สาระดนตรี ระดบัประถมศึกษา 

2.3.2.1 สาระดนตร ี
2.3.2.2 คณุภาพของผูเ้รียน 

2.4 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัชดุแบบฝึกทกัษะ 
2.4.1 ความหมายของแบบฝึกทกัษะ 
2.4.2 ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี 
2.4.3 หลกัทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกบัการสรา้งแบบฝึก 
2.4.4 หลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ 
2.4.5 ประโยชนข์องแบบฝึกทกัษะ 

2.5 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารต์นู 
2.5.1 ความหมายของภาพการต์นู 
2.5.2 ประโยชนข์องการต์นูท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู ้

2.6 เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพ 
2.6.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
2.6.2 การทดสอบประสิทธิภาพชดุแบบฝึก 
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2.6.3 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
2.6.4 วิธีค านวณหาประสิทธิภาพ 
2.6.5 ขัน้ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 

2.7 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

2.1 เอกสารที่เก่ียวข้องกับซออู้ 
2.1.1 ประวัติความเป็นมาของซออู ้

ซออู้ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี มีด้วยกันทั้งหมด 2 สาย มีลักษณะเสียงต ่า
และทุม้ กะโหลกของซออูไ้ดม้ีการท าขึน้มาจากกะลามะพรา้ว กะลามะพรา้วท่ีไดใ้ชใ้นการท าซออู้
เป็นมะพรา้วพันธุ์ซอ  ขนาดของกะโหลกจะมีลักษณะท่ีใหญ่เป็นพู และมีการแกะสลักท่ีสวยงาม 
มะพรา้วพันธุ์ซอนีจ้ะมีการปลูกในจังหวัดสมุทรสงคราม นั้นคือในอ าเภออัมพวาและในอ าเภอ    
บางคนที ซออูม้ีลกัษณะรูปแบบท่ีคลา้ยกบั ท่ีมีชื่อว่า “ฮ-ูฮู”้ (Hu-hu) เป็นซอท่ีเกิดขึน้ในประเทศจีน 
มี 2 สาย  แต่ ฮู-ฮู ้มีลูกบิดจะอยู่ทางดา้นขวามือของผู้บรรเลง และมีนมรบัสายก่อนท่ีจะถึงลกูบิด 
บางทีซออูอ้าจมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีน แต่อีกแนวทางหน่ึงซออูน้ั้นก็อาจเป็นซอท่ีไดเ้กิดขึน้
ก่อนซอฮ-ูฮู ้ท่ีไม่ไดม้ีการเลียนแบบมาจากประเทศอื่น เหตผุลเพราะว่าสมยัก่อนมีกลุ่มชนชาวไทย
ซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้มีการย้ายถิ่นฐานลงมาและชุมชนกลุ่มนี้ได้มีความ
เจริญกา้วหนา้ทางดา้นศิลปะและทางดนตรี จึงเกิดการประดิษฐ์สรา้งดนตรีใหม่ๆขึน้มา เพื่อความ
ไดผ่้อนคลายจากการท างานและสรา้งสีสนัใหก้บัการด ารงชีวิต จากท่ีเราเคยไดอ้าศยัอยู่ในถิ่นฐาน
ของประเทศจีนจึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เราเชื่อได้ว่าเราอาจมีการน าซอ ฮู-ฮู้ ของจีนมาเป็น
แบบอย่างในการสรา้งประดิษฐ์ซออูข้ึน้ แต่ท่ีจริงแลว้คนไทยท่ีอาศัยอยู่ในประเทศจีนเป็นผู้สรา้ง
และคิดประดิษฐ์ซออูข้ึน้มาเองโดยไม่ไดเ้อาแบบตวัอย่างมาจากใคร “ซออูเ้ป็นซอประเภทเครื่องสี 
มี 2 สายเช่นเดียวกบัซอดว้ง วิธีการบรรเลงโดยทั่วไปก็เป็นแบบเดียวกบัซอดว้ง คือ ท่านั่ง ท่าจบัซอ 
ท่าจับคันชัก การใชนิ้ว้ การไกวคันชัก คันชักออก คันชักเขา้ คันชักสะบัด คันชักหน่ึง สอง ส่ี แปด 
ฯลฯ เป็นแบบเดียวกบัซอดว้งทัง้สิน้ แต่ตอ้งน ามาเขียนแยกออกจากกนัก็เพราะ ถึงวิธีการโดยทั่วไป
จะละม้ายคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่หลักการโดยเฉพาะของมันย่อมแตกต่างกันไม่ใช่น้อย ทั้งนี ้     
เพราะซออู้เป็นซอเสียงทุ้ม มีหน้าท่ีบรรเลงขัด ล้อ ต่อ เหล่ือม ล่อ หลอก หน่วง ล ้าหน้า ฯลฯ 
คลกุเคลา้ไปกบัซอดว้ง พดูง่าย ๆ ก็ว่าซอดว้งเป็นซอยืนหรือเป็นพระเอกประจ าวง แต่ซออูนี้เ้ท่ากับ
เป็นตัวตลกคลุกคลีไปกับซอด้วงท าให้การบรรเลงสนุกสนานน่าฟัง” (อุทิศ  นาคสวัสด์ิ, 2546,       
น. 16) 
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จากการศึกษาประวัติของซออู้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ซออู้เป็นเครื่องสายใช้สี ท าด้วย
กะลามะพร้าวพันธุ์ซอเรียกว่า “กะโหลกซอ” และกะโหลกซอส่วนมากปลูกอยู่ ท่ีจังหวัด
สมุทรสงคราม ซออู้มีลักษณะเสียงท่ีทุ้มต ่า มีรูปแบบลักษณะท่ีคล้ายกับซอของจีนท่ีมีชื่อว่า        
ซอ ฮู-ฮู ้ ซออูม้ีหนา้ท่ีบรรเลงขัด ลอ้ ต่อ เหล่ือม ล่อ หลอก หน่วง ล า้หนา้ ฯลฯ คลุกเคลา้ไปกบัซอ
ดว้ง พดูง่าย ๆ ก็ว่าซอดว้งเป็นซอยืนหรือเป็นพระเอกประจ าวง แต่ซออูนี้เ้ท่ากบัเป็นตวัตลก 

2.1.2 ลักษณะของซออู ้
ซออูเ้ป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีลักษณะของซอ มี 2 สาย ลกัษณะของซออู้

คล้ายกับซอด้วง ต่างกันตรงท่ีซออูม้ีลักษณะเสียงท่ีทุ้มต ่า แต่ซอด้วงมีลักษณะเสียงท่ีแหลมสูง 
กะโหลกของซออูไ้ดท้ าจากกะลามะพรา้วดว้ยการขึน้หนา้ซอดว้ยหนงัแพะหรือหนงัลูกววั ในดา้นท่ี
ได้มีการปาดกะลาในส่วนนั้นออกไป  ด้านท้ายของกะลาจะมีการเจาะรูเพื่อเป็นช่องทางออก      
ของเสียง และไดม้ีการแกะสลกัเป็นลวดลายท่ีสวยงามต่างๆปิดช่องเหล่านั้นไว ้คนัทวนของซออูท้  า
มาจากไมเ้นือ้แข็ง ยาว 79 เซนติเมตร ส่วนบนคันทวนมีลักษณะเป็นกลม ๆ ส่วนล่างของคันทวน   
มีขนาดท่ีเล็กลงมาเร่ือยๆ ซออูม้ีลูกบิดทัง้หมด 2 ลูกบิด ลูกบิดแต่ละอนัมีการเจาะรูท่ีปลายลกูบิด
เพื่อใชใ้นการขึงสายซอ โดยท่ีลสายทุม้จะอยู่ท่ีลูกบิดขา้งบน และสายเอกจะอยู่ท่ีลูกบิดขา้งล่าง     
ลูกบิดสามารถใชใ้นการปรบัเสียงใหเ้สียงแต่ละสายนั้นมีเสียงสูงหรือเสียงต ่าตามท่ีเราบิด และมี
เชือกท่ีใชร้ดัตรงกลางคันทวนเพื่อช่วยท าใหส้ายทัง้สองตึง เรียกว่า “ รดัอก” ดา้นหนา้ซอตรงท่ีขึง
หนงัจะมีผา้ท่ีมว้นวางไวอ้ยู่เพื่อเป็นการดนัสายซอไม่ใหติ้ดกบัหนา้ซอมีชื่อเรียกว่า หมอนซอ 

2.1.3 วิธีการบรรเลงซออู้ขั้นพืน้ฐาน 
1. ท่านั่ง นั่งพบัเพียบขาขวาทบัขาซา้ย ล าตวัตรง หนา้ไม่กม้หรือเงย 
2. ท่าจบั 

2.1 มือซา้ยจับท่ีตรงคันทวนของซอใหฝ่้ามือหันเขา้หาล าตัว ไม่งอหรือหักขอ้มือ
และให้มืออยู่ใต้รัดอกประมาณ 2.5 ซม. คันทวนอยู่ระหว่างง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี ้ โดย
นิว้หัวแม่มืออยู่ในท่าประคองทวน ซึ่งอยู่ในแนวตัง้เอียงไปทางดา้นหนา้ของผูบ้รรเลงประมาณ 30 
องศา นิว้ทัง้ส่ีเรียงอยู่บนสายซอ กะโหลกซอวางอยู่ชิดโคนหนา้ขาซา้ย แขนซา้ย อยู่ในท่างอขอ้ศอก
ห่างจากล าตวัพอประมาณ 

2.2 มือขวา จับคันชักแบบสองหยิบจรินทร ์เทพสงเคราะห์ (2544, น. 42) ใหจ้ับ
ห่างจากหมุดตรึงหางมา้ประมาณ 10  ซม. ใชนิ้ว้หัวแม่มือกับนิว้ชีบ้ีบกา้นคันชัก โดยนิว้หัวแม่มือ
อยู่ด้านบน นิว้ชีอ้ยู่ด้านล่างของคันชัก นิว้นางสอดเข้าไประหว่างคันชักกับหางม้า ส่วนนิว้กอ้ย    
อยู่นอกหางมา้ วางคนัชกัไวบ้นกะโหลก ไม่ยกคนัชกัสงูเกินไป 
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3. การใช้คันชัก ใช้แขนและมือขวาบังคับคันชักแบบครึ่งข้อครึ่งแขน ให้ออก - เขา้ 
แนวราบขนานกับพื ้นด้วยการตึงหัวไหล่ไว้แต่ไม่เกร็ง โดยจะต้องสีให้มีเสียง ท่ีดังสม ่า เสมอ         
และสามารถสีคนัชกัออก - เขา้ และสีแบบลกัคนัชกั และเมื่อบรรเลงจบวรรคประโยคคนัชกัจะตอ้ง
สีเขา้ 

4. การใช้นิ ้ว ใช้ท้องปลายนิ้วชี ้ กลาง นาง หรือก้อยของมือซ้ายกดลงบนสาย             
ใหถ้กูตอ้งตามระดบัเสียงต่างๆ 

5. การสีซออู ้
5.1 การสีสายเปล่า  สีสายเปล่าแต่ละสายใหเ้สียงดงัชัดเจนและสม ่าเสมอ ตอ้งสี

ซอใหม้ีความยาวในจงัหวะฉ่ิงสองชัน้ และสีสายเปล่าแบบเปลี่ยนสาย คือ สีสายทุม้ดว้ยคนัชกัออก
และสีสายเอกดว้ยคนัชกัเขา้ ใหไ้ดเ้สียงดงัชดัเจนและสม ่าเสมอและไม่สะดดุ 

5.2 การสีไล่เสียง สีไล่เสียงดว้ยการกดสายไล่ไปทีละนิว้ตัง้แต่เสียงต ่าสุดจนถึง
เสียงสูงสุดรวม 9 เสียง แต่ละเสียงมีความยาวเท่ากันสม ่าเสมอและไม่สะดุดในจังหวะช้า            
ปานกลางและเร็ว 

5.3 การสีแบบอื่นๆไดแ้ก่ การสีเก็บ การประนิว้ การสะบัด การพรมนิว้ การครั่น
นิว้ การท าใหเ้สียงเบาลงหรือดังขึน้ การสะอึก การสีควง การสีนิว้แอ ้การสีขยีนิ้ว้ การสีขยีค้ันชัก 
การสีแผ่ว การสีดงั การรูดนิว้ การเล่ือนต าแหน่งใหส้งูขึน้เป็นคู่ 5 และการสีรวั 

จากการศึกษาวิธีการบรรเลงซออู ้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า การถ่ายทอดดนตรีไทยและการ
บรรเลงซออูข้ัน้พืน้ฐานมีรูปแบบและระเบียบวิธีการท่ียึดถือตามขนบธรรมเนียมโบราณ ท่ีไดร้บัการ
สืบทอดกันมาโดยครูเป็นผูท่ี้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญในวิชาดนตรี ท าหนา้ท่ีเป็นผูถ้่ายทอดความรู้
ดา้นดนตรีใหแ้ก่ผูเ้รียน   

 
2.2 แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 ทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิ (SUZUKI) 
ชินอิชิ ซูซูกิ (Shinnichi  Suzuki. 1898-1998) เป็นคนจังหวัดนาโกย่า ประเทศญ่ีปุ่ น 

เกิดวันท่ี 18 เดือนตุลาคม ค.ศ. 1898 เป็นนักการศึกษาและครูสอนไวโอลินชาวญ่ีปุ่ น และเป็นผู้
ริเริ่มระบบการเรียนดนตรีแบบซูซูกิ (Suzuki Method) พ่อชินอิชิ ซูซูกิเป็นคนสรา้งเครื่องดนตรี
ญ่ีปุ่ นท่ีมีชื่อว่า ซามิเซ็น (Shamisen) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายของญ่ีปุ่ น และต่อมาได้
ก่อตั้งโรงงานผลิตไวโอลินท่ีประสบความส าเร็จด้วย ซูซูกิ ได้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
บริหารธุรกิจแห่งเมืองนาโกย่าในปี ค.ศ. 1915 เขาไดไ้ปเรียนไวโอลินกับครูโค  เอ็นโด (Ko  Ando. 
1878-1963) ท่ีได้เป็นลูกศิษย์ของครูโจอาคิม (Joachim) ซูซูกิได้ไปท่ีเมืองเบอร์ลินประเทศ
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เยอรมันนีเมื่อปี ค.ศ. 921-1928 และได้เรียนรูก้ารสีไวโอลินกับ คารล์ คลิงเลอร ์(Karl Klingler)     
ท่ีเป็นลูกศิษยใ์นอีกหน่ึงคนของโจอาคิม หลังจากนั้นซูซูกิไดเ้ดินทางกลับมาท่ีบา้นเกิดของตนเอง
และไดม้ีการก่อตัง้วงเครื่องสายซูซูกิ (The Suzuki Quartet) รว่มกบัพี่ ๆ นอ้ง ๆ เขาในปี ค.ศ. 1930 
ซูซูกิไดเ้ป็นผูอ้  านวยการของโรงเรียน ไทโกกุ (Teikoku Music School) หลงัจากนัน้ซูซูกิก็ไดท้ าการ
ก่อตัง้วงออรเ์คสตรา้แห่งโตเกียว (The Tokyo String Orchestra) ท่ีไดส้รา้งส่ิงมหศัจรรยท์างดนตรี
ตะวนัตกเขา้มาสู่ชาวญ่ีปุ่ น โดยผลงานการบรรเลงบทเพลงชิน้แรกๆ มกัจะเป็นเพลงในยคุบาโรค 

การจดัการเรียนการสอนดนตรีของซูซูกินั้นไม่ไดจ้ดัการสอนในการปฏิบติัดนตรีอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่ซูซูกิยงัไดม้ีการประยุกตโ์ดยการใชจ้ิตวิทยาเขา้ไปในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
ในปี ค.ศ.1933   เขาไดเ้สนอแนวในการสอนไวว้่า เด็กไม่ว่าจะเกิดชาติใดจะพดูภาษาของบา้นเกิด
ของตนเองไดต้ามธรรมชาติ และเด็กๆ ยังจดจ าค าต่างๆไดม้ากถึง 4,000 ค าในอายุเพียง 5 ขวบ 
เท่านั้น โดยท่ีเด็กเหล่านั้นไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการจ าและท าความเขา้ใจ นั่นเป็นส่ิงท่ีแสดง
ให้เห็นถึงความน่าอัศจรรยข์องเด็กๆ ท่ีสามารถเรียนรูภ้าษาแม่หรือภาษาประจ าชาติของตนได้   
ซูซูกิได้มีความเชื่อว่าการจัดสภาพแวดล้อมท่ีมีแต่ส่ิงดีๆ ให้กับเด็กทุกๆคนนั้นสามารถเป็นวิธี         
ท่ีใชใ้นการพัฒนาเด็กๆในแต่ละดา้นได ้ซูซูกิจึงไดต้ดัสินใจน าวิธีการเหล่านีม้าปรบัใชก้ับการเรียน
การสอนไวโอลิน โดยไม่ตอ้งไปตามกฎเกณฑ์กับการเรียนแบบเดิมๆ เขาเชื่อว่าการท่ีเด็กไดเ้รียน
ไวโอลินด้วยวิธีการเหล่านีส้ามารถมีพัฒนาการท่ีน าไปสู่ความสามารถระดับมาตรฐานขั้นสูง     
เวลาท่ีเรียนและการฝึกฝนท่ีบ่อยครัง้ เป็นจุดประสงคท่ี์ส าคัญ ในการจัดสภาพแวดลอ้มทางดนตรี
ใหก้บัเด็กเป็นหลักการท่ีส าคญัมากส าหรบัซูซูกิ ลกูศิษยค์นแรกท่ีไดเ้รียนดว้ยวิธีการสอนแบบซูซูกิ      
และสามารถประสบความส าเร็จในชีวิตไดคื้อ โฟชิย่า ไอไต (Foshiya Eto)  

การสอนดนตรีของซูซูกิ (Suzuki  Method) เป็นเวลานานหลายปีแลว้ท่ีซูซูกิไดค้้นพบ
เกี่ยวกับการเรียนภาษาประจ าชาติของเด็กทั่วโลกและได้มีการพัฒนา แกไ้ข ใหเ้ขา้กับการเรียน
ปฏิบัติทางด้านดนตรี เขาได้สังเกตว่าเด็กสามารถพูดภาษาแม่ของตนเองได้ก่อนท่ีจะเรียนการ
เขียนกับการอ่าน อาจเป็นเพราะการลอกเลียนแบบกับการฟัง ดังนั้นในการฟังดนตรีจากตน้ฉบบั 
การเลียนแบบครูผูส้อนและการท่ีไดท้ าซ า้บ่อย ๆ  เด็กทุกคนจึงสามารถท่ีจะบรรเลงเครื่องดนตรีได้
เป็นอย่างดี ซูซูกิไดม้ีการเลือกบทเพลงในระดับความยากง่ายของบทเพลงต่าง ๆ  นั้น ในการเรียน
การสอนดนตรีของซูซูกิ เด็กจะไดเ้รียนรูใ้นหน่วยของสาระดนตรีในแต่ละหน่วย และซูซูกิจะเน้น  
การปฏิบัติของเครื่องดนตรีมากกว่าการเรียนทฤษฎีต่างๆ การเลือกบทเพลงเพื่อใช้ในการสอน
ดนตรีของซูซูกิได้มีการน าเสนอเป็นระบบขั้นตอน และมีกระบวนการเรียนท่ีละเอียด ซึ่งผู้เรียน    
ตอ้งมีการปฏิบัติดว้ยความสม ่าเสมอ ความยากง่ายของบทเพลงจะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม 
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ในการปฏิบัติดนตรี ท่ีมีขั้นท่ียากมากขึ ้น ถึงแม้ว่าซูซูกิจะไม่เน้นการในด้านฝึกโสตประสาท 
เหมือนกับวิธีของดาลโครซ โคดาย ออรฟ์ แต่เมื่อไดม้ีการพิจารณาถึงวิธีการสอนดตรีของเขาแลว้
ไดพ้บว่ามีการเนน้ขั้นตอนในเรื่องของการฟังเป็นส่ิงแรก หลังจากนั้นจึงจะเป็นขัน้ตอนในเรื่องการ
ปฏิบัติเครื่องดนตรีซึ่งนับได้ว่าเป็นการฝึกโสตประสาทและน ามาใช้บนเครื่องดนตรีโดยตรง       
และสามารถประเมินผลไดจ้ากการเล่นเครื่องดนตรีนั่นเอง (ประพนัศกัด์ิ พุ่มอินทร,์ 2557, น. 1)  

จากการศึกษาทฤษฎีการสอนดนตรีของ ซูซูกิ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่าการท่ีเด็กไดฟั้งและได้
เรียนแบบท่าทางการเล่นดนตรีตามครูผู้สอน โดยเป็นการฝึกกระท าซ า้ๆ ท าบ่อยๆ จะสามารถ      
ท าให้เด็กบรรเลงเครื่องดนตรีได้เป็นอย่างดี การสอนของซูซูกิ จะเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติดนตรีขั้น
พืน้ฐานแลว้พฒันาแบบฝึกใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัดนตรีขั้นสงูขึน้ ท าใหผู้ว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีแนวคิด       
บางหลกัการมาใชพ้ฒันาชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 

2.2.2 ทฤษฎสี ี
สีนั้นเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการออกแบบท่ีตอ้งมีรายละเอียดมาก จึงไดม้ีการ

จดัท า "ทฤษฎีสี" โดยเฉพาะ สีนัน้ไม่เพียงแต่ท่ีจะสามารถดึงดดูความสนใจ ชีแ้จงในส่ิงท่ีตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นผลและเปล่ียนอารมณ์และความรูสึ้กของผูอ้่านไดอ้ย่างเดียวนั้น แต่สียังเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับ
มนุษยม์าตัง้แต่เกิดจนกระทั่งไดโ้ตเป็นผูใ้หญ่ ความคุน้เคยเหล่านีไ้ดก้ลายมาเป็นความรูสึ้กท่ีเรา
ทุกคนไม่สามารถขาดสีได ้ในการน าสีมาใชเ้ราทุกคนต่างก็สามารถน ามาใชไ้ด ้ไม่ไดจ้  ากัดอยู่ใน
วงการของศิลปินหรือช่างภาพ และช่างเขียน แต่รวมไปถึงผูท่ี้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ก็ยงัตอ้งมีการ
ใชสี้ในการท างานดว้ยเหมือนกัน  แต่การท่ีเราจะใชสี้เหมือนกับคนท่ีรูจ้ักสีเป็นอย่างดีนั้น ตอ้งมี
การศึกษาคน้ควา้หาความรูใ้นเรื่องของสีและวิธีการในการใชสี้ขั้นพืน้ฐานก่อน เพื่อใหสี้สามารถ
สรา้งประโยชนท่ี์ดีมากยิ่งขึน้ ประกอบกับการออกแบบให้มีความความสวยงามนั้น นักออกแบบ
ต้องมีความเข้าใจและความรู้ในเรื่องของการใช้สี  เพื่อท าให้การใช้สีส าหรับการออกแบบ         

และสรา้งสรรคผ์ลงานออกมาไดอ้ย่างมีคณุค่าต่อผูอ้่าน หรือผูด้ ูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความ
เขา้ใจและความรูเ้กี่ยวกบัเร่ืองของทฤษฎีสี 

2.2.2.1 ความหมายของสี 
สี (color) หมายถึง แสงท่ีได้แสดงแก่ตาให้เห็นเป็นสีต่างๆ สีทุกสียังเป็นส่ิงท่ี

