
การพฒันาชุดกจิกรรมเพื�อส่งเสริมทักษะการเล่นซอด้วง ส�าหรับนักเรียนชั�น 

ประถมศึกษาปีที� 5 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)  
 

ณัฐกิตติ� นวลแสง1 

อัญชลี  ทองเอม2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัเชิงทดลองนี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาความสามารถในการเล่นซอด้วงของนักเรียนชั�น

ประถมศึกษาปีที� 5 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้

ของนกัเรียนจากการเล่นซอดว้ง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 3) ศึกษาความ

พึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 จ�านวน 23 คนโรงเรียนบา้นคลองตนั จงัหวดัสมุทรสาคร ซึ� งก�าลงัศึกษาในภาคเรียน

ที� 2 ปีการศึกษา 2560 เครื�องมือที�ใช้ในงานวิจยั 1) ชุดกิจกรรมการเล่นซอดว้ง 2) แบบประเมินความสามารถการเล่น

ซอด้วง  3) แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