กระตุน้เรา้ท าใหเ้กิดความรูสึ้กทางดา้นอารมณใ์หม้ีการเปล่ียนแปลง  ราชบณัฑิตยสถาน (2546) 
เพราะเหตุนีสี้จึงเป็นส่ิงท่ีกระตุ้นเรา้การมองเห็นโดยมีการส่องสว่างของแสง      

ไปกระทบส่ิงของแล้วสะท้อนเข้าในดวงตามนุษย์ และสมองได้เปล่ียนแปลงในการรับรู ้ให้เกิด
ความเขา้ใจตามท่ีไดม้ีการก าหนดของมนุษย ์นอกจากนีสี้ยังมีอิทธิพลในทางจิตวิทยาเน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีสามารถกระตุ้นให่มนุษย์เกิดความรู้สึกในด้านอารมณ์ของตนเอง  การท่ีสมอง                   
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ไดเ้ปลี่ยนแปลงการรบัรูน้ัน้มีความแตกต่างกนัไป เพราะไดข้ึน้อยู่กบัการด ารงชีวิตประจ าวนัของแต่
ละคนนั้นว่าไดเ้คยเห็นสีไหนมาก่อนแลว้บา้งและมีสาเหตุท่ีไดเ้กิดจากความบกพร่องทางสายตา 
เช่น คนตาบอดสี เป็นตน้ 

2.2.2.2 ความส าคัญของสี 
ในแต่ละวันมนุษย์จะมองเห็นสีต่างๆ หลากหลายรูปแบบท่ีได้อยู่ในรอบๆตัว   

ของเรา และเป็นท่ียอมรบัไดว้่า สีนัน้เป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึงท่ีไดดึ้งดูดความสนใจใหก้บัผู้ท่ีพบ
เห็น แมว้่าสีนัน้จะไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนษุย ์แต่ก็มีความจ าเป็นต่อการประกอบ
ชีวิตในประจ าวนัของของแต่ละคนเป็นอย่างมาก กล่าวไดคื้อ สีสามารถแบ่งแยกส่ิงของแต่ละอย่าง
ได้ เช่น สัญญาณไฟจราจรสีแดงหมายถึงให้รถหยุด สีเขียวหมายถึงรถสามารถไปได้ เป็นต้น 
เพราะเหตุผลนีจ้ึงมีความส าคัญท่ีแตกต่างกนัตามการใชช้ีวิตของมนุษยใ์นแต่ละอาชีพของตนเอง  
ท่ีสามารถมองบทบาทของสีท่ีจะน าไปใชใ้นอาชีพนั้นๆของตนเองได ้เช่น การใชสี้ส าหรบันักธุรกิจ
การตลาดจะใชใ้นการดึงดูดลูกคา้ใหม้ีความสนใจในการเลือกซือ้สินคา้ในชิน้นั้น  ถา้เป็นนักวาด
เขียนนั้นหมายถึงเครื่องมือท่ีจะช่วยช่วยในการถ่ายทอดการใช้ชีวิตของมนุษย์  อารมณ์             
และความรูสึ้ก  และนักออกแบบทางดา้นงานพิมพ ์ สีสามารถช่วยในการสรา้งอารมณ ์แยกแยะ
ส่ิงของ เช่นการใชสี้ท่ีอ่อนๆ สามารถท าใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีมีความเป็นส่วนตัวเงียบสงบ และการ
พิมพ์ข้อความโดยการใชสี้แดงเพื่อการบอกให้ค าเตือนและให้ระวัง  การใส่กรอบส่ีเหล่ียมท่ีมีสี
ลอ้มรอบกลุ่มรูปภาพ เพื่อท่ีจะแสดงใหรู้ปภาพดเูป็นกลุ่มเดียวกนั เป็นตน้ เพราะเหตนีุสี้จึงสามารถ
ท าให้ภาพมีความส าคัญมากขึน้ และมีความส าคัญต่อการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆดังต่อไปนี้       
(ผกามาศ ผจญแกลว้, 2543, น. 129) 

1. การท่ีสีสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อ่านและผู้ดู การเรา้ความสนใจ
ของผูด้นูบัเป็นจดุมุ่งหมายท่ีส าคญัท่ีไดม้ีการใชสี้ในการออกแบบงานพิมพ ์ เราสามารถใชสี้ใหเ้กิด
ความแตกต่าง เป็นหลกัการล าดบัแรกท่ีสามารถใชใ้นการดึงดดูความสนใจของผูอ้่านได ้แต่ตอ้งใช้
กับส่วนประกอบท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด ส่วนประกอบนั้นตอ้งมีการเนน้และวางแผนการจดัวาง
ไดอ้ย่างเหมาะสม เช่น ถา้ใชสี้ในงานมากเกินไป และการจัดวางไม่มีความเหมาะสมจะท าใหง้าน
ชิน้นะ้นไม่เป็นจดุท่ีน่าสนใจของผูอ้่านได ้

2. การสร้า งอารมณ์และความสัมพันธ์ ในสถานการณ์ท่ีพบได้จริ ง                 
โดยธรรมชาติของมนษุยน์ัน้จะนึกถึงสีท่ีมีความสมัพนัธก์ับส่ิงของหรือวตัถุต่างๆ ท่ีมีสี เช่น เนือ้สด 
ท่ีดีลกัษณะของเนือ้จะมีสีแดง  ถา้เนือ้มีสีเขียวปรากฏอยู่เนือ้ชิน้นั้นจะไม่มีความสด ถา้มีการพิมพ์
ภาพเนือ้สดเป็นภาพสีก็จะสามารถเพิ่มความเป็นจริงของรูปภาพไดดี้มากขึน้ นอกจากนีย้งัช่วยใน
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การบ่งบอกความรูสึ้กรอ้นหรือความรูสึ้กเย็น ความรูสึ้กสดใสหรือความรูสึ้กเศรา้หมอง ความรูสึ้ก
เกี่ยวขอ้งกบัสีท่ีใชอ้าจไม่มีความชดัเจน  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัประสบการณข์องบุคคลนัน้ๆ 

3. สามารถช่วยใหเ้กิดการจดจ าไดดี้ การอธิบายบางส่ิงบางอย่างท่ีมีอยู่ใน
เนือ้หาขอ้มูล บางครัง้มีการใชสี้ประกอบในเนือ้หานั้นๆ เพราะสีสามารถท่ีช่วยใหม้นุษยส์ามารถ  
ใชข้อ้มูลในการส่ือสารไดดี้ และคนท่ีไดร้บัข่าวสารสามารถจ าขอ้มลูท่ีนักส่ือสารตอ้งการส่ือนั้นได้
ง่ายมากขึ ้น เช่น นักโฆษณา นักการตลาดมักใช้สีท่ีบุคคลทั่ วไปสามารถมองเห็นได้ง่ายๆ              
เช่น สีเหลือง  หรือสีแดง และการท่ีนักโฆษณาไดม้ีการใชสี้นั้นซ า้ทุกครัง้เป็นประจ าก็จะเป็นการ
สรา้งอัตลักษณท่ี์โดดเด่นใหก้ับสินคา้ชิน้นั้นไดดี้ นอกจากนีย้ังสามารถบอกไดว้่าส่วนไหนท่ีผู้ซือ้
ควรจะอ่านก่อนและส่ิงไหนท่ีผู้ซื ้อจะต้องอ่านทีหลัง เช่น การพิมพ์เนื ้อหาท่ีจะให้ผู้ซื ้ออ่าน            
เป็นตวัอกัษรท่ีมีสีโดดเด่นเพื่อดึงความสนใจของลกูคา้  

4. การสร้างส่ิงแวดล้อมรอบๆตัวให้เป็นท่ีน่าพอใจ โดยการเลือกใช้สี           
ตามทฤษฎีในการออกแบบ เช่น ความกลมกลืน ความแตกต่าง  ความสมดุล และจังหวะ เป็นตน้ 
การท่ีสามารถท าใหส่้วนประกอบของงานศิลป์นั้นดูมีการเคล่ือนไหว เช่น การใชสี้สม้และสีน า้เงิน
ใหอ้ยู่ดว้ยกนัจะดกูลมกลืน แต่ถา้เกิดใชสี้ผิดอาจจะท าใหง้านชิน้นัน้มีสภาพท่ีดไูม่ไดม้ากกว่าการท่ี
ไม่ใชสี้เลยก็เป็นได ้

5. รวบรวมและแยกกลุ่มของข้อมูล ในแต่ละครั้งสีจะต้องมีการใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องเข้ารวมไว้ด้วยกันและแยกกลุ่มเนือ้หาท่ีท่ีมีความแตกต่างกัน     
ใหม้ีการจดัแยกออกจากกนั เช่น การพิมพพ์ืน้หลงัท่ีวางภาพเป็นสี  หรือการสรา้งกรอบพืน้สกรีนสี
ส าหรบัการเขียนขอ้ความ เพื่อจัดใหเ้ป็นกลุ่มท่ีมีเนือ้หาในเรื่องเดียวกัน นอกจากนีย้ังใชสี้ในการ
จัดแยกส่วนประกอบต่างๆ ของข้อมูลเนือ้หาในแผนภูมิ เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ดูสามารถเข้าใจใน
ขอ้มูลไดช้ัดเจนมากยิ่งขึน้ หรือการใชสี้ในการแยกหัวขอ้ของมูล เช่น การใชสี้แทนในหน่วยต่างๆ 
ของเนือ้ในหนงัสือ คู่มือ หรือในเอกสารต่างๆเป็นตน้ 

2.2.2.3 หลักการใช้สี 
การท่ีใชสี้กับผลงานท่ีออกมานั้น อยู่ท่ีนักออกแบบ นักวาดภาพว่ามีจุดประสงค์

ใด ท่ีจะดึงดูดและเพิ่มความสนใจ ให้กับผู้ท่ีอ่าน และผู้ท่ีได้ดูในผลงานนั้น เพื่อให้เข้าถึง
จดุมุ่งหมายท่ีไดต้ัง้เป้าไว ้หลกัในการใชสี้มีดงันี ้(จินตหรา อตุมะ, 2555, น. 1) 

การใช้สีวรรณะเดียว 
สีวรรณะเดียว (tone) คือ กลุ่มสีท่ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ   
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1. วรรณะรอ้น (warm tone) ท่ีประกอบไปดว้ย สีสม้ สีม่วง สีแดง สีเหลือง 
สีในแต่ละสีสามารถมีผลกับอารมณค์วามรูสึ้กนึกคิด  กระฉับกระเฉง เรา้ใจ และต่ืนเตน้ สีเหล่านี้
จึงเป็นโทนสีวรรณะรอ้น 

2. วรรณะเย็น (cool tone)  ประกอบไปด้วย สีน า้เงิน  สีเหลือง สีม่วง       
สีเขียว สีเหล่านีใ้หค้วามรูสึ้ก เงียบสงบ สดชื่น (สีม่วงและสีเหลืองสามารถอยู่ได้ทัง้สองวรรณะ)   
ในการใชสี้เราควรเลือกใชสี้ท่ีมีวรรณะเดียวในภาพทัง้หมด เพื่อจะท าใหภ้าพมีความสมดุลดูเป็น
ภาพท่ีเป็นหน่ึงเดียวกนั  

การใช้สีต่างวรรณะ 
หลักทฤษฎีทั่วๆไป จะใชสี้ในอตัรารอ้ยละ 80 ต่อ รอ้ยละ 20 ของวรรณะ

สี หมายถึง ถา้เกิดใชสี้วรรณะรอ้นในอตัรารอ้ยละ 80 ตอ้งใชสี้วรรณะเย็นอตัรารอ้ยละ 20 เป็นตน้ 
เพราะการท่ีใชสี้ในลกัษณะนีจ้ะสามารถดึงดูดความสนใจของผูด้ไูดดี้ แต่ตอ้งไม่ใชสี้ในอตัราส่วนท่ี
มีความเท่ากันเพราะจะท าใหภ้าพไม่มีความโดดเด่น และไม่เป็นท่ีน่าสนใจของผูท่ี้ไดดู้หรือผูท่ี้พบ
เห็นภาพนี ้วรรณะของสี เป็นส่ิงท่ีสามารถท าใหเ้กิดความรูสึ้กเย็นแลพความรูสึ้กรอ้น ในวงจรของสี
วรรณะเย็นจะมีทั้งหมด 7 สี และ สีวรรณะรอ้นจะมีทั้งหมด 7 สี ซึ่งแบ่งท่ี สีเหลืองและสีม่วง            
ท่ีสามารถเป็นไดท้ัง้สองวรรณะ 

การใช้สีตรงข้าม 
สีตรงข้ามเป็นคู่ ท่ีสีท่ีท าให้เกิดการตัดกันของสีในภาพอย่างรุนแรง 

สามารถสรา้งต่ืนเตน้เรา้ใจ และความโดดเด่นของภาพนั้นไดเ้ป็นอย่างมาก แต่ถา้หากใชโ้ดยไม่ถูก
วิธีและใชไ้ม่เหมาะสมก็สามารถท าใหเ้กิดการขดัแยง้ พรา่มวั ลายตา เพราะฉะนัน้ควรใชสี้ตรงขา้ม 
ในอัตรารอ้ยละ 80 ต่อ รอ้ยละ 20 หรือถา้จ าเป็นตอ้งใช ้ก็ควรมีการเติมสีอื่นๆเพิ่มเขา้ไปเช่น สีด า
และสีขาว เพื่อเป็นการลดสีของสีตรงขา้มให้มีความอ่อนลง สีตรงข้ามนั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 6 คู่
ไดแ้ก่ (จินตหรา อตุมะ, 2555, น. 1) 

สีม่วง   ตรงขา้มกบั  สีเหลือง 
สีเขียวเหลือง    ตรงขา้มกบั สีม่วงแดง 
สีแดง    ตรงขา้มกบั  สีเขียว 
สีสม้แดง   ตรงขา้มกบั สีเขียวน า้เงิน 
สีน า้เงิน   ตรงขา้มกบั สีสม้ 
สีสม้เหลือง    ตรงขา้มกบั สีม่วงน า้เงิน 
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2.3 เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรดนตรี 
2.3.1 หลักสตูรดนตรีระดบัประถมศึกษา 

การศึกษาในระดับนีย้ังคงเป็นการศึกษาภาคบังคับท่ีโรงเรียนทุกโรงเรียนตอ้งมีการ
จดัการเรียนการสอน ดนตรีจดัเป็นวิชาบงัคบัวิชาหน่ึงในหลักสตูรท่ีทกุคนตอ้งเรียน สาระดนตรีท่ีมี
อยู่ในหลักสูตรระดับประถมศึกษาควรมีครบถ้วนกล่าวคือ เนื้อหา ในรายวิชาดนตรี ได้แก่ 
ส่วนประกอบของดนตรี วิวัฒนาการดนตรี และทักษะของดนตรี องคป์ระกอบดนตรีทัง้ 7 อย่าง 
เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนดนตรีควรรูแ้ละเข้าใจได้ อย่างไรก็ตามการเรียนรูอ้งค์ประกอบดนตรีควรเป็น
ลกัษณะพืน้ฐานไม่สลบัซบัซอ้นจนเกินไป วรรณคดีดนตรีไดแ้ก่ บทเพลงและประวติัดนตรีเป็นส่ิงท่ี
ผู้เรียนควรเรียนรูบ้า้ง ทั้งวรรณคดีดนตรีไทยและสากล เพื่อเป็นส่วนช่วยให้เกิดความซาบซึง้ใน
ดนตรีได ้ทกัษะทกุชนิดควรเนน้อย่างเท่าเทียมกนัเพื่อวางรากฐานใหแ้ก่ผูเ้รียน เจตคติค่านิยมทาง
ดนตรีเป็นส่ิงท่ีครูผูส้อนควรถ่ายทอดใหก้บัผูเ้รียน (ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2544, น. 5) 

2.3.2 สาระการเรียนรู้ สาระดนตรี ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะสามารถช่วยในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ ท าให้ผู้เรียนมีจินตนาการในแบบของตัวเองในการสร้างผลงาน มีสุนทรียภาพ             
ซึ่งสามารถส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกๆคน กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทางกลุ่มสาระ
ศิลปะได้จัดท าขึน้มาสามารถช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาในด้านอารมณ์ ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ           
และสามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึน้อีกดว้ย   

2.3.2.1 สาระดนตรี 
มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าดนตรีถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ  ชื่นชม                    
และประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 

มาตรฐาน ศ  2.2  เข้า ใจความสัมพันธ์ระหว่ างดนตรี  ประวั ติศาสตร์                     
และวฒันธรรม เห็นคณุค่าของดนตรีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทย
และสากล 

2.3.2.2 คุณภาพของผู้เรียน 
จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 

1. นักเรียนรูแ้ละเข้าใจท่ีมาของแหล่งการก าเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง 
บทบาทหน้าท่ีความส าคัญของบทเพลงท่ีนักเรียนได้ยินในชีวิตประจ าวัน สามารถร้องเพลง        
และปรบมือได้ตรงตามจังหวะ มีการเคล่ือนไหวร่างกายให้เข้ากับบทเพลง อ่าน เขียน และใช้
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สัญลักษณ์โน้ตดนตรีไทยและสากลได้ถูกต้อง สามารถแสดงออกในด้านการคิดเกี่ยวกับดนตรี      
มีส่วนรว่มในการจดักิจกรรมดนตรีภายในโรงเรียน และในชีวิตประจ าวนัดว้ย 

2. รูแ้ละเข้าใจถึงความส าคัญของดนตรีในท้องถิ่นของตนเอง รูจ้ักอนุรักษ์
ดนตรีในทอ้งถิ่นของแต่ละภาคในประเทศไทย 

จบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1. รูแ้ละมีความเขา้ใจในเรื่องเสียงของดนตรี เสียงรอ้ง เครื่องดนตรี และรูจ้กั
หน้าท่ีในการเคล่ือนท่ีของบทเพลง องค์ประกอบของดนตรี ศัพท์สังคีตในบทเพลง ประโยค        
และอารมณข์องบทเพลงท่ีฟัง รอ้งและบรรเลงเครื่องดนตรี การดน้สดอย่างง่าย การใชแ้ละการเก็บ
รกัษาเครื่องดนตรีไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถอ่าน เขียนสัญลักษณข์องโนต้สากลและโนต้ไทย รูถ้ึง
การปฏิบัติในการเล่นเครื่องดนตรี สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องของดนตรีได ้การถ่ายทอด
ความรูสึ้กของบทเพลงท่ีไดฟั้ง มีความเขา้ใจในการใชด้นตรีประกอบการแสดงไดดี้ 

2. รู ้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับการด ารงชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรมไทย รูจ้ักวิวัฒนาของเครื่องดนตรีไทย รูจ้ักการใช้ชีวิตในประจ าวันกับเครื่องดนตรี
ท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับดนตรีท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน เห็นค่าความส าคัญในการอนุรกัษ์ดนตรี 
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.และส านกัคณะกรรมการการศึกษานพืน้ฐาน, 2551, น. 1) 

 
2.4 เอกสารที่เก่ียวข้องเก่ียวกับชุดแบบฝึกทกัษะ 

2.4.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
ความหมายของแบบฝึกทกัษะ ไดม้ีผูใ้หค้วามหมายไวด้งันี ้
อัจฉรา  ชีวพันธ์ (2546, น. 48) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า      

เป็นส่ิงท่ีไดส้รา้งขึน้เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน  ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการได้มี
การเพิ่มเติมขอ้มลูเนือ้หา เพื่อช่วยท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจในเนือ้หาง่ายมากยิ่งขึน้ 

อารีย ์วาศนอ์ านวย (2545, น. 48) ไดก้ล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทักษะว่าเป็น
อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนือ้หาประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย     
ท่ีสามารถจะน าไปให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมมากยิ่งขึน้  เพื่อจะได้มีพัฒนาการในเรียนรู้           
ท่ีคล่องแคล่วเกิดความช านาญ ซึ่งสามารถเป็นไปโดยอตัโนมติั  

ชาญชัย อาจนสมาจาร (2540, น. 98) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทักษะ     
ว่า เป็นเนือ้หาในหน่วยการเรียนรูท่ี้ผู้เรียนจะตอ้งศึกษา เป็นแบบฝึกท่ีตอ้งมีการฝึกปฏิบัติส าเร็จ   
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยได้มีการจัดตั้งค าถามให้นักเรียนได้สามารถทบทวนความรู้            
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จากเนือ้หาท่ีไดเ้รียนมา ท าใหรู้ว้่านักเรียนไดท้ างานชิน้ไหนและท าบทเรียนไหนส าเร็จ ซึ่งแบบฝึก
ทกัษะสามารถน าไปใชไ้ดท้ัง้ท่ีบา้นและท่ีหอ้งเรียน 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2544, น. 2) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกไว้ว่า      
แบบฝึกทักษะ เป็น ส่ือการสอนท่ีสามารถใช้ในการฝึกปฏิบัติทักษะให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ 
หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนจบบทเรียนในแต่ละหน่วย และเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดความรู้     
และความเขา้ใจ มีความช านาญมากยิ่งขึน้  

สุพรรณี ไชยเทพ (2544, น. 17) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทักษะไว้ว่า    
แบบฝึกทักษะ เป็นเอกสารท่ีใชใ้นการจัดการเรียนรูเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดท้ าการฝึกและปฏิบัติแบบฝึก
ทกัษะสามารถช่วยเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการปฏิบติัท่ีสงูมากขึน้  

ถวัลย์ มาศจรัส (2548, น. 151) ได้กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกทักษะ                  
ว่าแบบฝึกทักษะเป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ไดม้ีการพฒันาทักษะการเรียนรูข้องนักเรียน และท าให้
นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไ้ด้อย่างดีมากยิ่งขึน้ แบบฝึกทักษะมีความหลากหลายในด้าน
เนือ้หา สามารถพัฒนาทักษะ กระบวนการความคิดของผูเ้รียน และน าผูเ้รียนสู่การสรุปความคิด 
จุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการจัดการการสอน แบบฝึกทักษะยังสามารถท าใหผู้้เรียนเขา้ใจเนือ้หา    
ในบทเรียนไดด้ว้ยตวัของผูเ้รียนเองอีกดว้ย 

จากการศึกษาความหมายของแบบฝึกทักษะ แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะ          
เป็นเครื่องมือท่ีท่ีสามารถช่วยในการพฒันาทกัษะในเรื่องท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรูใ้หม้ากขึน้ โดยแบบฝึก
ทักษะไดเ้นน้การฝึกฝนหรือการปฏิบัติดว้ยตนเองของนักเรียน ลักษณะของแบบฝึกทักษะจะเป็น
การเรียงล าดบัเนือ้หา จากเนือ้หาท่ีง่ายไปสู่เนือ้หาท่ีมีความยากมากขึน้  และสามารถท าใหผู้้เรียน
ไดเ้รียนรูเ้ป็นระบบและท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูแ้ละมีความเขา้ใจในเนือ้หาของบทเรียนมากยิ่งขึน้ 

2.4.2 ลักษณะของแบบฝึกที่ด ี
การจัดท าแบบฝึกส าหรับนักเรียน มีส่ิงส าคัญท่ีหลายอย่าง ซึ่งได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ

หลากหลายท่านไดใ้หข้อ้แนะน าเกี่ยวกบัรูปแบบและลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ไวด้งันี ้
สพุรรณี ไชยเทพ (2544, น. 19) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวด้งันี ้

1. แบบฝึกต้องมีความชัดเจน ทั้งค าชีแ้จงและค าสั่ง ต้องง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจในเนือ้หา 

2. แบบฝึกต้องมีการจัดท าให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีครูผู้สอนต้องการจัดการ
เรียนรู ้
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3. แบบฝึกต้องมีรูปภาพและภาษาท่ีจะสามารถกระตุ้นความสนใจของผูเ้รียน 
ภาษาและรูปภาพนัน้ตอ้งมีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียนดว้ย 

4. แบบฝึกแต่ละเร่ืองควรมีเนือ้หาท่ีกระชบัไม่ยาวจนเกินไปและเขา้ใจง่าย 
5.ในแบบฝึกควรมีหน่วยการเรียนรูใ้นแต่ละบทเรียนท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อท่ีจะท าใหผู้เ้รียนไม่เบื่อหน่ายขณะท าการเรียนรู ้
6. แบบฝึกท่ีดีควรตอบสนองและสอบถามความตอ้งการของนักเรียนเป็นหลัก  

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนกุในการท าแบบฝึกในหอ้งเรียน 
7. ตอ้งมีค าตอบท่ีชดัเจนในการถาม-ตอบค าคาม 
8. แบบฝึกทกัษะท่ีดีตอ้งมีการประเมินความกา้วหนา้ทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนได ้

กุศยา แสงเดช (2545, น. 6-7) ไดก้ล่าวใหค้ าแนะน าแก่ผูส้รา้งแบบฝึกใหย้ึดรูปแบบ
และลกัษณะแบบฝึกทกัษะท่ีดีดงันี ้

1. แบบฝึกทักษะท่ีดีตอ้งมีความชัดเจนในเรื่องของค าสั่งและวิธีในการท าแต่ละ
ข้อ ค าสั่งหรือตัวอย่างในการแสดงวิธีท านั้น ผู้สรา้งแบบฝึกทักษะไม่ควรจัดท าเนือ้หาท่ียากจน
เกินไป เพราะจะท าใหผู้้เรียนเกิดการเรียนรูท่ี้ยากมากขึน้ ควรปรับความยากง่ายของเนือ้หาใน
บทเรียนใหเ้หมาะสมกับวัยผูเ้รียน เพื่อท่ีผูเ้รียนจะสามารถท าการเรียนรูแ้บบฝึกทักษะไดด้้วยตัว
ของผูเ้รียนเอง 

2. แบบฝึกทกัษะท่ีดีควรมีความส าคญัต่อผูเ้รียนและตอ้งสอนตรงกบัจดุมุ่งหมาย
ของการฝึก  สามารถใชแ้บบฝึกทกัษะไดย้าวนาน และมีความทนัสมยั 

3. ภาพและภาษาท่ีใชใ้นแบบฝึกทกัษะตอ้งมีความเหมาะกบัวยัของผูเ้รียนในแต่
ละระดบัชัน้ 

4. แบบฝึกทักษะท่ีดีต้องมีการจัดกิจกรรมการฝึกทีละเรื่องๆ เนือ้หาในแบบฝึก   
แต่ละเรื่องไม่ควรมีเนื ้อหาท่ียาวเกินไป และควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลายแบบเพื่อกระตุ้นเรา้      
ความสนใจของนกัเรียน และท าใหน้กัเรียนไม่รูสึ้กเบื่อในการท ากิจกรรม 

5. แบบฝึกท่ีดีตอ้งก าหนดค าตอบท่ีมีความชัดเจน ตอ้งใหผู้เ้รียนไดต้อบค าถาม
โดยอิสระ ครูผูส้อนตอ้งเลือกใชค้ า ขอ้ความในแบบฝึกทกัษะท่ีเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเคยเห็นและตอ้งตรง
กับส่ิงท่ีผู้เรียนก าลังสนใจ ส่ิงเหล่านีจ้ะก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความสนุกสนาน ซึ่งจะ
สามารถท าใหผู้เ้รียนเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

6. แบบฝึกท่ีดีต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าการศึกษาเนื้อหาได้ด้วยตนเอง       
ค้นคว้าหาข้อมูลในส่ิงต่างๆท่ีผู้เรียนได้พบเจอ พอเห็น ส่ิงเหล่านีจ้ะสามารถท าให้ผู้เรียนจดจ า
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ขอ้มูลไดแ้ม่นย ามากยิ่งขึน้ และผูเ้รียนจะน าส่ิงท่ีได้เรียนรูด้ว้ยตนเองไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวัน
ของตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งและเหมาะสม  

7. แบบฝึกท่ีดีตอ้งตอบสนองความแตกต่างของแต่ละคน ผูเ้รียนในแต่ละคนจะมี
ขอ้แตกต่างท่ีไม่เหมือนกัน เพราะนั้นเนือ้หาในการจัดท าแบบฝึกควรเริ่มตั้งแต่จากเนือ้หาท่ีง่าย     
ไปจนถึงเนือ้หาท่ีค่อนขา้งยาก เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเลือกท าในระดับความยาก-ง่ายท่ีตัวเองถนดั
และสามารถช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรูโ้ดยการใช้แบบฝึกดว้ยตัวของนักเรียน
เอง 

8. แบบฝึกท่ีไดจ้ัดท าเป็นรูปเล่ม ผูเ้รียนน าเล่มแบบฝึกไปเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองได้
ทกุท่ี และสะดวกต่อการใชง้านอีกดว้ย 

9. การ ท่ีผู้ เ รียนได้ท าแบบฝึก สามารถท าให้ค รูผู้สอนในรายวิชานั้นๆ                   
เห็นข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคน ท าให้ผู้สอนสามารถน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข            
ในขอ้บกพรอ่งนัน้ๆได ้

10. แบบฝึกท่ีไดส้รา้งขึน้ ไดม้ีอยู่ในหนงัสือเรียนบางส่วน จะสามารถท าใหผู้เ้รียน
ใชแ้บบฝึกไดด้ว้ยตนเอง 

11. แบบฝึกท่ีจดัท าไวส้ าเร็จแลว้ จะช่วยใหค้รูประหยดัเวลาในการจดัท าแบบฝึก
ทักษะ และผูเ้รียนก็ประหยัดเวลาในการคัดลอกแบบฝึกจากหนังสือเรียนหรือจากกระดานนั้นเอง 
ท าใหผู้เ้รียนมีเวลาในการฝึกฝนในการท าแบบฝึกทกัษะมากยิ่งขึน้อีกดว้ย 

12. แบบฝึกจะสามารถช่วยลดค่าใชจ้่าย เพราะการพิมพเ์ป็นเล่ม จะมีการลงทุน
นอ้ย และยงัมีประโยชนใ์นการท่ีผูเ้รียนสามารถทราบความกา้วหนา้ของตนเองผ่านแบบฝึกทกัษะ 

จริยภรณ์ รุจิโมระ (2548, น. 148) ได้เสนอหลักเกณฑ์การฝึกทักษะ คือ แบบฝึก
ทักษะต้องมีการก าหนดรายละเอียดการท าในแต่ละบทเรียนให้มีการเข้าใจง่ายต่อผู้เรียน            
แบ่งรายละเอียดของบทเรียนใหเ้ป็นหัวขอ้ใหญ่และหัวขอ้ย่อยเพื่อง่ายต่อการจดจ า ผูเ้รียนจะตอ้ง
ฝึกตั้งแต่บทเรียนท่ีเป็นหัวข้อย่อยจากเนื้อหาท่ีง่ายไปหาเนื้อหาท่ียาก และเมื่อฝึกทุกหัวข้อ
หมดแลว้จะสามารถท าใหผู้เ้รียนฝึกในหัวขอ้ท่ียากมากขึน้ได้ ผูเ้รียนตอ้งฝึกท าซ า้ๆ จนเกิดความ
ช านาญและความเชี่ยวชาญ 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, น. 146)ไดพู้ดถึงรูปแบบ
ของแบบฝึกทักษะท่ีดีไว้ คือ แบบฝึกทักษะต้องมีความสัมพันธ์กับเรื่องท่ีผู้เรียนได้เรียนมาแลว้       
มีความเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีค าชีแ้จงรายละเอียดในแบบฝึกท่ีเขา้ใจง่าย ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน
เข้าใจในการท าแบบฝึก และใช้เวลาได้อย่างเหมาะเหมาะสม มี ส่ิงท่ีกระตุ้นเร้าให้แสดง
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ความสามารถ  ในแบบฝึกผูเ้รียนสามารถตอบไดอ้ย่างอิสระ ถา้เป็นแบบฝึกท่ีผู้สอนตอ้งการให้
ผูเ้รียนไดท้ าและศึกษาไดด้ว้ยตนเองนั้น แบบฝึกควรมีความหลากหลายรูปแบบ ควรใชข้อ้ความ
ง่ายท่ีง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  

จากการศึกษาลักษณะของแบบฝึกท่ีดี ผู้วิจัยสรุปได้ว่า แบบฝึกท่ีดี คือ ต้องมี
จุดมุ่งหมายและค าสั่งท่ีมีความเขา้ใจง่าย มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน มีรูปแบบท่ีทันสมัย
ต่อเทคโนโลยี และสามารถกระตุ้นเรา้ผู้เรียนให้ผู้เรียนอยากจะท่ีจะเรียนรูแ้บบฝึกด้วยตัวของ
ผูเ้รียนเอง 

2.4.3 หลักทางจิตวิทยาที่เก่ียวกับการสร้างแบบฝึก 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, น. 91-92) ได้พูดถึง กฎการเรียนรูท่ี้ส าคัญของ ธอรน์

ไดคว์่า มีอยู่ 3 กฎ คือ 
1. กฎแห่งผล หรือกฎแห่งความพึงพอใจ คือ  อินทรียจ์ะท าในส่ิงท่ีตนเองมีความ

ตอ้งการและจะหลีกเล่ียงในส่ิงท่ีตนเองไม่ตอ้งการจะท า ธอรน์ไดคจ์ึงไดเ้นน้การท่ีจะท าใหผู้เ้รียน
เกิดความพอใจ โดยการชมผูเ้รียนอยู่เสมอ และใหร้างวลักบัผูเ้รียนเพื่อเป็นการเสริมแรง 

2. กฎแห่งความพรอ้ม การจัดการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไม่ไดห้ากผูเ้รียนและครูผูส้อน
ไม่มีความพรอ้มในการจัดกิจกรรม ในดา้นความพรอ้มนีต้อ้งเป็นความพรอ้มในหลายๆ ดา้นไม่ว่า
จะเป็นดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ ์และดา้นจิตใจ 

3. กฎแห่งการฝึกหดั แบ่งออกเป็น 2 ขอ้ คือ 
ก. กฎแห่งการใชพ้ฤติกรรมใดท่ีผูเ้รียนไดม้ีกาทางการเรียนท่ีดีมากขึน้รฝึกฝน

ซ า้ในหลายๆครัง้ เป็นอย่างสม ่าเสมอ ย่อมท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการ 
ข. กฎแห่งการไม่ใชพ้ฤติกรรมใด ถา้ผูเ้รียนเวน้ช่วงจากการฝึกฝน หรือขาด

การฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน จะท าให้ผู้เรียนจดจ าส่ิงท่ีเรียนมาได้ยาก และไม่เกิดการพัฒนา
ทางดา้นการเรียนรู ้

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, น. 87) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีพฤติกรรมนิยมไวว้่า ในเรื่อง
ของการเสริมแรง เมื่อการจัดการเรียนการสอนถา้ครูผูส้อนคอยเสริมเรียนผูเ้รียนอยู่เสมอ ผูเ้รียน   
จะมีการฝึกฝนซ า้ๆอย่างสม ่าเสมอ สกินเนอรไ์ดน้ าผลของการทดลองจากการจัดกิจกกรมการสอน
ในหลายๆรูปแบบ โดยยึดหลกัการเสริมแรงเป็นส่ิงส าคญั ซึ่งประกอบดว้ย 

ก. ผูเ้รียนไดม้ีส่วนรวมในการท ากิจกรรมดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 
ข. ใหม้ีการพฒันาไปทีละขัน้ตอนอย่างชา้ๆ 
ค. บอกผลของการเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยทนัทีหลงัเรียนจบ 
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ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากบทเรียนโปรแกรมตามความเห็นของสกินเนอร ์
1. ผูเ้รียนจะไดร้บัการเสริมแรงทนัทีระหว่างท่ีจดัการเรียนรู ้
2. นกัเรียนสามารถท างานไดต้วัของนกัเรียนเอง ส่ิงนีจ้ะท าใหน้กัเรียนมีอิสระ

ในการเรียนและการท างาน และท าใหน้กัเรียนเกิดความสนกุและมีความสขุไปกบัการเรียน 
3. บทเรียนโปรแกรมสามารถช่วยใหผู้เ้รียนรูจ้กัหนา้ท่ีของตนเอง และมีความ

มั่นใจในตวัเองขณะท าการเรียนรู ้
กรรณิการ ์พวงเกษม (2540, น. 7) ไดพู้ดถึงการสรา้งชดุแบบฝึกหัดเพื่อใชใ้นการฝึก

ทกัษะใหม้ีประสิทธิภาพ ตอ้งจดัท าโดยค านึงถึงหลกัการ ดงันี ้
1. ส่ิงท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคล ครูผู้สอนต้องคิดอยู่ตลอดว่าผู้เรียนแต่ละคน     

มีความรูแ้ละประสบการณท่ี์แตกต่างกัน ในการจัดท าแบบฝึกหัดจึงตอ้งจัดท าเนือ้หาและกิจกรรม
ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ และควรมีเนื ้อหาท่ีไม่ยากและไม่เกินไปส าหรับวัยของผู้เรียน          
การจัดการเรียนการสอนไม่แยกหอ้งเรียนเป็นเด็กท่ีเรียนเก่งหรือเด็กท่ีเรียนอ่อน ควรจัดการเรียน
การสอนท่ีรวมทัง้เด็กเก่งและเด็กอ่อนไวด้ว้ยกนั เพื่อใหม้ีการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

2. การเรียนรูโ้ดยการฝึกฝน ธอรน์ไดด ์(Thorndike) ไดก้ล่าวว่า การจัดการเรียน
ท่ีจะท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ ผู้เรียนจะต้องมีการฝึกฝนซ ้าๆ หลายครั้งอยู่สม ่าเสมอ 
เพราะฉะนั้นในการสรา้งแบบฝึกหัดจึงต้องจัดท าแบบฝึกให้เป็นหัวข้อย่อยต่างๆเพื่อให้ผู้เรียน       
ไดฝึ้กฝนในหัวขอ้นั้นๆ โดยการท าซ า้ๆ กันหลายครัง้โดยแบบฝึกหัดมีลักษะท่ีหลากหลายรูปแบบ 
เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อในการท าแบบฝึกท่ีจะส่งผลท าให้ผู้เรียนสนใจในการฝึกลดลง       
และท าใหพ้ฒันาการทางการเรียนรูไ้ม่พฒันาขึน้ดว้ย 

3. กฎแห่งผล เมื่อผูเ้รียนไดเ้รียนจบในแต่ละบทเรียนแลว้ ผูเ้รียนทุกคนก็อยาก   
จะทราบถึงผลการเรียนของตนเองว่าเป็นอย่างไร ได้คะแนนเท่าไหน ครูผู้สอนจึงควรบอกผล       
การเรียนในแต่ละครัง้เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ราบขอ้บกพร่องของตนเองและเป็นแรงกระตุน้ท่ีจะท าให้
นกัเรียนอยากพฒันาผลการเรียนของตนเองใหดี้ขึน้ดว้ย 

4. แรงจูงใจ เพื่อใหผู้เ้รียนอยากฝึกท าแบบฝึกหัดต่อไป แบบฝึกหัดควรมีเนือ้หา   
ท่ีกระชบัเขา้ใจง่าย ไม่ยืดเยือ้จนเกินไป เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความเบื่อหน่าย และควรมีแบบฝึกหัด
หลายรูปแบบไม่ซ า้กัน เช่น อาจจัดท าแบบฝึกหัดในลักษณะของเกม การจัดกิจกรรมท่ีมีความ
แปลกใหม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจกบัผูเ้รียน 

จากการศึกษาขอ้ความขา้งตน้ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า หลกัทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกบัการสรา้ง
แบบฝึกจะเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขกับการท ากิจกรรม เน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก       
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เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อในการเรียน และจะสามารถท าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้าน         
การเรียนรูท่ี้ดีขึน้ 

2.4.4 หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ 
ถวลัย ์มาศจรสั (2548, น. 148-149) ไดก้ล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึกทกัษะไวว้า่ 

ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมีความสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนและของแต่ละกลุ่มสาระ
รายวิชานั้น  เนือ้หาตอ้งถูกตอ้งตามหลักในแต่ละวิชา ขอ้ความหรือภาษาท่ีใช้ตอ้งให้เหมาะสม    
กับวัยของผูเ้รียน ค าชีแ้จงและค าสั่งของแบบฝึกตอ้งอ่านแลว้เขา้ใจง่ายไม่ซบัซอ้นหรือใชค้ าท่ียาก
เกินไป ส่ิงเหล่านีต้้องสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูข้องผู้เรียนไปสู่การท่ีผู้เรียนสามารถสรุป
เนือ้หาในส่ิงท่ีไดเ้รียนรูไ้ปแลว้อย่างเป็นขัน้ตอน  

สมทรง สวุพานิช (2539, น. 42) ไดเ้สนอถึงวิธีการใหท้ าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี ้ วิชาใด
ท่ีตอ้งฝึกปฏิบัติควรจะปฏิบัติหลังจากการท่ีครูผู้สอนได้สอนเนือ้หาในรายวิชานั้นเสร็จเรียบรอ้ย
แลว้ ผูเ้รียนตอ้งเร่ิมฝึกปฏิบติัจากขัน้ท่ีง่ายไปสู่ขัน้ท่ียากขึน้ตามล าดบั ใหร้ะยะเวลาสัน้ ๆ ในการฝึก
ในแต่ละครั้งควรฝึกในระยะเวลาท่ีสั้นๆ แต่ฝึกฝนซ า้ๆ อย่างสม ่าเสมอนั้นจะดีกว่าการท่ีฝึกเป็น
ระยะเวลานานแต่หลายๆวนัฝึกครัง้หน่ึง เน่ืองจากนกัเรียนแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันในดา้น
การฝึกท่ีไม่เหมือนกนั เพราะฉะนัน้ครูผูส้อนควรใหง้านตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนตาม
ความเหมาะสมเป็นกลุ่ม ๆ ครูตอ้งสรา้งความคิดบวกใหก้บัผูเ้รียนในการท าแบบฝึก โดยใหผู้เ้รียน
เห็นความส าคญัและใหใ้ชส่ิ้งเหล่านีเ้ป็นส่ิงแสดงความกา้วหนา้และการพัฒนาของผูเ้รียนแต่ละคน 
ครูผู้สอนต้องมีการแนะน าผู้เรียนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อบกพร่องครูผู้สอนควรจะปรบัปรุงแกไ้ข 
ก่อนท่ีผูเ้รียนจะฝึกปฏิบติัในส่ิงท่ีผิดๆ  

วิไลลักษณ ์มีทิศ (2551, น. 48) กล่าวว่า ในการจัดท าแบบฝึกนั้นผู้สรา้งตอ้งนึกถึง
ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร การสรา้งแบบฝึกตอ้งเริ่มสรา้ง
จากเนือ้หาท่ีมีความง่ายไปหาเนือ้หาท่ีมีความยากมากขึน้ ในการสรา้งแบบฝึกต้องตรวจสอบ    
หา้มมีขอ้ผิดพลาด และควรแทรกเนือ้หาในรายวิชาอื่นเขา้ไปเพิ่มเติมดว้ย 

ยุพิน พิพิธกุล (2539, น. 13) ได้กล่าวถึงข้อควรค านึงในการท าแบบฝึกว่า การท า
แบบฝึกจะไดผ้ลท่ีดีตอ้งนึกถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน ตอ้งจัดท าแบบฝึกเป็นหน่วย  
การเรียนรู ้ตอ้งฝึกไปทีละหน่วยๆ เมื่อเรียนจบในแต่ละหน่วยครบทุกหน่วยแลว้ ก็จะตอ้งฝึกใหม่
ตัง้แต่ตน้เพื่อเป็นการรวบยอดของเนือ้หา ควรท าการประเมินผลการทกุครัง้หลังจากการเรียนในแต่
ละหน่วยเพื่อเป็นการประเมินผลของนกัเรียนแต่ละคน 
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จากการศึกษาขอ้ความขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า วิธีการท าแบบฝึกทักษะ ผูว้ิจัยตอ้ง  
นึกถึงองคป์ระกอบหลากหลายรูปแบบ การท าแบบฝึกครูผูส้อนตอ้งจัดท าเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดความรูสึ้กอยากฝึกฝนและอยากพัฒนาการเรียนรูข้องตนเอง เนือ้หา       
ในแบบฝึกควรเริ่มจากเนือ้หาท่ีง่ายไปหาเนือ้หาท่ียากมากขึน้ เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ความสามารถแต่ละคนมีไม่ เท่ากัน การท าแบบฝึกควรให้ผู้เรียนฝึกท าซ ้าๆ                  
ในระยะเวลาสัน้ๆ แต่ควรท าอย่างสม ่าเสมอ ไม่ควรฝึกในระยะเวลาท่ีนานเพราะจะท าให้ผู้เรียน      
มีความรูสึ้กไม่สนุกกับการฝึกและเบื่อท่ีจะท าแบบฝึกต่อไป ในการฝึกทุกๆขั้นตอนต้องอธิบาย   
อย่างละเอียดเพื่อใหก้ารฝึกของผูเ้รียนราบรื่นและผ่านแต่ละหน่วยไปไดด้ว้ยดี ในการฝึกแต่ละครัง้
ครูตอ้งคอยใหค้ าแนะน านักเรียนอย่างใกลช้ิด เพราะเมื่อเจอขอ้ผิดพลาดตรงไหนครูจะไดป้รบัปรุง
แกไ้ขไดท้ันที เพราะไม่เช่นนั้นผูเ้รียนอาจจะฝึกปฏิบัติในเรื่องท่ีผิดไปตลอด ครูผูส้อนควรแจ้งผล
การในทุกๆครั้งท่ีมีการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง และเป็น
แรงผลกัดนัใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจมากยิ่งขึน้ในการฝึกในครัง้ต่อๆไป 

2.4.5 ประโยชนข์องแบบฝึกทักษะ 
แบบฝึกเป็นส่ือมีประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็นส่ือท่ีผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง    

ถกูสรา้งขึน้มาเพื่อพัฒนาผูเ้รียนในดา้นต่างๆใหดี้มากขึน้ เกิดความมั่นใจในการเรียนรู ้  ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540, น. 148)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึก             
ท่ีเกี่ยวกับทักษะไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่ิงท่ีช่วยครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ท าให้
ครูผูส้อนประหยัดเวลาในการสอนเพราะส่ิงนีผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง แบบฝึกทักษะ
เป็นเนือ้หาเพิ่มเติมท่ีเพิ่มขึน้มาจากหนังสือเรียนท่ีผูเ้รียนไดใ้ชใ้นหอ้งเรียน แบบฝึกทักษะถูกออก
แบบอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนในการเรียนรูท่ี้ชัดเจน สามารถช่วยในเรื่องของความแตกต่าง         
ของนกัเรียนแต่ละคน  เพราะการท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้ลือกท าแบบฝึกตามความสามารถของตนเองจะท า
ใหผู้เ้รียนมีพัฒนาการท่ีดีขึน้ ช่วยเสริมทักษะเมื่อไดเ้รียนในเรื่องเดิมๆซ า้ๆ หลายครัง้ เนน้ในเรื่อง      
ท่ีตอ้งการจะเรียน มีการวดัประเมินผลทกุครัง้หลงัจากท่ีเรียนจบบทเรียน ในการเรียนรูด้ว้ยแบบฝึก
ครูตอ้งคอยดแูลและใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนอย่างใกลช้ิด เพื่อคอยดขูอ้บกพรอ่งของแต่ละคนว่ามี
จุดดอ้ยตรงไหน ครูจะไดส้ามารถปรบัปรุงแกไ้ขในขอ้บกพรอ่งนั้นไดท้นั การจัดแบบฝึกเป็นรูปเล่ม  
ท่ีส าเร็จแล้วผู้เรียนสามารถน าเล่มแบบฝึกกลับไปเรียนรูด้้วยตนเองได้ทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น        
ท่ีบา้นหรือท่ีโรงเรียน ช่วยใหค้รูผูส้อนประหยัดทัง้แรงงานและเวลาในการท่ีจะตอ้งเตรียมแบบฝึก
อยู่เสมอในด้านผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาลอกแบบฝึกจากต าราเรียนท าให้มีโอกาสฝึกฝนทักษะ
ต่างๆ มากขึน้ 
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เนาวรตัน ์ชื่นมณี (2540, น.3) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบฝึกไวเ้ช่นกนัคือ แบบฝึก
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีต่อการเรียนในด้านทักษะต่างๆ สามารถท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา        
ของบทเรียนมากยิ่งขึน้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนจึงท าให้นักเรียนรูสึ้กมีความสุข        
และเกิดความสนุกสนานขณะเรียน  นักเรียนทราบถึงพัฒนาการของตนเองในแต่ละขั้น สามารถ
น าแบบฝึกไปเรียนและทบทวนได้ด้วยตัวเอง เมื่อมีการเรียนเสร็จในแต่ละบทเรียนการประเมิน     
ในแต่ละบทเรียนท าใหน้ักเรียนและครูผู้สอนทราบถึงขอ้บกพร่องของนักเรียนและน าไปปรับปรุง
แกไ้ขไดท้ันเวลา ส่ิงเหล่านีจ้ึงสามารถช่วยครูประหยัดเวลา ลดค่าใชจ้่าย และลดภาระงานของครู
ไดม้ากยิ่งขึน้ 

ณัฐพงศ ์สาวงศต์ุย้ (2542, น.35) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบฝึกว่า แบบฝึกเป็นส่ิง
ท่ีจ าเป็นต่อครูผู้สอนและนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรูแ้บบฝึกให้เกิดความช านาญในดา้น    
การปฏิบั ติหลังจากท่ีได้ฝึกท าซ ้าๆ ด้านความรู้ ด้านความคิด  และสามารถน าไปใช้                           
ในชีวิตประจ าวันได้ด้านครูผู้สอนแบบฝึกทักษะเป็นส่ือท่ีสามารถช่วยในการลดภาระงาน              
ลดค่าใชจ้่าย และสามารถมองขอ้ผิดพลาดของผู้เรียนไดเ้ป็นอย่างดีสามารถปรบัปรุงและแกไ้ขได้
ในทนัที  

กรรณิการ ์พวงเกษม (2540, น. 7) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบฝึกท่ีมีต่อการเรียนรู ้
คือ 

1. เป็นเนือ้หาท่ีเสริมขึน้มาจากบทเรียนในหนังสือ เป็นส่ิงท่ีช่วยลดภาระงาน    
ของครูผูส้อน เพราะแบบฝึกถกูสรา้งขึน้มาอย่างเป็นระบบขัน้ตอนและมีรายละเอียดท่ีชดัเจน 

2. ช่วยเสริมทกัษะในดา้นการใชภ้าษา แบบฝึกเป็นอปุกรณท่ี์สามารถช่วยพฒันา
ในดา้นการใชภ้าษาไดดี้ และครูผูส้อนตอ้งคอยดแูลใหค้ าแนะน ากบันกัเรียนตลอดการใช้แบบฝึก 

3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน เพราะนักเรียนแต่ละบุคคล     
มีความถนัดและความสามารถท่ีแตกต่างกันหลากหลายอย่าง การท่ีใหผู้เ้รียนไดท้ าแบบฝึกตาม
ความถนดัและระดบัความสามารถของตนเองจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสขุและสนกุกบัการเรียนรู  ้

4. แบบฝึกช่วยเสริมใหท้กัษะทางภาษาคงท่ีโดยกระท า ดงันี ้
4.1 ฝึกทนัทีหลงัจากนกัเรียนเรียนจบบทเรียนนัน้ๆ 
4.2 ฝึกท าซ า้หลาย ๆ ครัง้ 
4.3 ฝึกเฉพาะเนือ้หาท่ีตอ้งการเรียนรู ้

5. แบบฝึกท่ีใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรูข้องผู้เรียน หลังจาก
เรียนจบในบทเรียนแต่ละครัง้ 
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6. แบบฝึกท่ีท าเป็นรูปเล่มส าเร็จรูป ผู้เรียนสามารถน าไปเรียนรูแ้ละทบทวน
เนือ้หาไดด้ว้ยตนเอง 

7. การให้ผู้เรียนท าแบบฝึกสามารถท าให้ครูผู้สอนมองเห็นถึงจุดท่ีผู้เรียน         
ควรพฒันาและจดุไหนท่ีมีความบกพรอ่งครูผูส้อนสามารถปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัเวลา 

8. แบบฝึกท่ีมีเนือ้หานอกจากในหนังสือเรียน จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝน    
ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ 

9. แบบฝึกท่ีได้ท าการจัดพิมพ์ไว้แล้วจะสามารถช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการ
จัดเตรียมในแบบฝึกอยู่เสมอ ในด้านของผู้เรียนก็ไม่ต้องเสียเวลาออกแบบฝึกจากหนังสือเรียน    
ท าใหม้ีโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะในหลายๆดา้น ได่มากยิ่งขึน้ 

10. แบบฝึกจะสามารถช่วยในการประหยัดเงินและค่าใชจ้่าย เพราะการพิมพ์   
ขึน้เป็นรูปเล่มจะท าใหม้ีลงทุนต ่ากว่า และผูเ้รียนสามารถเห็นพัฒนาความก้าวหน้าในดา้นการ
เรียนรูข้องตนเอง 

สนุนัทา สนุทรประเสริฐ (2544, น. 3) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องแบบฝึกไว ้ดงัต่อไปนี ้
1. เป็นเนือ้หาท่ีมีการเพิ่มเติมมาจากหนังสือเรียน เป็นส่ือท่ีช่วยลดภาระหน้าท่ี

ของครูไดเ้ป็นอย่างมาก  
2. ช่วยเสริมทักษะแบบฝึกหัดเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะ   

ในแต่ละดา้น  และครูผูส้อนตอ้งคอยสนบัสนนุและช่วยเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียน 
3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างของแต่ละคน เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความชอบ

และความสนใจท่ีแตกต่างกัน การท่ีใหผู้เ้รียนไดท้ าแบบฝึกในส่ิงท่ีผู้เรียนชอบและถนัด ตรงตาม
ความสามารถของผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนรูสึ้กสนุกกับการเรียนรูโ้ดยใชแ้บบฝึกไปอีกด้วย  ดังนั้น
แบบฝึกหัดจึงไม่ใช่สมุดฝึกท่ีครูจะใหเ้ด็กลงมือท าหนา้ต่อหนา้ แต่เป็นแหล่งประสบการณเ์ฉพาะ
ส าหรบัเด็กท่ีตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษ  

4. แบบฝึกช่วยเสริมทกัษะใหม้ีความช านาญมากขึน้ เพราะการฝึกท าแบบฝึกซ า้ 
ในบทเรียนหลายๆครัง้ จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความช านาญและความเชี่ยวชาญในการฝึกท่ีมากยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาขา้งต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าแบบฝึกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ จพสามารถ  
ช่วยใหผู้เ้รียนประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูไ้ปโดยผ่านแบบฝึก แบบฝึกเปรียบเสมือน
คนท่ีช่วยเหลือครูผูส้อนในการเรียนการสอน ช่วยลดภาระงานของครูผูส้อนไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ
ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี เพราะเหตุนีแ้บบฝึกท่ีดีและมีประสิทธิภาพ   
จึงเป็นตวัช่วยท่ีดีท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหดี้มากยิ่งขึน้ 
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2.5 เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การต์ูน 
2.5.1 ความหมายของภาพการต์นู 

ภาพการต์นูเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์ดงันัน้จึงมีนกัวิชาการ
หลายท่านไดท้ าการศึกษาและใหค้วามหมายไวด้งันี ้

กช ช่วงชูวงศ์ (2546, น.  5)  ให้ความหมายของ การ์ตูนว่า เ ป็นค าทับศัพท์                      
ในภาษาองักฤษว่า Cartoon ซึ่งสนันิษฐานว่ามีรากศพัทม์าจากค าว่า คารโ์ทน (Cartone) ในภาษา
อิตาลี ซึ่งหมายถึงแผ่นกระดาษท่ีมีภาพวาด ต่อมาความหมายของค านีอ้าจเปล่ียนไปเป็นภาพ
ลอ้เลียนเชิงขบขันเปรียบเปรยเสียดสี เพื่อใหเ้กิดความรูสึ้กสนุกสนาน สะทอ้นใหเ้ห็นทศัน วิถีชีวิต 
คตินิยม ตลอดจนวิถีการเมืองของสังคมในช่วงเวลานั้น หรือแสดงจินตนาการฝันเฟ่ือง แต่หนังสือ
บางฉบับกล่าวว่า การต์ูนมาจากภาษาละตินว่า คารต์ะ (Carta) ซึ่งหมายถึงกระดาษ เพราะใน
สมัยนั้น การต์ูน หมายถึง การวาดภาพบนผ้าใบขนาดใหญ่ วาดบนผ้าม่านหรือเขียนลวดลาย    
หรือภาพลงบนกระจกโมเสก 

นอกจากค าว่าการต์ูน ท่ีใช้เรียกทับศัพท์ และใช้กันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็น
ภาษาไทยแลว้ ยงัมีค าภาษาองักฤษค าอื่นอีกท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั คือ ค าว่า 

1. การต์นู (Cartoon) มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า คารต์นั (Carton) หมายถึง รูปวาด
บนกระดาษแข็ง เพื่อความบันเทิง เช่น ภาพล้อทางการเมือง วาดในกรอบและแสดงเหตุการณ์      
ท่ีเขา้ใจไดโ้ดยชดัเจน และมีค าบรรยายสัน้ๆ 

2. คอมมิคส์ (Comics) เป็นลักษณะการ์ตูนท่ีเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเป็นหลัก            
มีลกัษณะเด่นคือ มีการแบ่งช่องอ่านเล่าเร่ืองออกมาเป็นช่องๆ ในหนา้เดียว บทค าพดูของตวัละคร
จะเป็นลักษณะตัวหนังสือในกรอบวงกลมคลา้ยลูกโป่งค าพูด และมีเสน้ชีติ้ดกับกรอบว่าตัวละคร
นัน้ก าลงัพดูอะไร 

3. ภาพล้อ (Caricature) เป็นค าท่ีมีรากศัพท์มาจากค าว่า คาริแคร ์(Caricare) 
หมายถึง ภาพท่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการลอ้เลียนส่ิงใดส่ิงหน่ึง วาดในลักษณะท่ีผิดแปลกไปจากเดิม
แต่ยงัมีเคา้โครงของภาพเดิมอยู่ 

4. นิยายภาพ ( illustrated Tale) เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้การอธิบายหรือค า
บรรยายในการเล่าเร่ืองเป็นหลกั โดยมีภาพการต์นูเป็นตวัประกอบค าบรรยาย 

จากการศึกษาภาพการ์ตูน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การ์ตูน เป็นภาพวาดท่ีวาดขึ ้น        
เพื่อความบันเทิงและความสนุกสนาน สามารถใช้ในการเล่าเรื่องโดยใช้ภาพเป็นหลัก การต์ูน      
แบ่งออกเป็นหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเร่ืองโดยใชภ้าพ  การเล่าเร่ืองเพื่อลอ้เลียนหรือเสียดสี
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เพื่อความขบขัน หรือการดึงเอาเฉพาะจุดเด่นของคนบางคนออกมาแลว้มาวาดใหเ้กิดจากความ
เป็นจริง ซึ่งภาพการต์นูสามารถเป็นเครื่องมือในการดึงดดูความสนใจของผูอ้่านไดเ้ป็นอย่างดี 

2.5.2 ประโยชนข์องการต์ูนทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้ 
ในปัจจบุนัไดม้ีการน าภาพการต์ูนมาใชใ้นดา้นการจดัการเรียนการสอน ซึ่งท าใหเ้กิด

ประโยชน์ต่อผู้เรียน  ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวถึงประโยชน์         
ของการต์นูในการจดัการเรียนรูด้งันี ้

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2545, น. 8) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการต์ูนในการ
จัดการเรียนรู ้ว่า การต์ูนนับว่ามีอิทธิพลกับเด็กมากเพราะเป็นโลกใบใหม่ใบแรกๆท่ีเด็กๆ จะได้
เรียนรู ้นอกจากบทเรียนในหอ้งเรียนและค าพร ่าสอนของผูป้กครองดว้ยการต์ูนมีความง่ายในการ
เข้าใจ ทั้งยังมีรูปภาพประกอบท่ีสวยงาม เสน่ห์ของภาพลายเส้นการต์ูนท่ีดูสนุก มีอารมณ์ขัน         
มีเร่ืองราวท่ีต่ืนเตน้ เรา้ใจและกระตุน้จินตนาการไดดี้ เชิญชวนใหเ้ด็กอ่านหนงัสือมากขึน้ 

มณีรตัน ์ สกุโชติรตัน ์(2547, น. 22) มีความเห็นว่า หนงัสือการต์นูมีบทบาทท่ีส าคัญ
ในการส่งเสริมการอ่านของเด็กได้ เพราะถ้าเด็กไม่สนใจในการอ่านหนังสือการต์ูนเลย พ่อแม่      
หรือครูต้องเริ่มปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยการท่ีเริ่มจากศูนย์ แต่ถ้าเด็กสนใจอ่านหนังสือ
การต์ูน ผูใ้หญ่จะสามารถชีแ้นะใหอ้่านหนังสือประเภทอื่นๆ ไดอ้ีก เท่ากับว่าผูป้กครองและครูเร่ิม
จากหน่ึง กล่าวคือ เด็กท่ีมีพืน้ฐานสนใจในการอ่านหนังสือการต์ูนอยู่แลว้จะเป็นส่ิงเรา้ให้เด็กรัก  
การอ่านต่อไป 

กนก ชลูกัษณ ์(2542, น. 168-169) ไดก้ล่าวว่า ไดม้ีผูท่ี้ไดศึ้กษาเร่ืองการอ่านของเด็ก 
และพบว่า เด็ก 9 ใน 10 คนสนใจอ่านหนังสือการต์ูน และจะติดตามการอ่านเป็นนิสัยไปจนโต   
และหนังสือการต์ูนท่ีใช้ค าศัพท์ไม่เกิน 1,000 ค า จะสามารถช่วยกระตุน้ความสนใจในการอ่าน  
ของผู้เริ่มเรียนได้ การใช้หนังสือภาพการต์ูนในการเรียนการสอน สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์         
ไดด้งันี ้

1. ใช้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ ใช้ในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน          
ภาพการต์ูนท่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงความบันเทิง มีการสอดแทรกคติ ขอ้คิดไวใ้นเรื่องราว ส่วนนี้  
เป็นส่ิงท่ีดึงดดูความสนใจของเด็กๆ ใหร้กัในการหนงัสือมากขึน้ 

2. ใชเ้ป็นบทเรียนเพิ่มเติมท่ีเพิ่มขึน้มาจากหนงัสือเรียนเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนรู้
ภาพการต์ูนสามารถใชใ้หค้วามรูใ้นวิชาต่างๆ โดยมีภาพประกอบบรรยายดว้ยค าพดูก็จะสามารถ
ท าใหเ้ด็กไดท้ัง้ความรู ้และความเพลิดเพลินในการอ่านมากขึน้ 
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3. ใช้เป็นหนังสือเรียนในการเรียนแต่ละวิชา ซึ่งความเป็นไปได้น้อยท่ีจะใช้
หนังสือภาพการต์ูนตลอดทัง้เล่มมาเป็นหนังสือเรียนประจ าวิชา แต่ก็ไดม้ีการน าภาพบางส่วนท่ีใช้
ในการดึงดดูความสนใจของผูเ้รียน 

สังเกต นาคไพจิตร (2530, น. 72) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องภาพการต์ูนท่ีน ามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนดงันี ้

1. ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนใหรู้สึ้กอยากเรียนรู้ ภาพการต์ูนเป็นส่ิงท่ีสามารถ
กระตุ้นเร้าผู้เรียนให้สนใจในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เช่น "การ์ตูนให้ความรู้
อะไรบา้ง" การต์ูนเรื่องนีใ้หค้ติขอ้คิดอะไร เป็นตน้ ภาพการต์ูนสามารถใชไ้ดก้บันักเรียนในหลายๆ
ระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับประถมศึกษา หรือระดับมัธยมศึกษา การต์ูนสามารถสรา้งความบันเทิง 
เรียกรอยยิม้และเสียงหัวเราะไดจ้ากทุกๆคน  และท าใหเ้พิ่มพัฒนาการดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียน 
ใหดี้มากยิ่งขึน้ 

2. ใชอ้ธิบายใหเ้ขา้ใจ การใชภ้าพการต์ูนสรา้งเป็นเรื่องราวและแนบเนือ้หาวิชา   
ท่ีง่ายเขา้ไป จะสามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการจดจ าท่ีดีมากขึน้ ในการใชก้ารต์ูนประกอบการเรียนรู ้
ครูผูส้อนตอ้งเลือกภาพการต์ูนท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกับเนือ้หาท่ีเรียน และตอ้งเลือกภาพการต์ูนท่ีมี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน อย่าให้นักเรียนเล่นมากจนเกินไป ต้องเรียนรู้ให้ตรงตาม
จดุมุ่งหมายท่ีไดต้ัง้ไวใ้นการจดัการเรียนรู ้

3. ใชเ้ป็นกิจกรรมใหน้ักเรียนไดเ้รียนรู ้การท่ีนักเรียนไดว้าดภาพการต์ูนด้วยตัว
ของนกัเรียนเองเป็นการฝึกใหน้ักเรียนมีจินตนาการ มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์ถือว่าเป็นประโยชน์
อย่างมาก 

จากขอ้ความขา้งตน้ ผูว้ิจัยสรุปไดว้่า ภาพการต์ูนท่ีมีสีสันท่ีสวยงามมีประโยชน์
ต่อการจัดการเรียนรูไ้ด้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการท่ีผู้สอนน าภาพการต์ูนประกอบในการสอน    
การใหผู้เ้รียนไดว้าดภาพการต์ูนใหต้รงกับเรื่องท่ีเรียนเพื่อเสริมสรา้งความคิดสรา้งสรรคใ์หก้ับตวั
ผู้เรียนเอง  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการน าภาพวาดการต์ูนเข้ามาใช้ในแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น        
จะสามารถดึงดูดความสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างมาก ชุดแบบฝึกท่ีใช้ภาพการต์ูนเข้ามา
ประกอบในด้านการเล่าเรื่องและในด้านการฝึกทักษะจะสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจ      
และสามารถเรียนรูไ้ดต้ามจดุมุ่งหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้
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2.6 เอกสารที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ 
2.6.1 ความหมายของประสทิธิภาพ 

ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพของสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อใหง้านส าเร็จ
ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี อาจจะตอ้งใชค้วามอดทน ความพยายาม เพื่อใหไ้ปถึงวตัถปุระสงคท่ี์ไดต้ัง้เอาไว ้
เพื่อผลลัพธ์ท่ีดี ประสิทธิภาพเนน้การด าเนินการท่ีถูกตอ้งและถูกวิธี (ชัยยงค ์พรหมวงศ,์ 2556,    
น. 135) 

2.6.2 การทดสอบประสิทธิภาพชดุแบบฝึก 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2556, น. 7)ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ

ของชุดแบบฝึกว่า เป็นค าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ Developmental Testing (การตรวจสอบ
พัฒนาการเพื่อใหง้านด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ) หมายถึง การน าชุดแบบฝึกไปทดลองใช ้ 
(Try out) เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขและน าไปใชก้ับการทดลองจริง (Trail run) หลังจากน าไปทดลองจริง 
จะน าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งให้เสร็จ แล้วจึงจะสรา้งออกมาเป็นชุดแบบฝึกทักษะท่ีมี
คณุภาพ 

การทดลองใช ้หมายถึง การน าชุดแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้ตามขั้นตอนท่ีผู้สรา้ง   
ไดก้ าหนดไว ้เพื่อน าขอ้บกพรอ่งมาปรบัปรุงแกไ้ขใหช้ดุแบบฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ไดต้ัง้ไว้ 

การทดลองสอนจริง หมายถึง การน าชุดแบบฝึกท่ีได้ผ่านการทดลองใช้และได้
ปรบัปรุงแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ไปสอนจริงในชัน้เรียนท่ีใชใ้นการท าการทดลอง  

ความจ าเป็นท่ีตอ้งการทดสอบประสิทธิภาพในระบบการสรา้งและผลิตทุกประเภท
จะตอ้งมีการตรวจสอบก่อน ซึ่งสามารถแยกรายละเอียดไดด้งันี ้

ส าหรบัหน่วยงานการสรา้งชุดแบบฝึก เป็นการรบัประกันประสิทธิภาพของชุดแบบ
ฝึก ว่าสมควรท่ีจะไดร้บัในการลงการผลิตหรือไม่ ถา้ไม่ผ่านขัน้ตอนของการตรวจสอบประสิทธิภาพ 
แลว้ผลิตออกมาใชป้ระโยชนไ์ม่ไดเ้ท่าท่ีควร ก็จะท าใหสิ้น้เปลืองทรพัยากรโดยใช่เหตุ 

ส าหรบัผูท่ี้ใชชุ้ดแบบฝึก ก่อนท่ีจะน าชุดแบบฝึกไปใช ้ครูผูส้อนควรมั่นใจว่าชุดแบบ
ฝึกท่ีไดน้ ามาจดัการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพท่ีดี เหมาะแก่การน ามาจดัการเรียนรู ้การทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกก่อนการน าไปสอนจริง จะสามารถช่วยใหก้ารสอนบรรลุตามจุดประสงค์
หรือเกณฑท่ี์ไดต้ัง้ไว ้

ส าหรบัผูผ้ลิตชดุแบบฝึก การทดสอบประสิทธิภาพจะท าใหผู้ผ้ลิตมีความเชื่อมั่นไดว้่า 
เนือ้หาท่ีอยู่ในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน และมีเนือ้หาท่ีเขา้ใจง่ายต่อการ
เรียนรู ้ จะช่วยใหผู้ผ้ลิตลดแรงในการท างาน และสามารถลดค่าใชจ้่ายไดม้ากยิ่งขึน้อีกดว้ย 



  31 

2.6.3 การก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ 
ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 7) อธิบายถึงเกณฑแ์ละการก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพ

ของชดุแบบฝึกไวด้งันี ้
เกณฑป์ระสิทธิภาพ หมายถึง ระดับขั้นของประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกท่ีจะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการพฒันาและเกิดการเรียนรู ้ เป็นระดบัท่ีผูผ้ลิตชดุแบบฝึกพึงพอใจ หากชดุแบบฝึกนั้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ จะแสดงใหเ้ห็นว่าชุดแบบฝึกนั้นมีคุณภาพและประโยชน์    
ท่ีจะสามารถน าไปสอน และคุม้ค่ากบัการลงทนุในการผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก 

การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ สามารถท าได้จากการประเมินผลการเรียนรู้          
ของผู้เรียน ซึ่งจะแบ่งหัวข้อในการประเมินผลออกเป็นทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน คือ การประเมิน
พฤติกรรมต่อเน่ือง และการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทา้ย  การประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองจะเป็น
การก าหนดค่าของ   E1 และการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายจะก าหนดค่าเป็น E2                          
คือประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ 

ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดท่ีครูผูส้อนไดต้ัง้เป้าหมายว่าผูเ้รียน
จะมีพฒันาการในดา้นการเรียนรูไ้ปถึงขั้นไหน โดยจะมีการก าหนดเป็นรอ้ยละของค่าเฉล่ียคะแนน
ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูใ้นแต่ละบทเรียน และหลงัจากการเรียนของผูเ้รียนทุกบทเรียน ดงันัน้ E1 และ E2 
เป็นประสิทธิภาพของผลลพัธท์ัง้หมด  

2.6.4 วิธีค านวณหาประสิทธิภาพ 
ในการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกโดยใชเ้กณฑ ์E1/E2 จะเป็นวิธีท่ีสามารถวัด

ประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกทักษะได ้สามารถวัดประสิทธิภาพไดท้ัง้หัวขอ้ย่อยและหัวขอ้ขอ้ใหญ่ 
ไดอ้ย่าละเอียดถี่ถว้น ครูผูส้อนสามารถน าขอ้มลูท่ีไดม้ามาวดัประสิทธิภาพไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งไปใช้
เครื่องมือในการวดัเลย 

เกณฑท่ี์ใชคื้อ E1/E2 อาจจะเท่ากบั 80/80 หรือ 90/90 หรือเกณฑอ์ื่นๆอีกก็ได ้แต่ถา้
ครูผู้สอนก าหนดเกณฑ์ไว้ต ่าจนเกินไปอาจท าให้ผู้ใชบ้ทเรียนไม่เชื่อถือในคุณภาพของบทเรียน   
การหาค่า E1 และ E2 มีวิธีการค านวณหาค่ารอ้ยละ โดยใชส้ตูรต่อไปนี ้

 
              E1   =  (∑X/N) X 100 
                                   A  

โดย       E1  คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดขึน้ไวใ้นชุดแบบฝึกคิด
เป็นรอ้ยละจากการท าแบบฝึกหดัและประกอบดว้ยกิจกรรมในการเรียนระหว่างเรียน 
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            ∑X  คือ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดและการประกอบกิจกรรม   
การเรียน ระหว่างเรียน 

             A     คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหดัและกิจกรรมการเรียน 
             N     คือ จ านวนผูเ้รียน 
 

             E2   = (∑F/N)X 100 
                                 B  

โดยท่ี   E2   คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงในตัว
ผู้เรียนหลังการเรียนด้วยชุดแบบฝึก) คิดเป็นอัตราส่วนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน             
หรือประกอบกิจกรรมหลงัเรียน 

            ∑F   คือ คะแนนรวมของผู้เรียนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน  
และหรือการประกอบกิจกรรมหลงัเรียน 

             B      คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียนและหรือกิจกรรม          
หลงัเรียน 

             N     คือ จ านวนผูเ้รียน 
2.6.5 ขั้นตอนการทดสอบประสทิธิภาพ 

เมื่อผลิตชุดแบบฝึกท่ีเป็นต้นแบบได้แล้วต้องน าชุดแบบฝึกไปทดลองเพื่อหา
ประสิทธิภาพตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

ขั้นท่ี 1 ทดลองแบบเด่ียว เป็นการทดลองท่ีใชค้รูผู้สอน 1 คนต่อนักเรียน 1 คน
โดยครูผูส้อนจะตอ้งท าการทดลองกับผูเ้รียนท่ีเรียนหนังสืออ่อน  ตามดว้ยนักเรียนท่ีเรียนหนังสือ
ปานกลาง และน าไปทดสอบกะบนักเรียนท่ีเรียนหนังสือเก่งตามขั้นตอน หลังจากไดป้ระเมินผล
และหาประสิทธิภาพเสร็จสิ ้นแล้ว ถ้าเวลาท่ีใช้ในการทดสอบไม่เพียงพอก็ลดการทดลอง             
จาก 3 กลุ่ม เป็น 2 กลุ่มก็ได ้โดยปกติแลว้คะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองแบบเด่ียว จะไดค้ะแนนต ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้มาก แต่เมื่อครูผู้สอนได้มีการปรับปรุงแล้วจะท าให้คะแนนในรอบท่ี 2 
เพิ่มขึน้สงูมากขึน้  

ขั้นท่ี 2 การทดลองแบบกลุ่ม เป็นการทดลองท่ีมีครูผูส้อน 1 คนต่อผูเ้รียน 6-10 
คนโดยท าการคละผูเ้รียนใหเ้รียนรวมกนัทัง้เด็กท่ีเรียนอ่อนและเด็กท่ีเรียนเก่ง  หา้มจดัการทดลอง
โดยแยกเด็กเก่งและเด็กอ่อนออกจากกัน เมื่อประเมินผลดารเรียนรูแ้ละได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
คะแนนครัง้นีข้องนกัเรียนจะเพิ่มขึน้เกือบเท่ากบัเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไว ้
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ขั้นท่ี 3 ทดสอบภาคสนาม เป็นการทดลองครู 1 คน ต่อผูเ้รียนทัง้ชั้น ท่ีเลือกมา
ทดลองจะต้องมีนักเรียนคละกันไม่ควรเลือกห้องท่ีเรียนเก่งหรือเรียนอ่อนล้วน ค านวณหา
ประสิทธิภาพแลว้ท าการปรบัปรุงผลลัพธ์ท่ีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑท่ี์ตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% ถือว่า
ยอมรบัได ้หากแตกต่างกันมากผูส้อนตอ้งก าหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของชดุแบบฝึกใหม่โดยยึด
สภาพการณต์ามความเป็นจริง (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, น. 14)  

 
2.7 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง  

ชยพร ไชยสิทธิ์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาชดุฝึกทกัษะทางระนาดทุม้ เพลงสาธุการ
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สาขาวิชาชีพเฉพาะป่ีพาทย ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ โดยมีจดุมุ่งหมาย1) เพื่อสรา้งชดุฝึกทกัษะระนาดทุม้เพลงสาธุการ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สาขาวิชาชีพเฉพาะป่ีพาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะระนาดทุ้ม   ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 สาขาวิชาชีพเฉพาะป่ีพาทย ์วิทยาลยันาฏศิลปะนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิต
พัฒนศิลป์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกทักษะระนาดทุ้ม         เพลง
สาธุการของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบนับณัฑิตพัฒน
ศิลป์ ไดผ้ลการประเมินแบบทดสอบและแบบประเมินพฤติกรรมจากชดุการสอน คิดเป็น   รอ้ยละ 
88.09 และผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติระนาดทุม้ในบทเพลงสาธุการ จากจ านวนนกัเรียน
ทัง้หมด ผ่านเกณฑก์ารประเมิน คิดเป็นรอ้ยละ83.33 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

พงศธร ห้องแซง (2561) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดฝึกทักษะประกอบการเรียน           
การสอนกีต้ารส์ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยมีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพ
ชดุฝึกทกัษะประกอบการเรียนการสอนกีตา้ร ์2) เพื่อหาประสิทธิผลชุดฝึกทกัษะประกอบการเรียน
การสอนกีตา้ร ์3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชดุฝึกทกัษะ ผลการวิจยัพบว่า 1) ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์ เท่ากับ 80.12/79.51 2) ดัชนีประสิทธิผลภาคปฏิบัติ 
เท่ากบั 0.6568 ภาคทฤษฎีเท่ากบั 0.5226 3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อดา้นชดุกิจกรรมการเรียน
การสอนระดบัมาก 

 นพชัย อุปชิต (2558)  ได้ศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตามแนวคิด      
ของซูซูกิ ส าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ โดยมีจดุมุ่งหมาย 1) ศึกษา
ประสิทธิภาพของชดุฝึกทกัษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรับนักเรียน           
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ 3) ศึกษาดชันีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ว้ยชุดฝึก
ทักษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใสขลุ่ย
เพียงออ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตาม
แนวคิดซูซูกิ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ ผลการวิจัย พบว่า    
1. ชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใส
ขลุ่ยเพียงออ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 85.61/84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูก้่อนเรียนและหลังเรียน โดยใชชุ้ดฝึกทักษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ ส าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ท่ีระดับ .01 3. ดัชนีประสิทธิภาพของผลการเรียนชุดฝึกทักษะดนตรีไทยตามแนวคิดของซูซูกิ 
ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ มีค่าเท่ากับ 0.7387 หรือคิดเป็น
รอ้ยละ 73.87 4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยทักษะดนตรีไทยตามแนวคิด      
ของซูซูกิ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เรื่อง เสียงใสขลุ่ยเพียงออ พบว่า อยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.41 

 สายพอ บวัผนั (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะเร่ืองการขบัรอ้งเพลงไทย 
อัตราจังหวะสองชั้น ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อ าเภอปักธงชัย 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31  โดยมีจดุมุ่งหมาย 1) เพื่อพฒันาแบบฝึกทักษะ
เร่ืองการขบัรอ้งเพลงไทย อตัราจงัหวะสองชัน้  ชัน้มธัยมปีท่ี 1 และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะเร่ืองการขบัรอ้งเพลง
ไทย อัตราจังหวะสองชั้น มี ค่าประสิทธิภาพ 84.97/83.78 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้                 
และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สโมสร ทองสิพพัญญู (2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ       
การปฏิบัติรีคอรเ์ดอรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล โดยมี
จุดมุ่งหมาย 1) ศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอร์เดอร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรีคอเดอร ์ ผลการวิจัย
พบว่า แบบฝึกทกัษะการปฏิบติัรีคอรเ์ดอร ์มีประสิทธิภาพ 82.21/90.12 ซึ่งสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน
ท่ีก าหนดไว ้80/80 และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสรุปได้ว่า การพัฒนาและการสรา้งแบบฝึกทักษะ
สามารถท าใหน้ักเรียนมีพัฒนาการและการเรียนรูท่ี้ดีขึน้และถเหากประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก 
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ทกุชดุมีประสิทธิภาพท่ีสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดก็จะสามารถท าใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนดีขึน้หลังการ
ใชชุ้ดแบบฝึก ดังนั้นชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้จึงเป็นนวัตกรรมท่ีผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ เพื่อแกไ้ข
ปัญหา หรือจดุบกพรอ่งผูเ้รียน และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนผูเ้รียนใหดี้ขึน้



 
 

 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
3.2 เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3 การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.5 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

3.1 ประชากรในการวิจัย 
3.1.1 ประชากร  : นัก เ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี  2-6 โ ร ง เ รี ยนภารตวิทยาลัย 

กรุงเทพมหานคร  ท่ีเรียนการปฏิบัติซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  
จ านวน 10  คน  

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่  
1. เครื่องมือในการด าเนินการวิจยั คือ ชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู คือ แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัทกัษะซออู ้
 

3.3 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3.1  ชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ 

1. ศึกษาหลักสูตรดนตรีส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะระดบัชัน้ประถมศึกษา 

2. ศึกษาแบบเรียน  ต ารา เอกสาร จากผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการปฏิบัติซออู ้หนังสืออ่าน
ต่างๆ ประวติัความเป็นมาของซออู ้และทกัษะการปฏิบติัซออู ้

3. ศึกษาคน้ควา้แนวคิด เอกสาร ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาชุดแบบฝึก และการหา
ประสิทธิภาพของชดุฝึกจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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 4. ด าเนินการสร้างชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ซึ่งก าหนดกิจกรรมการเรียน      
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยการเรียนรูท้ัง้หมด 4 หน่วยการเรียนรูด้งันี ้

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ประวติัซออู ้
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ส่วนประกอบของซออู ้
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรีไทย 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ลกัษณะรูปแบบในการสีซออู ้
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 6  ปฏิบติัซออูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน 

5. สรา้งโดยมีเนือ้หา และแบบฝึกหัด โดยเริ่มจากเนือ้หาและแบบฝึกง่ายไปหาแบบ
ฝึกท่ียาก 

7. น าชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ท่ีพัฒนาขึน้ไปปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษาและให้
ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก ่

1. นางจันทร์พลอย เดชภิมล ครูช านาญการพิเศษ  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์

2. นายอดิเรก  โคตา ครูช านาญการพิเศษ  ภาควิชาดรุิยางคศิลป์  วิทยาลยันาฏ-
ศิลปรอ้ยเอ็ด 

3. นายวิทยา  จุย้วงษ์ ครูช านาญการ  หวัหนา้กลุ่มสาระเครื่องสายไทย ภาควิชา
ดรุิยางคศิลป์  วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี 

เพื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หาและกิจกรรมภายในชุดการสอน 
รวมถึงมีความสอดคล้องตามความมุ่งหมายของงานวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนด      
ความคิดเห็นดงันี ้ 

+1 เมื่อ แน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดขึน้นัน้สามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ ์
การใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 
 
0  เมื่อ ไม่แน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดขึน้นัน้สามารถน าไปใชเ้ป็น 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 
 
-1 เมื่อ เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดขึน้นัน้ไม่สามารถน าไปใชเ้ป็น 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 
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8. แปลความของดัชนีความสอดคลอ้ง เพื่อการตรวจพิจารณาความสอดคล้องต่อ  
ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัยหากผล  
ของดัชนีท่ีค าณวนได้มากกว่าหรือเท่ากับ .05 แสดงว่า มีความสอดคล้องสามารถน ามาใช้ได้     
หากดชันีท่ีค าณวนไดน้อ้ยกว่าหรือเท่ากบั .05 แสดงว่าไม่สามารถน ามาใชไ้ด ้พบว่า ค่า IOC มีค่า
ตัง้แต่ .05 ขึน้ไปทกุขอ้ 

7. น าชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น มาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์    
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ  

8. น าชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น  ไปทดลอง (Try-out) กับนักเรียนท่ีไม่ใช่          
กลุ่มตวัอย่าง เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเนือ้หา ภาษาท่ีใช ้ความยากง่าย แลว้น าขอ้เสนอแนะ
มาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ ์

9. ไดช้ดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ท่ีมีคณุภาพ น าไปใชใ้นการวิจยั 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6  โรงเรียนภารตวิทยาลัยท่ีเรียนการปฏิบัติซออู้           
ในรายวิชาดนตรีไทย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล    
มีขัน้ตอนในการด าเนินดงันี ้

1. ผู้วิจัยได้น าชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น เครื่องมือ ท่ีสร้างขึ ้นไปทดลอง               
กับประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - 6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ท่ีเรียน
การปฏิบัติซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย จ านวน 10 คน โดยผูว้ิจัยไดช้ีแ้จงรายละเอียดต่างๆ และท า
ความเขา้ใจ ขอ้ตกลงในการจดัการเรียนการสอนดว้ยชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ 

2. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการปฏิบัติเครื่องดนตรี (ซออู)้ โดยการใช้ชุด
แบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย จ านวน 12 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรี      
(ซออู)้ จะท าการทดลองในชั่วโมงรายวิชาดนตรีไทยในแต่ละระดบัชัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ประวติัซออู ้( 1 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ส่วนประกอบของซออู ้( 1 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรีไทย ( 2 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ลกัษณะรูปแบบในการสีซออู ้( 2 ชั่วโมง ) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ ( 2 ชั่วโมง ) 
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หน่วยการเรียนรูท่ี้ 6  ปฏิบติัซออูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน ( 4 ชั่วโมง ) 
3. เมื่อทดลองชุดแบบฝึกทักษะครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว ก็จะท าการทดสอบ

หลงัจากท่ีไดใ้ชช้ดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ เพื่อประเมินผูเ้รียนและหาประสิทธิภาพของชุดแบบ
ฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ 

5. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง มารวบรวม วิเคาะหผ์ล อภิปรายผล เเละสรุปผล 
 

3.5 การวิเคราะหข์้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
3.5.1 การวิเคราะหข์อ้มลู 

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียน      
ชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  

2. วิเคราะห์หาคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้นด้วยค่าเฉล่ียและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 
1. สถิติท่ีใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือวิจยั ไดแ้ก่ 

1. หาความเท่ียงตรง (Validity) ของชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น โดยการหา
ค่าเฉล่ีย (Mean)(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 224) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)(ประสาท เนืองเฉลิม, 2556, น. 228) ซึ่งมีสตูรดงันี ้

คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 

�̅� =  
∑ 𝑋

𝑁
       

 

 โดย �̅�  แทน  ค่าเฉล่ีย 

   𝑋   แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุ่ม 

   𝑁  แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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𝑆𝐷 =  
√∑ 2 −  (∑ 2𝑋 )𝑋

𝑛(𝑛 − 1)
 

  โดย 𝑆𝐷  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   𝑋  แทน  ค่าคะแนน 

  𝑛  แทน จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
 

   ∑ 𝑋  แทน  ความถี่ของขอ้มลูแต่ละชัน้ 
 

2. ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) ของแบบประเมินทกัษะ
การปฏิบติัเครื่องดนตรีไทยวงมโหรีเบือ้งตน้ โดยใชก้ารวิเคราะหค่์าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 
Congruence) (ไพศาล หวงัพานิช, 2552, น. 173)โดยใชส้ตูรการค านวณดงัต่อไปนี ้

 
IOC = (∑R)/N 
 

เมื่อ IOC     แทน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
  ∑R    แทน ผลรวมจารคะแนนของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
  N    แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหเ์ครื่องมือ 
1. การตรวจสอบค่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้นส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ใชส้ าหรบัการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
และผลลพัธ ์(ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, น. 10) 

 

สตูรท่ี 1 E1 = ∑X / N × 100  

              A 
 

สตูรท่ี 2 E2 = ∑F / N × 100 

              B 
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  เมื่อ  E1  แทน ประสิทธิภาพระหว่างเรียน 
   E2  แทน ประสิทธิภาพหลงัเรียน 

   ∑X  แทน คะแนนรวมระหว่างเรียน 

   ∑F  แทน คะแนนรวมหลงัเรียน 
   A  แทน คะแนนเต็มระหว่างเรียน 
   B  แทน คะแนนเต็มหลงัเรียน 
   N  แทน จ านวนผูเ้รียนทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้นส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาโรงเรียนภารตวิทยาลยั เป็นการวิจยัท่ีมีจดุมุ่งหมายดงันี ้1) เพื่อพฒันาชดุ
แบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนภารตวิทยาลัย  2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย
ในครัง้นีคื้อ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนการปฏิบติัซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย จ านวน 10 คน โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อตอบวตัถปุระสงคก์ารวิจยั โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงันี ้

1. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
ภารตวิทยาลยั 

2.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับนักเรียน                 
ชัน้ประถมศึกษาโรงเรียนภารตวิทยาลยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 
4.1 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งตน้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน
ภารตวิทยาลัย  

ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้นท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้ เป็นชุดแบบฝึกท่ีเหมาะส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยผูว้ิจัยไดจ้ัดท าชุดแบบฝึกใหม้ีส่วนในการกระตุ้นให้นักเรียน      
มีความตัง้ใจและสนใจในการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน โดยการน าภาพวาดการต์ูนมาใช้
เป็นเครื่องมือมากระตุ้นเรา้ความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สังเกต นาคไพจิตร (2530)      
ท่ีกล่าวไวว้่า การต์ูนเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีใชใ้นการเรา้ความสนใจ กระตุน้ใหเ้รียนในหอ้งเรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งการต์นูสามารถใชใ้นการอธิบายใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในการเรียนจากการท่ีใช้
ภาพการต์ูน  ซึ่งการท่ีใชภ้าพการต์ูนประกอบกิจกรรมการเรียนจะช่วยเสริมสรา้งให้นักเรียนเกิด
ความคิดสรา้งสรรค์  และช่วยให้นักเรียนเรียนอย่างสนุกสนานเพราะการต์ูนมีลักษณะเฉพาะ      
ของตวัเอง ใหอ้ารมณข์นัแก่ผูท่ี้ด ู และผูว้ิจยัไดน้ าสีสนัเขา้มาในชดุแบบฝึกทกัษะเพื่อใหชุ้ดแบบฝึก      
มีสีสนัท่ีสดใส ดึงดดูความสนใจของนกัเรียนในการเรียนรู ้  และผูว้ิจยัยงัเล็งเห็นว่าสียงัช่วยในเรื่อง
ของการเรียนรูท่ี้ใชค้วามจ าไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งสอดคลอ้งกบั ผกามาศ ผจญแกลว้ (2543)ซึ่งไดก้ล่าว
ว่า สีสามารถดึงดูดความสนใจของผูอ้่านหรือผูดู้ การดึงดูดความสนใจผูอ้่านนับเป็นวตัถุประสงค์
หลักของการใชสี้  การใช้สีท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างเป็นหลักการอนัแรกท่ีจะใชดึ้งดูดความสนใจ
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ไดแ้ต่จะตอ้งใชก้บัองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะตอ้งเนน้การจัดวางท่ีเหมาะสม และสียงัสามารถ
ช่วยใหจ้ดจ าไดง้่าย การอธิบายเนือ้หาในบางส่ิงบางอย่าง บางครัง้อาจจะใชสี้ประกอบในการพดู
หรืออ้างอิงถึง เน่ืองจากสีสามารถช่วยให้นักส่ือสารให้ส่ือสารข้อมูลข่าวสารได้ดีและผู้รับสาร
สามารถจ าขอ้มลูข่าวสารไดง้่ายขึน้  

เนือ้หาในชุดแบบฝึกทักษะ ผูว้ิจัยไดเ้รียบเรียงทักษะจากขั้นพืน้ฐานหรือระดับง่ายไปสู่
ทักษะท่ีมีความยากขึน้ตามล าดับ มีการจัดเรียงล าดับของเนือ้หาภายในแบบฝึกตั้งแต่เนื้อหา        
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติของซออู ้  โดยเริ่มเนือ้หาจาก ประวัติเป็นมาของซออู,้ 
ส่วนประกอบของซออู ้, เครื่องหมายและสัญลักษณท์างดนตรีไทย , ลักษณะรูปแบบในการสีซออู ้
ไม่ว่าจะ ท่านั่ง การจบัซอ การจบัคนัชกั เป็นตน้ , วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ และปฏิบติัซอ
อูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน คือเพลงแขกบรเทศชัน้เดียว และเพลงลาวครวญ 

หลักการเรียนรูข้องนักเรียนในการใช้ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้นนี ้ เป็นการเรียนรู้    
ผ่านแบบฝึกท่ีมีครูคอยแนะน าและคอยช่วยเหลือ  มีบางกิจกรรมท่ีนักเรียนจะไดร้บัการถ่ายทอด
การเรียนรูจ้ากครูโดยตรง เพราะกิจกรรมบางอย่างนักเรียนไม่สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองได้            
เช่น การสีคนัชกัออก การสีคนัชกัเขา้ การกดต าแหน่งเสียงของซอ เป็นตน้  ซึ่งสอดคล้องกบั ณรุทธ์ 
สุทธจิตต ์(2560)ท่ีไดก้ล่าวว่า กิจกรรมต่างๆท่ีครูไดท้ าการจดัขึน้ควรน าไปสู่การเรียนรูท่ี้มุ่งหวงัไว้
และบทบาทของครูในขณะกิจกรรมด าเนินการอยู่ คือช่วยเหลือแนะน านักเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตั้งไว ้ดังนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามารถฝึกกิจกรรมได้ด้วยตนเองและนักเรียน     
ไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบกิจกรรมบางอย่างท่ีกล่าวมา ครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือแกไ้ข 
สาธิตให้นักเรียนดู  ผู้วิจัยจึงน าหลักการทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิบางหลักการมาใช้              
กบัชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้  นัน้ก็คือ การเลียนแบบ และการท าซ า้ ท่ีครูจะเป็นตน้แบบใหก้ับ
นักเรียนและให้นักเรียนท าเลียนแบบเหมือนกับครูผู้สอน  หลังจากนั้นก็ฝึกการท าซ า้ ท าบ่อยๆ     
จนเกิดความเชี่ยวชาญและช านาญในการเล่นดนตรี 

ชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้  ส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั  
มีผลการแปลความหมาย ความสอดคลอ้งในหวัขอ้ต่างๆ สรุปไดว้่า ในแต่ละหวัขอ้ มีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง ioc มากกว่า .05 ในทุกๆขอ้ จากการค านวน หากมากกกว่าหรือเท่ากับ .05 หัวขอ้นั้น
น ามาใชใ้นการประเมินผลได ้แต่หากนอ้ยกว่าหรือเท่ากับ .05 ในแต่ละหัวขอ้ ไม่สามารถน ามาใช้
ในการประเมินได ้
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4.2. ผลการหาประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาโรงเรียนภารตวทิยาลัย ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าผลคะแนนท่ีได้จากการประเมินหลังหน่วยการเรียนรู้ทีละหน่วย          
ของชุดแบบฝึกทักษะซออู้ระหว่างเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพตัวแรก (E1) และคะแนนจากการ
ทดสอบหลังเรียน ของการใชชุ้ดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น เพื่อหาประสิทธิภาพตัวท่ีสอง (E2) 
แลว้น าผลท่ีไดม้าวิเคราะห ์ตามตารางดงัต่อไปนี ้

1. ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบระหว่างเรียน ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติ
ทักษะซออู้ 

 
ตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการทดสอบระหว่างเรียน (E1) 
 

สปัดาห ์
หน่วยการ
เรียน 

คะแนน
เต็ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 ประวตัซิออู ้ 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 

ส่วนประกอบ
ซออู ้

5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 45 

2 การอ่านโนต้ 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 37 

3 ท่านั่ง 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 46 

การจบัซออู ้ 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 3 43 

การจบัคนัชกั 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 4 43 

4 การวาง
ต าแหน่งนิว้ 

5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 34 

5 วิธีการสีซออู ้ 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 35 

6 เพลงแขกบร
เทศ ชัน้เดียว 

5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 

เพลง ลาว
ครวญ 

5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 37 

คะแนนรวม 50 42 41 40 40 38 42 40 43 41 39 406 

E1  84.00 82.00 80.00 80.00 76.00 84.00 80.00 86.00 82.00 78.00 812.00 

คะแนนเฉล่ียรวม  81.20 
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จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบการปฏิบัติทักษะ
ซออู้ระหว่างเรียน ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติทักษะซออู ้คิดเป็นรอ้ยละ 81.20 โดยหน่วยการ
เรียนรูท่ี้นักเรียนสามารถทดสอบได้คะแนนดีท่ีสุดคือ ประวัติความเป็นมาของซออู้  ได้คะแนน      
48 คะแนน อันดับท่ีสองรองมาตามล าดับคือ ท่านั่ งในการสีซออู้ ได้คะแนน 46 คะแนน 
ส่วนประกอบของซออูไ้ดค้ะแนน 45 คะแนน การจับซออูแ้ละการจบัคันชกัซออู ้ไดค้ะแนนเท่ากัน
คือ 43 คะแนน   การปฏิบัติทักษะซออูเ้พลงแขกบรเทศชัน้เดียว ไดค้ะแนน 38 คะแนน การปฏิบติั
ทักษะซออู้เพลงลาวครวญและการอ่านโน้ตได้คะแนนเท่ากันคือ  37 คะแนน วิธีการสีซออู้             
ไดค้ะแนน 35 คะแนน และการวางต าแหน่งนิว้ 34 คะแนน  

2. ผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติ
ทักษะซออู้ 

 
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการทดสอบหลงัเรียน (E2) 
 

สปัดาห ์
หน่วยการ
เรียน 

คะแนน
เต็ม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 

1 ประวตัิ 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 

ส่วนประกอบ 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 49 

2 การอ่านโนต้ 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

3 ท่านั่ง 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 48 

การจบัซออู ้ 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 45 

การจบัคนัชกั 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 44 

4 การวาง
ต าแหน่งนิว้ 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 

5 วิธีการสีซออู ้ 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39 

6 เพลงแขกบร
เทศ ชัน้เดียว 

5 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 41 

เพลง ลาว
ครวญ 

5 5 3 4 5 4 3 4 4 3 5 40 

คะแนนรวม 50 46 43 41 44 44 43 44 45 40 43 433 

E2  92.00 86.00 82.00 88.00 88.00 86.00 88.00 90.00 80.00 86.00 866.00 

คะแนนเฉล่ียรวม  86.60 



  46 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีผลคะแนนท่ีได้จากการทดสอบการปฏิบัติทักษะซออู้   
หลังเรียน ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติทักษะซออู้ คิดเป็นรอ้ยละ 86.60 โดยหน่วยการเรียนรู้         
ท่ีนักเรียนสามารถทดสอบได้คะแนนดีท่ีสุดคือ ส่วนประกอบของซออู้ได้คะแนน  49  คะแนน 
อันดับท่ีสองรองมาตามล าดับคือ ประวัติความเป็นมาของซออู้และน่านั่งในการสีซอได้คะแนน
เท่ากนัคือ 48 คะแนน การจบัซออู ้ไดค้ะแนน 45 คะแนน การจบัคนัชกัซออู ้ไดค้ะแนน 44 คะแนน 
การอ่านโนต้และการปฏิบัติทักษะซออูเ้พลงแขกบรเทศชั้นเดียวได้คะแนนเท่ากันคือ 41 คะแนน  
การปฏิบัติทักษะซออูเ้พลงลาวครวญไดค้ะแนน  40 คะแนน วิธีการสีซออูไ้ดค้ะแนน 39 คะแนน 
และการวางต าแหน่งนิว้ 38 คะแนน  

 
ตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการทดสอบระหว่างเรียน (E1) และการทดสอบหลัง
เรียน (E2) 
 

นักเรียนคนที ่ ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม 

ระหว่างเรียน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนรวม 

หลังเรียน 

1 84.00 92.00 

2 82.00 86.00 

3 80.00 82.00 

4 80.00 88.00 

5 76.00 88.00 

6 84.00 86.00 

7 80.00 88.00 

8 86.00 90.00 

9 82.00 80.00 

10 78.00 86.00 

คะแนนรวม 812.00 862.00 

ค่าเฉล่ีย 

รอ้ยละ 
81.20 86.60 
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จากตาราง  3 ผลการวิจัยพบว่า ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระหว่างเรียน ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติทักษะซออู้  (E1) เท่ากับ 81.20 และผลการทดสอบ    
หลงัเรียน ดว้ยแบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(E2) เท่ากบั 86.60  

สรุปได้ว่า ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน   
ภารตวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.20 / 86.60  สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้80/80 
ซึ่งเป็นตามสมมติุฐานท่ีตัง้ไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตลอดการด าเนินงานวิจัย
ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

5.1 จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
5.2 ความส าคญัของการวิจยั 
5.3 ขอบเขตของการวิจยั 
5.4 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5.5 การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5.6 สรุปผลการวิจยั 
5.7 การอภิปรายผล 
5.8 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 จุดมุง่หมายของการวจิัย 
1. เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียน

ภารตวิทยาลยั 
2. เพื่อหาประสิทธิภาพชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  
 

5.2 ความส าคัญของการวจิัย 
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน   

ภารตวิทยาลยั ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อพฒันาทกัษะการบรรเลงซออูเ้บือ้งตน้ใหเ้หมาะสมกบันกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา  และเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา         
การปฏิบติัดา้นทกัษะของผูเ้รียนใหดี้ขึน้  

 
5.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร  
ประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

ภารต-วิทยาลยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนการปฏิบติัซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย จ านวน 10 คน  
2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
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2.1 ตวัแปรตน้ : ชดุแบบฝึกซออูเ้บือ้งตน้ 
2.2 ตวัแปรตาม : ประสิทธิภาพชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้  

3. เนือ้หาท่ีใชใ้นการวิจยัและพฒันา 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ประวติัซออู ้( 1 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ส่วนประกอบของซออู ้( 1 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรีไทย ( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ลกัษณะรูปแบบในการสีซออู ้( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ ( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 6  ปฏิบติัซออูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน ( 4 ชั่วโมง) 

4. ระยะเวลาท่ีท าการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองทัง้หมด 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง 

5. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
5.1 เครื่องมือในการด าเนินการวิจัย คือ ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั 
5.2   เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มลู คือ แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัทกัษะซออู ้
 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนภารตวิทยาลัย    
ท่ีเรียนการปฏิบัติซออู้ในรายวิชาดนตรีไทย  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10 คน         
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอนในการด าเนินดงันี ้

1. ผู้วิจัยได้น าชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น เครื่องมือ ท่ีสร้างขึ ้นไปทดลอง               
กบัประชากร นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2 - ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนภารตวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร  ท่ีเรียนการปฏิบัติซออูใ้นรายวิชาดนตรีไทย จ านวน 10 คน โดยผูว้ิจัยไดช้ีแ้จง
รายละเอียดต่างๆ และท าความเขา้ใจ ขอ้ตกลงในการจัดการเรียนการสอนดว้ยชุดแบบฝึกทักษะ
ซออูเ้บือ้งตน้ 

2. ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองการปฏิบัติเครื่องดนตรี (ซออู)้ โดยการใชชุ้ด
แบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย จ านวน 12 
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ชั่วโมง สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง การด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรี      
(ซออู)้ จะท าการทดลองในชั่วโมงรายวิชาดนตรีไทยในแต่ละระดบัชัน้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1  ประวติัซออู ้( 1 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2  ส่วนประกอบของซออู ้( 1 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3  เครื่องหมายและสญัลกัษณท์างดนตรีไทย ( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ลกัษณะรูปแบบในการสีซออู ้( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 5  วิธีการไล่เสียงซออูใ้นรูปแบบต่างๆ ( 2 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 6  ปฏิบติัซออูด้ว้ยบทเพลงพืน้ฐาน ( 4 ชั่วโมง) 

3. เมื่อทดลองชุดแบบฝึกทักษะครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว ก็จะท าการทดสอบ
หลงัจากท่ีไดใ้ชช้ดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ เพื่อประเมินผูเ้รียนและหาประสิทธิภาพของชุดแบบ
ฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ 

5. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการทดลอง มารวบรวม วิเคาะหผ์ล อภิปรายผล เเละสรุปผล 
 

5.5 การวิเคราะหข์้อมลู 
ผูว้ิจัยไดศึ้กษา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั โดยมีการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้
1. การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น ส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียน

ภารตวิทยาลยั 
2.  ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น ส าหรับนักเรียน                 

ชัน้ประถมศึกษาโรงเรียนภารตวิทยาลยั ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
 

5.6 สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น  ส าหรับนักเรียน              

ชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ตอนดงันี ้
1. จากการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

โรงเรียนภารตวิทยาลัย ท่ีผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาขึน้ พบว่า การน าทฤษฎีต่างๆมาใช ้ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎี
เรื่องการใชสี้ท่ีใชใ้นการดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  ภาพวาดการต์ูนท่ีใชป้ระกอบเขา้มาในแบบ
ฝึก สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความต่ืนตวัและตัง้ใจเรียนในแบบฝึกมากขึน้ ทฤษฎีการสอนดนตรี
ของ ซูซูกิ ท่ีเกิดจากการเลียนแบบและการท าซ า้ ท าใหผู้เ้รียนมีพัฒนาในการปฏิบัติซออูไ้ดดี้มาก
ขึน้  จึงท าใหช้ดุแบบฝึกทกัษะซออูม้ีประสิทธิภาพ 
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2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น  ส าหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.20 / 
86.60 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท่ี์ผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้80/80 

 
5.7 การอภิปรายผล 

การวิจัยในครัง้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก
ทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั ผลการวิเคราะหข์อ้มลู
สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

การใช้ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้นท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึน้ พบว่า นักเรียนสามารถ
เรียนรูแ้ละปฏิบัติไดด้ว้ยตนเองไดดี้มากขึน้และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้ทัง้นีเ้ป็นเพราะ   
มาจากสาเหตหุลายประการคือ 

ชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ พัฒนาขึน้โดยอาศัยขั้นตอนและการสอนท่ีเป็นระบบ 
เป็นการออกแบบชดุแบบฝึกเป็นล าดบัขัน้ตอนเร่ิมจากแบบฝึกท่ีง่ายๆไล่ระดบัความยากขึน้ โดยให้
เนื ้อหาเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนท่ีจะสามารถเรียนรู้ได้ ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง            
ซึ่งสอดคล้องกับ จริยภรณ์ รุจิโมระ (2548) ได้กล่าวว่า ชุดแบบฝึกทักษะท่ีดีควรมีการก าหนด
เนือ้หาในแต่ละขั้นตอนใหม้ีความชดัเจน และสามารถน าไปปฏิบติัได ้ควรแบ่งรายละเอียดทกัษะ   
ท่ีมีหัวข้อใหญ่ออกเป็นทักษะหัวข้อย่อยโดยละเอียดและผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะในหัวข้อย่อยๆ
เหล่านัน้ทีละขัน้ตอนจนเกิดทกัษะท่ีดีแลว้ จึงจะท าใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทกัษะท่ียากขึน้ต่อไปไดดี้ 

หลักการท่ีน ามาพัฒนาชดุแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ โดยผูว้ิจัยไดจ้ดัท าชุดแบบฝึก
ใหม้ีส่วนในการกระตุน้ใหน้ักเรียนมีความตัง้ใจและสนใจในการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกบัวยัของผู้เรียน 
โดยการน าภาพวาดการต์ูนมาใชเ้ป็นเครื่องมือมากระตุน้เรา้ความสนใจของผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้ง
กบั สงัเกต นาคไพจิตร (2530)ท่ีกล่าวไวว้่า การต์นูเป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีใชใ้นการเรา้ความสนใจ 
กระตุน้ใหเ้รียนในหอ้งเรียนไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งการต์ูนสามารถใชใ้นการอธิบายใหผู้เ้รียนเกิดความ
เข้าใจในการเรียนจากการท่ีใช้ภาพการต์ูน ซึ่งการท่ีใช้ภาพการต์ูนประกอบกิจกรรมการเรียน        
จะช่วยเสริมสรา้งให้นักเรียนเกิดความคิดสรา้งสรรค ์  และช่วยใหน้ักเรียนเรียนอย่างสนุกสนาน
เพราะการต์ูนมีลกัษณะเฉพาะของตัวเอง ใหอ้ารมณข์ันแก่ผูท่ี้ดู  และผูว้ิจยัไดน้ าสีสันเขา้มาในชดุ
แบบฝึกทักษะเพื่อให้ชุดแบบฝึกมีสีสันท่ีสดใส ดึงดูดความสนใจของนักเรียนในการเรียนรู้          
และผู้วิจัยยังเล็งเห็นว่าสียังช่วยในเรื่องของการเรียนรูท่ี้ใชค้วามจ าได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคลอ้ง      
กับ ผกามาศ ผจญแกล้ว (2543)ซึ่งได้กล่าวว่า สีสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรือผู้ดู      
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การดึงดูดความสนใจผู้อ่านนับเป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้สี  การใช้สีท่ีท าให้เกิดความ
แตกต่างเป็นหลกัการอันแรกท่ีจะใชดึ้งดูดความสนใจไดแ้ต่จะตอ้งใชก้บัองคป์ระกอบท่ีส าคัญท่ีสุด
ท่ีจะต้องเน้นการจัดวางท่ีเหมาะสม  และสียังสามารถช่วยให้จดจ าได้ง่าย การอธิบายเนือ้หา        
ในบางส่ิงบางอย่าง บางครัง้อาจจะใชสี้ประกอบในการพูดหรืออา้งอิงถึง เน่ืองจากสีสามารถช่วย
ใหน้กัส่ือสารใหส่ื้อสารขอ้มลูข่าวสารไดดี้และผูร้บัสารสามารถจ าขอ้มลูข่าวสารไดง้่ายขึน้  

หลักการเรียนรูข้องนักเรียนในการใชช้ดุแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้นี ้เป็นการเรียนรู้
ผ่านแบบฝึกท่ีมีครูคอยแนะน าและคอยช่วยเหลือ  มีบางกิจกรรมท่ีนักเรียนจะไดร้บัการถ่ายทอด
การเรียนรูจ้ากครูโดยตรง เพราะกิจกรรมบางอย่างนักเรียนไม่สามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองได้      
เช่น การสีคนัชกัออก การสีคนัชกัเขา้ การกดต าแหน่งเสียงของซอ เป็นตน้  ซึ่งสอดคลอ้งกบั ณรุทธ์ 
สุทธจิตต ์(2560)ท่ีไดก้ล่าวว่า กิจกรรมต่างๆท่ีครูไดท้ าการจดัขึน้ควรน าไปสู่การเรียนรูท่ี้มุ่งหวงัไว้
และบทบาทของครูในขณะกิจกรรมด าเนินการอยู่ คือช่วยเหลือแนะน านักเรียนใหเ้กิดการเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตั้งไว ้ดังนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามารถฝึกกิจกรรมได้ด้วยตนเองและนักเรียน      
ไม่ประสบความส าเร็จในการประกอบกิจกรรมบางอย่างท่ีกล่าวมา ครูตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ แกไ้ข 
สาธิตใหน้ักเรียนดู  ผูว้ิจัยจึงน าหลักการทฤษฎีการสอนดนตรีของซูซูกิบางหลักการมาใช้กับชุด
แบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น  นั้นก็คือ การเลียนแบบ และการท าซ า้ ท่ีครูจะเป็นต้นแบบให้กับ
นักเรียนและให้นักเรียนท าเลียนแบบเหมือนกับครูผู้สอน  หลังจากนั้นก็ฝึกการท าซ า้ ท าบ่อยๆ     
จนเกิดความเชี่ยวชาญและช านาญในการเล่นดนตรี  

ในการฝึกแต่ละครั้งครูจะคอยเสริมแรงและให้ก าลังใจและค าแนะน าแก่นักเรียน    
เมื่อนักเรียนพบเจอปัญหา ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการฝึกและประสบผลส าเร็จ        
ในการฝึกปฏิบัติทักษะซออูอ้ีกดว้ย การประเมินผลหลังจากการเรียนรูชุ้ดแบบฝึกในแต่ละหน่วย 
เพื่อใหน้กัเรียนทราบว่าตนเองมีส่ิงใดท่ีตอ้งแกไ้ขและปรบัปรุงและส่ิงใดท่ีนกัเรียนไดท้ าดีแลว้ จึงท า
ใหน้กัเรียนสามารถเกิดการพฒันาตนเองและทราบความกา้วหนา้ในการปฏิบติัทกัษะซออู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ชุดแบบฝึกทักษะซออู้  มีผลการแปลความหมาย ความสอดคล้องในหัวข้อต่างๆ   
สรุปไดว้่า ในแต่ละหัวขอ้ มีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง ioc มากกว่า .05 ในทุกๆขอ้ จากการค านวน 
หากมากกกว่าหรือเท่ากับ .05 หัวขอ้นั้นน ามาใชใ้นการประเมินผลได ้ ซึ่งท าใหชุ้ดแบบฝึกทักษะ   
ซออูต้น้เป็นเครื่องมือในการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน จึงท าใหผู้เ้รียน
สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง และมีพฒันาการในดา้นการปฏิบติัซออูท่ี้ดีมากขึน้ 

2.ผลการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้ เบื ้องต้นส าหรับนักเรียน                    
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย พบว่า ชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น ส าหรบันักเรียน    
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ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย นั้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.20/86.60 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑท่ี์ผูว้ิจัยไดก้ าหนดไว ้80/80 ไดส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชยพร ไชยสิทธิ์ (2560) ท่ีได้
พัฒนาชุดฝึกทักษะทางระนาดทุม้ เพลงสาธุการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สาขาวิชาชีพ
เฉพาะป่ีพาทย์ วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช  พบว่า ชุดฝึกทักษะทางระนาดทุ้มท่ีได้
พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ 88.09/83.33  ทัง้นีเ้น่ืองจากการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งต้น 
ผูว้ิจัยไดศึ้กษาขอ้มูลพืน้ฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาชดุแบบ
ฝึกทักษะ มาใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะใหเ้หมาะสมกับวัยของผูเ้รียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีมากขึน้ และท าให้ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียน         
ชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยัมีประสิทธิภาพท่ีดี 

สรุปไดว้่าการเรียนการสอนโดยใชช้ดุแบบฝึกทักษะซออูเ้บือ้งตน้ ท าใหน้ักเรียนมีผล
การเรียนรู้ด้านการปฏิบัติทักษะซออู้ท่ีดีขึน้ และยังสามารถน าไปเป็นพื ้นฐานเพิ่มการเรียนรู้           
ใหป้ฏิบติัทกัษะซออูท่ี้สงูขึน้ได ้ 

 
5.8 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี ้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีอาจจะน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อ
แกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอนและเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น นักเรียน

จะตอ้งอ่านค าชีแ้จงก่อนใชช้ดุแบบฝึกโดยละเอียด โดยมีครูคอยใหค้ าแนะน าตลอดการใชชุ้ดแบบ
ฝึก 

1.2 ในการจัดการเรียนการสอนต้องวางแผนการจัดการเวลาในการเรียนการสอน    
ให้เหมาะสม เพราะแบบฝึกแต่ละหน่วยมีความยากง่ายท่ีต่างกัน  และบางกิจกรรมต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบติักิจกรรมนาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะเบื ้องต้นของเครื่องดนตรีดนตรีชนิดอื่นๆ          

ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 
2.2  ควรมีการศึกษาสรา้งชุดแบบฝึกทักษะซออูท่ี้ต่อเน่ืองในระดับท่ีมีเนือ้หาท่ียาก

มากขึน้ 
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2.3 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาในระดบัชัน้ประถมศึกษา ดงันัน้ควรท าการศึกษาชุด
แบบฝึกในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะการปฏิบัติซออูข้องผู้เรียนให้มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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 ภาคผนวก ก 

 - แบบประเมินส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเพื่อการตรวจพิจารณาความ
สอดคลอ้งต่อแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั 
 - แบบประเมินส าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือวจิยัเพื่อการตรวจพิจารณาประเมิน
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างหวัขอ้ประเมินกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน แบบประเมินทกัษะการปฏิบติั
ซออู ้
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แบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

เพื่อการตรวจพิจารณาความสอดคล้องต่อแบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย 

คำช้ีแจง 

1. ให้ท่านพิจารณาตรวจสอบประเมินความสอดคล้องของ แบบฝึกทักษะซออู้เบื้องต้นสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย  อย่างละเอียดและตอบคำถามตามความ

คิดเห็นให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สุด แล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับ

การพิจารณาของท่าน พร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงต่อไป  

2. ให้ท่านพิจารณาให้คะแนนดังนี้ 

+1 หมายถึง  มีความสอดคล้องกับเนื้อหา                                                 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ  
 -1  หมายถึง  ไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา       
                                          

ข้อ รายการ ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

+1 0 -1 

ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 
1.  วัตถุประสงค์มีความสอดกับกับเนื้อหา     
2.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอน 
    

3.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความยากง่ายเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

    

4.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความน่าสนใจ และน่า
ติดตาม 

    

5.  เนื้อหาในแบบฝึกมีการจัดลำดับเนื้อหาจาก
เนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหายาก 

    

ด้านคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น 
6.  แบบฝึกทักษะซออู้มีความถูกต้องและ

ชัดเจน 
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แบบตรวจพิจารณาความสอดคลอ้งต่อแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้(ต่อ) 

ข้อ รายการ ผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง 

+1 0 -1 

7.  แบบฝึกทักษะซออู้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ และอยากเรียนรู้ 

    

8.  แบบฝึกทักษะซออู้มีรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน 

    

 แบบฝึกทักษะซออู้สามารถทำให้การเรียน
การสอนบรรลุตามวัตุประสงค์ 

    

ด้านวัดและประเมินผล 
9.  แบบประเมินหลังหน่วยการเรียนรู้มีความ

สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนในหน่วย
นั้น 

    

10.  แบบประเมินทักษะซออู้ สามารถวัดความรู้
และการปฏิบัติซออู้ของผู้เรียนได้ 

    

11.  แบบฝึกทักษะซออู้เบ้ืองต้นสามารถ
นำไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอน 

    

 

ข้อเสนอแนะ  

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

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

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

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

ลงช่ือ.............................................................            

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

 ตำแหน่ง.............................................                       

                      ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินส าหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
เพื่อการตรวจพิจารณาประเมินดชันีความสอดคล้องระหว่างหวัข้อประเมินกับเกณฑก์าร

ให้คะแนน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติซออู ้

ค าชีแ้จง 

3. ให้ท่านพิจารณาว่า เกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้นี ้ สามารถใช้เป็นเกณฑ์การให้

คะแนนในขอ้ปฏิบัตินั้นไดห้รือไม่ แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างหลังเกณฑก์ารให้

คะแนนแต่ละขอ้ 

4. ใหท่้านพิจารณาใหค้ะแนนดงันี ้

+1 เมื่อ แน่ใจว่าเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้นั้นสามารถน าไปใช้

เป็นเกณฑ ์

การใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 

0  เมื่อ ไม่แน่ใจว่าเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดขึน้นั้นสามารถน าไปใช้

เป็น 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 

-1 เมื่อ เกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดขึน้นัน้ไม่สามารถน าไปใชเ้ป็น 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนในขอ้ปฏิบติันัน้ไดจ้ริง 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

 

1 
ประวติัความ
เป็นมาของ
ซออู ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
มีรายละเอียดมาก
และชดัเจน 

□  ดีมาก     
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แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
มีรายละเอียดมาก 
แต่ขาดความชดัเจน 

□  ดี     

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
แต่มีรายละเอียด
นอ้ย และขาดความ
ชดัเจน 

□  ปาน
กลาง 
 

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเป็นบางส่วน
เนือ้หาไม่ครบถว้น มี
รายละเอียดนอ้ย 
และขาดความชดัเจน 

□  พอใช ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเป็นบางส่วน
เนือ้หาไม่ครบถว้น 
ไม่มีรายละเอียด 
และขาดความชดัเจน 

□  ควร
ปรบัปรุง 

2 
 
 

ส่วนประกอบ
ของซออู ้

อธิบายถึง
ส่วนประกอบของซอ
อูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น  มี
รายละเอียดมาก  
และชดัเจน   

□  ดีมาก     



  65 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง 

+
1 
0 -1 

  อธิบายถึงส่วนประกอบ
ของซออูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น  มีรายละเอียด  
แต่ขาดความชดัเจน  

□  ดี     

อธิบายถึงส่วนประกอบ
ของซออูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น  มีรายละเอียด
นอ้ย และขาดความ
ชดัเจน   

□  ปาน
กลาง 

อธิบายถึงส่วนประกอบ
ของซออูไ้ดถ้กูตอ้ง
บางส่วนและมีเนือ้หาไม่
ครบถว้น  มีรายละเอียด
นอ้ย และขาดความ
ชดัเจน   

□  พอใช ้

อธิบายถึงส่วนประกอบ
ของซออูไ้ดไ้ม่ถกูตอ้งและ
มีเนือ้หาไม่ครบถว้น  ไม่มี
รายละเอียด และขาด
ความชดัเจน   

□  ควร
ปรบัปรุง 

3 การอ่าน
โนต้เพลงไทย 

อ่านตวัโนต้ไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณข์อง
โนต้ไดดี้   

□  ดีมาก     
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แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนน
การ

พิจารณา 

ข้อเสนอแน
ะเพื่อการ
ปรับปรุง 

+1 0 -1  
  อ่านตวัโนต้ไดถ้กูตอ้ง 

แต่อ่านไม่ตรงตาม
จงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณข์อง
โนต้ไดดี้   

□  ดี     

อ่านตวัโนต้ไดถ้กูตอ้ง
บางตวัโนต้ อ่านไม่ตรง
ตามจงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณข์อง
โนต้ไดดี้   

□  ปานกลาง 

อ่านตวัโนต้ไดถ้กูตอ้ง
บางตวัโนต้ อ่านไม่ตรง
ตามจงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณข์อง
โนต้ไดไ้ม่แม่นย า   

□  พอใช ้

อ่านตวัโนต้ไม่ถกูตอ้ง  
และอ่านไม่ตรงตาม
จงัหวะ ไม่สามารถ
อธิบายสญัลกัษณข์อง
โนต้ได ้

□  ควร
ปรบัปรุง 

4 ท่านั่ง นั่งพบัเพียบ  ล าตวัตรง  
ไม่กม้หนา้หรือเงยหนา้ 

□  ดีมาก     

 

 



  67 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  นั่งพบัเพียบ  ล าตวัตรง กม้
หรือเงยหนา้เล็กนอ้ย 

□  ดี     

นั่งพบัเพียบ  ล าตวัโคง้งอ  
กม้หนา้ 

□  ปาน
กลาง 

นั่งพบัเพียบ  ล าตวัเอียงและ
โคง้งอ  กม้หนา้ 

□  พอใช ้

นั่งพบัเพียบไม่ถกูตอ้ง  
ล าตวัเอียงและโคง้งอ กม้
หนา้ตลอดเวลา 

□  ควร
ปรบัปรุง 

5 วิธีการจบัซอ
อู ้

มือซา้ยจบัที่คนัทวนใตร้ดัอก  
คนัทวนอยู่ในแนวตัง้  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่าง
จากล าตวัพองาม กระโหลก
ซอวางอยู่กึ่งกลางของหนา้
ขาซา้ย  

□  ดีมาก     

มือซา้ยจบัที่คนัทวนใตร้ดัอก  
คนัทวนอยู่ในแนวตัง้  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่าง
จากล าตวัพองาม กระโหลก
วางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ดี 

มือซา้ยจบัคนัทวนตรงรดัอก
คนัทวนเอียงเล็กนอ้ย  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่าง
จากล าตวัพองาม กระโหลก
ซอวางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ปาน
กลาง 

 



  68 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  มือซา้ยจบัท่ีคนัทวนตรงรดั
อก  คนัทวนตัง้อยู่ในแนว
เอียง  แขนซา้ยอยู่ในท่างอ
ขอ้ศอก ห่างจากล าตวัมาก
เกินไป กระโหลกซอวางอยู่
ตรงหวัเข่า 

□  พอใช ้     

มือซา้ยจบัท่ีคนัทวนตรง
กลางคนัทวนซอ  คนัทวน
ตัง้อยู่ในแนวเอียง  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก 
ติดล าตวักระโหลกซอวาง
อยู่ตรงหวัเข่า 

□  ควร
ปรบัปรุง 

6 วิธีการจบัคนั
ชกัซออู ้

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการ
แบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 3 ขา้ง
ทา้ย ใหค้นัชกัพาดไปบน
มือ โดยใชนิ้ว้ชี ้นิว้กลาง 
เป็นส่วนรบัคนัชกั และใช้
นิว้หวัแม่มือกดกระชบัไว ้
ส่วนนิว้นางสอดเขา้ไปตรง
กลาง และนิว้กอ้ยนัน้ ก็งอ
ไวส่้วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการดนัคันชกั
ออกหาสายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสายทุม้ 

□  ดีมาก     
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แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการ
แบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 4 ขา้งทา้ย 
ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้นิว้กลาง เป็นส่วนรบั
คนัชกั และใชนิ้ว้หวัแมม่ือกด
กระชบัไว ้ส่วนนิว้นางสอด
เขา้ไปตรงกลาง และนิว้กอ้ย
นัน้ ก็งอไวส้่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการดนัคนัชกั
ออกหาสายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสสีายทุม้ 

□  ดี     

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการ
แบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 ขา้งทา้ย 
ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคนัชกั 
และใชนิ้ว้หวัแมม่ือกด
กระชบัไว ้ส่วนนิว้กลางสอด
เขา้ไปตรงกลาง นิว้นาง และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไวส้่วนในซึ่ง
จะใชป้ระโยชนใ์นการดนัคนั
ชกัออกหาสายเอกและดึง
เขา้เมือ่ตอ้งการสีสายทุม้ 

□  ปาน
กลาง 

 

 



  70 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการ
แบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 ขา้งทา้ย 
ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคนัชกั 
และใชนิ้ว้หวัแมม่ือกด
กระชบัไว ้ส่วนนิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไปตรงกลาง  
และนิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไวส้่วน
ในซึ่งจะใชป้ระโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหาสายเอก
และดึงเขา้เมือ่ตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  
พอใช ้

    

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการ
แบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 5 ขา้งทา้ย 
ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคนัชกั 
และใชนิ้ว้หวัแมม่ือกด
กระชบัไว ้ส่วนนิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไปตรงกลาง  
และนิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไวส้่วน
ในซึ่งจะใชป้ระโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหาสายเอก
และดึงเขา้เมือ่ตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  ควร
ปรบัปรุง 



  71 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนน
การ

พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง 

+1 0 -1 
7 การวางต า

แน่งนิว้ 
(มือซา้ย) 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใตร้ดั
อกประมาณ 1 นิว้ และ
นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย 
จะวางต าแหน่งลดลงมา
เรื่อยๆตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ ห่าง
เท่าๆกนั 

□  ดีมาก     

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใตร้ดั
อกประมาณ 1 นิว้ และ
นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย 
จะวางต าแหน่งลดลงมา
เรื่อยๆตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ ไม่เท่ากนั 

□  ดี 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใตร้ดั
อกประมาณ 2 นิว้ และ
นิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย 
จะวางต าแหน่งลดลงมา
เรื่อยๆตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ ไม่เท่ากนั 

□  ปาน
กลาง 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายตรงรดั
อก และนิว้กลาง นิว้นาง 
นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเรื่อยๆตามล าดบั
โดยมีระยะห่างของนิว้ ไม่
เท่ากนั 

□  พอใช ้

 



  72 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  นิว้ชีจ้ะกดลงบนสาย
กลางคนัซอ และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวาง
ต าแหน่งลดลงมาเรื่อยๆ
ตามล าดบัโดยมีระยะห่าง
ของนิว้ ไม่เท่ากนั 

□  ควร
ปรบัปรุง 

    

8 
 
 

วิธีการสีซออู ้ ใชแ้ขนและมือขวาบงัคับ
คนัชกั แบบครึง่ขอ้ครึง่
แขน ใหอ้อก-เขา้ใน
แนวขนานกบัพืน้ราบ สีให้
มีเสียงดงัสม ่าเสมอ ใช้
ทอ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ยของ
มือซา้ยกดลงบนสายตาม
ต าแหน่งระดับเสียง
ถกูตอ้ง 

□  ดีมาก     

ใชแ้ขนและมือขวาบงัคับ
คนัชกั แบบครึง่ขอ้ครึง่
แขน ใหอ้อก-เขา้ใน
แนวขนานกบัพืน้ราบ สีให้
มีเสียงดงัสม ่าเสมอ ใช้
ทอ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ยของ
มือซา้ยกดลงบนสายตาม
ต าแหน่งระดับเสียงผิด
เพีย้งบา้งบางเสียง 

□  ดี 

 



  73 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับ
การ

ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

  ใชแ้ขนและมือขวาบงัคับคนั
ชกั แบบครึง่ขอ้ครึง่แขน ให้
ออก-เขา้ในแนวขนานกบัพืน้
ราบ สีมีเสียงดงัไม่สม ่าเสมอ 
ใชท้อ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ยของมือ
ซา้ยกดลงบนสายตาม
ต าแหน่งระดับเสียงผิดเพีย้ง
บา้งบางเสียง 

□  ปาน
กลาง 

    

ใชแ้ขนและมือขวาบงัคับคนั
ชกั แบบครึง่ขอ้ครึง่แขน ให้
ออก-เขา้ในแนวไม่ขนานกบั
พืน้ราบ สีมีเสียงดงัไม่
สม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้
ของนิว้ชี ้กลาง นาง และ
กอ้ยของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่งระดบัเสียง
ผิดเพีย้งทกุเสียง 

□  
พอใช ้

ใชแ้ขนและมือขวาบงัคับคนั
ชกั แบบเต็มแขน ใหอ้อก-
เขา้ในแนวไม่ขนานกบัพืน้
ราบ สีมีเสียงดงัไม่สม ่าเสมอ 
ใชท้อ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ยของมือ
ซา้ยกดลงบนสายตาม
ต าแหน่งระดับเสียงผิดเพีย้น
ทกุเสียง 

□  ควร
ปรบัปรุง 
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แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแ
นะเพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

9 
 

การบรรเลงซอ
อู ้เพลงแขกบร
เทศชัน้เดียว 

มีความแม่นย าและบรรเลงได้
ถกูตอ้งตามจงัหวะและท านอง
เพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก     

มีความแม่นย าและบรรเลงได้
ถกูตอ้งตามจงัหวะและท านอง
เพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  มีบางตวั
โนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ดี 

มีความแม่นย าและบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตามจงัหวะเล็กนอ้ย  มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มบีางตวัโนต้
ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ปาน
กลาง 

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลง
ไม่ถกูตอ้งตามจงัหวะเล็ก มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มบีางตวัโนต้
ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  พอใช ้

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลง
ไม่ถกูตอ้งตามจงัหวะเลย ไม่มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีควรปรบัปรุง   

□  ควร
ปรบัปรุง 

 

 



  75 

แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู(้ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

คะแนนการ
พิจารณา 

ข้อเสนอแ
นะเพื่อการ
ปรับปรุง +1 0 -1 

10 การบรรเลงซอ
อู ้เพลงลาว
ครวญ 

มีความแม่นย าและบรรเลงได้
ถกูตอ้งตามจงัหวะและท านอง
เพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก     

มีความแม่นย าและบรรเลงได้
ถกูตอ้งตามจงัหวะและท านอง
เพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  มีบางตวั
โนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ดี 

มีความแม่นย าและบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตามจงัหวะเล็กนอ้ย  มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มบีางตวัโนต้
ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ปาน
กลาง 

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลง
ไม่ถกูตอ้งตามจงัหวะเล็ก มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มบีางตวัโนต้
ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  พอใช ้

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลง
ไม่ถกูตอ้งตามจงัหวะเลย ไม่มี
ความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีควรปรบัปรุง   

□  ควร
ปรบัปรุง 
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ภาคผนวก ข 

 - รายนามผูเ้ชี่ยวชาญ 

 - หนงัสือขอความอนเุคราะหต์รวจเครื่องมือ 

 - ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่ีมีต่อต่อแบบฝึกทักษะซออู้เบื ้องต้น
ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลยั 

 - ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู้ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

1. นางจนัทรพ์ลอย เดชภิมล   ครูช านาญการพิเศษ   
     ภาควิชาดรุิยางคศิลป์  
     วิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ ์
2. นายอดิเรก  โคตา    ครูช านาญการพิเศษ   
     ภาควิชาดรุิยางคศิลป์   
     วิทยาลยันาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 

3. นายวิทยา  จุย้วงษ์    ครูช านาญการ   
     หวัหนา้กลุ่มสาระเครื่องสายไทย  

       ภาควิชาดรุิยางคศิลป์   
     วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี 
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ตารางผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้  

ข้อ รายการ ค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 

ด้านเนื้อหาการเรียนรู้ 
1.  

วัตถุประสงค์มีความสอดกับกับเนื้อหา 
+1 +1 +1 1 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้
2.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความเหมาะสมกับ

การจัดการเรียนการสอน 

0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

3.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความยากง่าย
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

4.  เนื้อหาในแบบฝึกมีความน่าสนใจ และ
น่าติดตาม 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

5.  เนื้อหาในแบบฝึกมีการจัดลำดับเนื้อหา
จากเนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหายาก 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ด้านคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะซออู้เบือ้งต้น  
6.  แบบฝึกทักษะซออู้มีความถูกต้องและ

ชัดเจน 
+1 +1 0 0.66 สามารถ

น าไปใชไ้ด ้

7.  แบบฝึกทักษะซออู้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจ และอยากเรียนรู้ 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

8.  แบบฝึกทักษะซออู้มีรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

9.  แบบฝึกทักษะซออู้สามารถทำให้การ
เรียนการสอนบรรลุตามวัตุประสงค์ 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ด้านวัดและประเมินผล  
10.  แบบประเมินหลังหน่วยการเรียนรู้มี

ความสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียน
ในหน่วยนั้น 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้
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ตารางผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ (ต่อ) 

ข้อ รายการ ค่าความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ IOC 

 
แปลผล 

1 2 3 

11.  แบบประเมินทักษะซออู้ สามารถวัด
ความรู้และการปฏิบัติซออู้ของผู้เรียนได้ 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

12. แบบฝึกทักษะซออู้เบ้ืองต้นสามารถ
นำไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอน 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้
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ตารางผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู ้

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
1 ประวติั

ความ
เป็นมาของ
ซออู ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น
มีรายละเอียดมาก
และชดัเจน 

□  ดีมาก +1 +1 0 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
มีรายละเอียดมาก 
แต่ขาดความชดัเจน 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้น 
แต่มีรายละเอียด
นอ้ย และขาดความ
ชดัเจน 

□ปาน
กลาง 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเป็นบางส่วน
เนือ้หาไม่ครบถว้น 
มีรายละเอียดนอ้ย 
และขาดความ
ชดัเจน 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  อธิบายไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งเป็น
บางส่วนเนือ้หา
ไม่ครบถว้นไม่มี
รายละเอียด 
และขาดความ
ชดัเจน 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

2 
 
 

ส่วนประกอบ
ของซออู ้

อธิบายถึง
ส่วนประกอบ
ของซออูไ้ด้
ถกูตอ้งและ
ครบถว้นมี
รายละเอียด
มาก  และ
ชดัเจน   

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายถึง
ส่วนประกอบ
ของซออูไ้ด้
ถกูตอ้งและ
ครบถว้นมี
รายละเอียด  
แต่ขาดความ
ชดัเจน  

□  ดี +1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  อธิบายถึง

ส่วนประกอบของซอ
อูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้นมี
รายละเอียดนอ้ย 
และขาดความ
ชดัเจน   

□ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายถึง  
ส่วนประกอบของซอ
อูไ้ดถ้กูตอ้งบางส่วน
และมีเนือ้หาไม่
ครบถว้น มี
รายละเอียดนอ้ย 
และขาดความ
ชดัเจน   

□  พอใช ้ 0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อธิบายถึง
ส่วนประกอบของซออู้
ไดไ้ม่ถกูตอ้งและมี
เนือ้หาไม่ครบถว้น  
ไม่มรีายละเอียด และ
ขาดความชดัเจน   

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
3 การอ่าน

โนต้เพลง
ไทย 

อ่านตวัโนต้ได้
ถกูตอ้งตามจงัหวะท่ี
ก าหนดให ้ อธิบาย
สญัลกัษณข์องโนต้
ไดดี้   

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อ่านตวัโนต้ได้
ถกูตอ้ง แต่อ่านไม่
ตรงตามจงัหวะท่ี
ก าหนดให ้ อธิบาย
สญัลกัษณข์องโนต้
ไดดี้   

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อ่านตวัโนต้ได้
ถกูตอ้งบางตวัโนต้ 
อ่านไม่ตรงตาม
จงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณ์
ของโนต้ไดดี้   

□ ปาน
กลาง 

+1 +1 0 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

อ่านตวัโนต้ได้
ถกูตอ้งบางตวัโนต้ 
อ่านไม่ตรงตาม
จงัหวะท่ีก าหนดให ้ 
อธิบายสญัลกัษณ์
ของโนต้ไดไ้ม่
แม่นย า   

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  อ่านตวัโนต้ไม่

ถกูตอ้ง  และอ่าน
ไม่ตรงตามจงัหวะ 
ไม่สามารถอธิบาย
สญัลกัษณข์อง
โนต้ได ้

□ควร
ปรบัปรุง 

0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

4 ท่านั่ง นั่งพบัเพียบ  
ล าตวัตรง  ไม่กม้
หนา้หรือเงยหนา้ 

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นั่งพบัเพียบ  
ล าตวัตรง กม้หรือ
เงยหนา้เล็กนอ้ย 

□  ดี 0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นั่งพบัเพียบ  
ล าตวัโคง้งอ  กม้
หนา้ 

□  ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นั่งพบัเพียบ  
ล าตวัเอียงและโคง้
งอ  กม้หนา้ 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นั่งพบัเพียบไม่
ถกูตอ้ง  ล าตวั
เอียงและโคง้งอ 
กม้หนา้
ตลอดเวลา 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
5 วิธีการจบั

ซออู ้
มือซา้ยจบัท่ีคนัทวน
ใตร้ดัอก  คนัทวนอยู่
ในแนวตัง้  แขนซา้ย
อยู่ในท่างอขอ้ศอก 
ห่างจากล าตวัพอ
งาม กระโหลกซอ
วางอยู่กึ่งกลางของ
หนา้ขาซา้ย  

□  ดีมาก +1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

มือซา้ยจบัท่ีคนัทวน
ใตร้ดัอก  คนัทวนอยู่
ในแนวตัง้  แขนซา้ย
อยู่ในท่างอขอ้ศอก 
ห่างจากล าตวัพอ
งาม กระโหลกซอ
วางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

มือซา้ยจบัที่คนัทวน
ตรงรดัอก  คนัทวน
เอียงเล็กนอ้ย  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอ
ขอ้ศอก ห่างจาก
ล าตวัพองาม 
กระโหลกซอวางอยู่
ตรงหวัเข่า 

□ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มือซา้ยจบัท่ีคนั

ทวนตรงรดัอก  
คนัทวนตัง้อยู่ใน
แนวเอียง  แขน
ซา้ยอยู่ในท่างอ
ขอ้ศอก ห่างจาก
ล าตวัมากเกินไป 
กระโหลกซอวาง
อยู่ตรงหวัเข่า 

□  พอใช ้ 0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

มือซา้ยจบัท่ีคนั
ทวนตรงกลางคัน
ทวนซอ  คนัทวน
ตัง้อยู่ในแนวเอียง  
แขนซา้ยอยู่ในท่า
งอขอ้ศอก ติด
ล าตวักระโหลกซอ
วางอยู่ตรงหวัเข่า 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 

 

 

 



  90 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
6 วิธีการจบั

คนัชกัซออู ้
มือขวาจบัคนัชกั
ดว้ยการแบ่งคนัชกั
ออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 3 
ขา้งทา้ย ใหค้นัชกั
พาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้นิว้กลาง 
เป็นส่วนรบัคนัชกั 
และใชนิ้ว้หวัแม่มือ
กดกระชบัไว ้ส่วน
นิว้นางสอดเขา้ไป
ตรงกลาง และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไว้
ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหา
สายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 

 



  91 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มือขวาจบัคนัชกั

ดว้ยการแบ่งคนัชกั
ออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 4 
ขา้งทา้ย ใหค้นัชกั
พาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้นิว้กลาง 
เป็นส่วนรบัคนัชกั 
และใชนิ้ว้หวัแม่มือ
กดกระชบัไว ้ส่วน
นิว้นางสอดเขา้ไป
ตรงกลาง และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไว้
ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหา
สายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 

 



  92 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มือขวาจบัคนัชกั

ดว้ยการแบ่งคนัชกั
ออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 
ขา้งทา้ย ใหค้นัชกั
พาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วน
รบัคนัชกั และใช้
นิว้หวัแม่มือกด
กระชบัไว ้ส่วน
นิว้กลางสอดเขา้
ไปตรงกลาง 
นิว้นาง และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไว้
ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหา
สายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  ปาน
กลาง 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 



  93 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มือขวาจบัคนัชกั

ดว้ยการแบ่งคนัชกั
ออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 
ขา้งทา้ย ใหค้นัชกั
พาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วน
รบัคนัชกั และใช้
นิว้หวัแม่มือกด
กระชบัไว ้ส่วน
นิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไป
ตรงกลาง  และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไว้
ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหา
สายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 



  94 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มือขวาจบัคนัชกั

ดว้ยการแบ่งคนัชกั
ออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 5 
ขา้งทา้ย ใหค้นัชกั
พาดไปบนมือ โดย
ใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วน
รบัคนัชกั และใช้
นิว้หวัแม่มือกด
กระชบัไว ้ส่วน
นิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไป
ตรงกลาง  และ
นิว้กอ้ยนัน้ ก็งอไว้
ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชนใ์นการ
ดนัคนัชกัออกหา
สายเอกและดึงเขา้
เมื่อตอ้งการสีสาย
ทุม้ 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 



  95 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
7 การวางต า

แน่งนิว้ 
(มือซา้ย) 

นิว้ชีจ้ะกดลงบน
สายใตร้ดัอก
ประมาณ 1 นิว้ 
และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะ
วางต าแหน่งลดลง
มาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ 
ห่างเท่าๆกนั 

□  ดีมาก 0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นิว้ชีจ้ะกดลงบน
สายใตร้ดัอก
ประมาณ 1 นิว้ 
และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะ
วางต าแหน่งลดลง
มาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ 
ไม่เท่าๆกนั 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 

 



  96 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  นิว้ชีจ้ะกดลงบน

สายใตร้ดัอก
ประมาณ 2 นิว้ 
และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย 
จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ 
ไม่เท่าๆกนั 

□  ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

นิว้ชีจ้ะกดลงบน
สายตรงรดัอก 
และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย 
จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ 
ไม่เท่าๆกนั 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 

 

 



  97 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  นิว้ชีจ้ะกดลงบน

สายกลางคนัซอ 
และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะ
วางต าแหน่งลดลง
มาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมี
ระยะห่างของนิว้ 
ไม่เท่าๆกนั 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

8 
 
 

วิธีการสีซอ
อู ้

ใชแ้ขนและมือขวา
บงัคบัคนัชกั แบบ
ครึง่ขอ้ครึง่แขน ให้
ออก-เขา้ใน
แนวขนานกบัพืน้
ราบ สีใหม้ีเสียงดงั
สม ่าเสมอ ใชท้อ้ง
ปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และ
กอ้ยของมอืซา้ย
กดลงบนสายตาม
ต าแหน่งระดบั
เสียงถกูตอ้ง 

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

 

 



  98 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 
ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนท่ี 
IOC แปลผล 

1 2 3 

  ใชแ้ขนและมือขวา
บงัคับคนัชกั แบบครึง่
ขอ้ครึง่แขน ใหอ้อก-
เขา้ในแนวขนานกับ
พืน้ราบ สีใหม้ีเสียงดงั
สม ่าเสมอ ใชท้อ้ง
ปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ย
ของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่ง
ระดบัเสียงผิดเพีย้ง
บา้งบางเสียง 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ใชแ้ขนและมือขวา
บงัคับคนัชกั แบบครึง่
ขอ้ครึง่แขน ใหอ้อก-
เขา้ในแนวขนานกับ
พืน้ราบ สีมีเสียงดงัไม่
สม ่าเสมอ ใชท้อ้ง
ปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ย
ของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่ง
ระดบัเสียงผิดเพีย้ง
บา้งบางเสียง 

□ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

 



  99 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  ใชแ้ขนและมือขวา

บงัคับคนัชกั แบบครึง่
ขอ้ครึง่แขน ใหอ้อก-
เขา้ในแนวไม่ขนาน
กบัพืน้ราบ สีมีเสียง
ดงัไม่สม ่าเสมอ ใช้
ทอ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ย
ของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่ง
ระดบัเสียงผิดเพีย้ง
ทกุเสียง 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ใชแ้ขนและมือขวา
บงัคับคนัชกั แบบเต็ม
แขน ใหอ้อก-เขา้ใน
แนวไม่ขนานกบัพืน้
ราบ สีมีเสียงดงัไม่
สม ่าเสมอ ใชท้อ้ง
ปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และกอ้ย
ของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่ง
ระดบัเสียงผิดเพีย้ง
ทกุเสียง 

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

 



  100 

ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
9 

 
การ
บรรเลงซอ
อู ้ เพลง
แขกบร
เทศชัน้
เดียว 

มีความแม่นย าและ
บรรเลงไดถ้กูตอ้ง
ตามจงัหวะและ
ท านองเพลง  มี
ความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ี
ดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก +1 0 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

มีความแม่นย าและ
บรรเลงไดถ้กูตอ้ง
ตามจงัหวะและ
ท านองเพลง  มี
ความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ี
ดี  มีบางตวัโนต้ท่ีมี
เสียงเพีย้น 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

มีความแม่นย าและ
บรรเลงไม่ถกูตอ้ง
ตามจงัหวะเล็กนอ้ย  
มีความไพเราะและ
มีคณุภาพของเสียง
ท่ีพอใช ้ มบีางตวั
โนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  ไม่มีความแม่นย า

และบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตามจงัหวะ
เล็ก มีความไพเราะ
และมีคณุภาพของ
เสียงท่ีพอใช ้ มีบาง
ตวัโนต้ท่ีมีเสียง
เพีย้น 

□  พอใช ้ 0 +1 +1 0.66 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

ไม่มีความแม่นย า
และบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตามจงัหวะ
เลย ไม่มีความ
ไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ี
ควรปรบัปรุง   

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้

10 การ
บรรเลงซอ
อูเ้พลงลาว
ครวญ 

มีความแม่นย าและ
บรรเลงไดถ้กูตอ้ง
ตามจงัหวะและ
ท านองเพลง  มี
ความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ี
ดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใช้
ได ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  มีความแม่นย าและ

บรรเลงไดถ้กูตอ้ง
ตามจงัหวะและ
ท านองเพลง  มี
ความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ี
ดี  มีบางตวัโนต้ท่ีมี
เสียงเพีย้น 

□  ดี +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

มีความแม่นย าและ
บรรเลงไม่ถกูตอ้ง
ตามจงัหวะเล็กนอ้ย  
มีความไพเราะและ
มีคณุภาพของเสียง
ท่ีพอใช ้ มบีางตวั
โนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□ปาน
กลาง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้

ไม่มีความแม่นย า
และบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตามจงัหวะ
เล็ก มีความไพเราะ
และมีคณุภาพของ
เสียงท่ีพอใช ้ มีบาง
ตวัโนต้ท่ีมีเสียง
เพีย้น 

□  พอใช ้ +1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้
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ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีมต่ีอแบบประเมินทกัษะการปฏบิติัซออู้(ต่อ) 

ล าดับ 
หัวข้อ
การ

ประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ระดับการ
ประเมิน 

ค่าความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที ่
IOC แปลผล 

1 2 3 
  ไม่มีความแม่นย า

และบรรเลงไม่
ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเลย ไม่มี
ความไพเราะและ
มีคณุภาพของ
เสียงท่ีควร
ปรบัปรุง   

□ควร
ปรบัปรุง 

+1 +1 +1 1 สามารถ
น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 

 - ชดุแบบฝึกทกัษะซออูเ้บือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษา 
 - แบบประเมินทกัษะการปฏิบติัซออู ้
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    แบบประเมินการปฏิบัติทักษะซออู ้

รหสัประจ าตวันกัเรียน.................................................นกัเรียนระดบัชัน้....................................   

วิชา................................................................โรงเรียน............................................................   

ครผูส้อน.................................................................................................................................   

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัการประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน 

 ดีมาก  = 5 คะแนน 

 ดี  = 4 คะแนน 

 ปานกลาง = 3 คะแนน 

 พอใช ้  = 2 คะแนน 

 ปรบัปรุง = 1 คะแนน 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

1 ประวติัความ
เป็นมาของซออู ้

อธิบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
รายละเอียดมากและชดัเจน 

□  ดีมาก 

อธิบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน มี
รายละเอียดมาก แต่ขาดความชดัเจน 

□  ดี 

อธิบายได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน แต่มี
รายละเอียดนอ้ย และขาดความชดัเจน 

□  ปานกลาง 

อธิบายไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นบางส่วนเนือ้หาไม่
ครบถ้วน มีรายละเอียดน้อย และขาดความ
ชดัเจน 

□  พอใช ้

อธิบายไดอ้ย่างถกูตอ้งเป็นบางส่วนเนือ้หาไม่
ครบถ้วน ไม่มีรายละเอียด และขาดความ
ชดัเจน 

□  ควรปรบัปรุง 

2 
 

ส่วนประกอบของ
ซออู ้

อธิบายถึงส่วนประกอบของซออู้ได้ถูกต้อง
และครบถว้น  มีรายละเอียดมาก  และชดัเจน   

□  ดีมาก 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  อธิบายถึงส่วนประกอบของซออูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น  มีรายละเอียด  แต่ขาดความชดัเจน  

□  ดี 

อธิบายถึงส่วนประกอบของซออูไ้ดถ้กูตอ้งและ
ครบถ้วน  มีรายละเอียดน้อย และขาดความ
ชดัเจน   

□  ปานกลาง 

อธิบายถึงส่วนประกอบของซออู้ได้ถูกต้อง
บ า ง ส่ ว นและมี เ นื ้อ ห า ไ ม่ ค รบถ้ว น   มี
รายละเอียดนอ้ย และขาดความชดัเจน   

□  พอใช ้

อธิบายถึงส่วนประกอบของซออูไ้ดไ้ม่ถูกต้อง
และมีเนื ้อหาไม่ครบถ้วน  ไม่มีรายละเอียด 
และขาดความชดัเจน   

□  ควรปรบัปรุง 

3 การอ่านโนต้เพลง
ไทย 

อ่านตัวโนต้ไดถู้กตอ้งตามจังหวะท่ีก าหนดให้  
อธิบายสญัลกัษณข์องโนต้ไดดี้   

□  ดีมาก 

อ่านตัวโน้ตได้ถูกต้อง แต่อ่านไม่ตรงตาม
จังหวะท่ีก าหนดให้  อธิบายสัญลักษณ์ของ
โนต้ไดดี้   

□  ดี 

อ่านตัวโน้ตไดถู้กตอ้งบางตัวโน้ต อ่านไม่ตรง
ตามจังหวะท่ีก าหนดให้  อธิบายสัญลักษณ์
ของโนต้ไดดี้   

□  ปานกลาง 

อ่านตัวโน้ตไดถู้กตอ้งบางตัวโน้ต อ่านไม่ตรง
ตามจังหวะท่ีก าหนดให้  อธิบายสัญลักษณ์
ของโนต้ไดไ้ม่แม่นย า   

□  พอใช ้

อ่านตัวโน้ตไม่ถูกต้อง  และอ่านไม่ตรงตาม
จังหวะ ไม่สามารถอธิบายสัญลักษณข์องโนต้
ได ้

□  ควรปรบัปรุง 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการประเมิน 

4 ท่านั่ง นั่งพับเพียบ  ล าตัวตรง  ไม่ก้มหน้าหรือเงย
หนา้ 

□  ดีมาก 

นั่ งพับ เพียบ  ล าตัวตรง ก้มหรือ เงยหน้า
เล็กนอ้ย 

□  ดี 

นั่งพบัเพียบ  ล าตวัโคง้งอ  กม้หนา้ □  ปานกลาง 
นั่งพบัเพียบ  ล าตวัเอียงและโคง้งอ  กม้หนา้ □  พอใช ้
นั่งพับเพียบไม่ถูกตอ้ง  ล าตัวเอียงและโค้งงอ 
กม้หนา้ตลอดเวลา 

□  ควรปรบัปรุง 

5 วิธีการจบัซออู ้ มือซ้ายจับท่ีคันทวนใต้รัดอก  คันทวนอยู่ใน
แนวตัง้  แขนซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่างจาก
ล าตัวพองาม กระโหลกซอวางอยู่กึ่งกลางของ
หนา้ขาซา้ย  

□  ดีมาก 

มือซ้ายจับท่ีคันทวนใต้รัดอก  คันทวนอยู่ใน
แนวตัง้  แขนซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่างจาก
ล าตวัพองาม กระโหลกซอวางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ดี 

มือซ้ายจับท่ีคันทวนตรงรัดอก  คันทวนเอียง
เล็กนอ้ย  แขนซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่างจาก
ล าตวัพองาม กระโหลกซอวางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ปานกลาง 

มือซา้ยจับท่ีคันทวนตรงรัดอก  คันทวนตั้งอยู่
ในแนวเอียง  แขนซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ห่าง
จากล าตัวมากเกินไป กระโหลกซอวางอยู่ตรง
หวัเข่า 

□  พอใช ้
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การ
ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  มือซา้ยจับท่ีคันทวนตรงกลางคันทวนซอ  คันทวน
ตัง้อยู่ในแนวเอียง  แขนซา้ยอยู่ในท่างอขอ้ศอก ติด
ล าตวักระโหลกซอวางอยู่ตรงหวัเข่า 

□  ควร
ปรบัปรุง 

6 วิธีการจบัคนัชกั
ซออู ้

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการแบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 3 ขา้งทา้ย ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ 
โดยใช้นิ ้วชี ้ นิ ้วกลาง เป็นส่วนรับคันชัก และใช้
นิว้หัวแม่มือกดกระชับไว้ ส่วนนิว้นางสอดเข้าไป
ตรงกลาง และนิว้ก้อยนั้น ก็งอไว้ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชน์ในการดันคันชักออกหาสายเอกและดึง
เขา้เมื่อตอ้งการสีสายทุม้ 

□  ดีมาก 

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการแบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 4 ขา้งทา้ย ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ 
โดยใช้นิ ้วชี ้ นิ ้วกลาง เป็นส่วนรับคันชัก และใช้
นิว้หัวแม่มือกดกระชับไว้ ส่วนนิว้นางสอดเข้าไป
ตรงกลาง และนิว้ก้อยนั้น ก็งอไว้ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชน์ในการดันคันชักออกหาสายเอกและดึง
เขา้เมื่อตอ้งการสีสายทุม้ 

□  ดี 

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการแบ่งคนัชกัออกเป็น 5 ส่วน 
แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 ขา้งทา้ย ใหค้นัชกัพาดไปบนมือ 
โดยใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคันชัก และใชนิ้ว้หัวแม่มือ
กดกระชับไว้ ส่วนนิ้วกลางสอดเข้าไปตรงกลาง 
นิ้วนาง และนิ้วก้อยนั้น ก็งอไว้ส่วนในซึ่งจะใช้
ประโยชน์ในการดันคันชักออกหาสายเอกและดึง
เขา้เมื่อตอ้งการสีสายทุม้ 

□  ปานกลาง 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการแบ่งคนัชกัออกเป็น 5 
ส่วน แลว้จึงจบัส่วนท่ี 2 ขา้งทา้ย ใหค้นัชกัพาด
ไปบนมือ โดยใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคันชัก และ
ใชนิ้ว้หัวแม่มือกดกระชบัไว ้ส่วนนิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไปตรงกลาง  และนิว้กอ้ยนั้น 
ก็งอไวส่้วนในซึ่งจะใชป้ระโยชน์ในการดันคัน
ชักออกหาสายเอกและดึงเข้าเมื่อต้องการสี
สายทุม้ 

□  พอใช ้

มือขวาจบัคนัชกัดว้ยการแบ่งคนัชกัออกเป็น 5 
ส่วน แลว้จึงจบัส่วนท่ี 5 ขา้งทา้ย ใหค้นัชกัพาด
ไปบนมือ โดยใชนิ้ว้ชี ้ เป็นส่วนรบัคันชัก และ
ใชนิ้ว้หัวแม่มือกดกระชบัไว ้ส่วนนิว้กลางและ
นิว้นาง สอดเขา้ไปตรงกลาง  และนิว้กอ้ยนั้น 
ก็งอไวส่้วนในซึ่งจะใชป้ระโยชน์ในการดันคัน
ชักออกหาสายเอกและดึงเข้าเมื่อต้องการสี
สายทุม้ 

□  ควรปรบัปรุง 

7 การวางต าแน่งนิว้ 
(มือซา้ย) 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใต้รดัอกประมาณ 1 นิว้ 
และนิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเรื่อยๆตามล าดับโดยมีระยะห่างของ
นิว้ ห่างเท่าๆกนั 

□  ดีมาก 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใต้รดัอกประมาณ 1 นิว้ 
และนิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเรื่อยๆตามล าดับโดยมีระยะห่างของ
นิว้ ไม่เท่าๆกนั 

□  ดี 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายใต้รัดอกประมาณ 2 นิว้ 
และนิว้กลาง นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่ง
ลดลงมาเรื่อยๆตามล าดับโดยมีระยะห่างของ
นิว้ ไม่เท่าๆกนั 

□  ปานกลาง 

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายตรงรัดอก และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่งลดลงมาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมีระยะห่างของนิว้ ไม่เท่าๆกนั 

□  พอใช ้

นิว้ชีจ้ะกดลงบนสายกลางคันซอ และนิว้กลาง 
นิว้นาง นิว้กอ้ย จะวางต าแหน่งลดลงมาเร่ือยๆ
ตามล าดบัโดยมีระยะห่างของนิว้ ไม่เท่าๆกนั 

□  ควรปรบัปรุง 

8 
 
 

วิธีการสีซออู ้ ใช้แขนและมือขวาบังคับคันชัก แบบครึ่งข้อ
ครึ่งแขน ใหอ้อก-เขา้ในแนวขนานกับพืน้ราบ 
สีใหม้ีเสียงดังสม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้ของ
นิว้ชี ้กลาง นาง และกอ้ยของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่งระดบัเสียงถกูตอ้ง 

□  ดีมาก 

ใช้แขนและมือขวาบังคับคันชัก แบบครึ่งข้อ
ครึ่งแขน ใหอ้อก-เขา้ในแนวขนานกับพืน้ราบ 
สีใหม้ีเสียงดังสม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้ของ
นิว้ชี ้กลาง นาง และกอ้ยของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่งระดับเสียงผิดเพีย้งบา้งบาง
เสียง 

□  ดี 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  ใช้แขนและมือขวาบังคับคันชัก แบบครึ่งข้อ
ครึ่งแขน ใหอ้อก-เขา้ในแนวขนานกับพื ้นราบ 
สีมีเสียงดังไม่สม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้ของ
นิว้ชี ้กลาง นาง และกอ้ยของมือซา้ยกดลงบน
สายตามต าแหน่งระดับเสียงผิดเพีย้งบา้งบาง
เสียง 

□  ปานกลาง 

ใช้แขนและมือขวาบังคับคันชัก แบบครึ่งข้อ
ครึ่งแขน ให้ออก-เข้าในแนวไม่ขนานกับพื ้น
ราบ สีมีเสียงดังไม่สม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้
ของนิว้ชี ้กลาง นาง และก้อยของมือซ้ายกด
ลงบนสายตามต าแหน่งระดบัเสียงผิดเพีย้งทุก
เสียง 

□  พอใช ้

ใชแ้ขนและมือขวาบังคับคันชัก แบบเต็มแขน 
ให้ออก-เข้าในแนวไม่ขนานกับพื ้นราบ สีมี
เสียงดังไม่สม ่าเสมอ ใชท้อ้งปลายนิว้ของนิว้ชี ้
กลาง นาง และก้อยของมือซ้ายกดลงบน
สายตามต าแหน่งระดบัเสียงผิดเพีย้งทกุเสียง 

□  ควรปรบัปรุง 

9 
 

การบรรเลงซออู ้
เพลงแขกบรเทศ
ชัน้เดียว 

มีความแม่นย าและบรรเลงไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและท านองเพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก 

มีความแม่นย าและบรรเลงได้ถูกต้องตาม
จงัหวะและท านองเพลง  มีความไพเราะและมี
คุณภาพของเสียงท่ีดี  มีบางตัวโน้ตท่ีมีเสียง
เพีย้น 

□  ดี 
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถูกต้องตาม
จงัหวะเล็กนอ้ย  มีความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มีบางตวัโนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ปานกลาง 

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเล็ก มีความไพเราะและมีคณุภาพของ
เสียงท่ีพอใช ้ มีบางตวัโนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  พอใช ้

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเลย ไม่มีความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีควรปรบัปรุง   

□  ควรปรบัปรุง 

10 การบรรเลงซออู ้
เพลงลาวครวญ 

มีความแม่นย าและบรรเลงไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและท านองเพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  ไม่เพีย้น 

□  ดีมาก 

มีความแม่นย าและบรรเลงไดถ้กูตอ้งตาม
จงัหวะและท านองเพลง  มีความไพเราะและมี
คณุภาพของเสียงท่ีดี  มีบางตวัโนต้ท่ีมีเสียง
เพีย้น 

□  ดี 

มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเล็กนอ้ย  มีความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีพอใช ้ มบีางตวัโนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  ปานกลาง 

ไม่มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเล็ก มีความไพเราะและมีคณุภาพของ
เสียงท่ีพอใช ้ มีบางตวัโนต้ท่ีมีเสียงเพีย้น 

□  พอใช ้
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แบบประเมินการปฏิบติัทกัษะซออู ้(ต่อ) 

ล าดบั หวัขอ้การประเมิน เกณฑก์ารประเมิน ระดบัการ
ประเมิน 

  ไม่มีความแม่นย าและบรรเลงไม่ถกูตอ้งตาม
จงัหวะเลย ไม่มีความไพเราะและมีคณุภาพ
ของเสียงท่ีควรปรบัปรุง   

□  ควรปรบัปรุง 
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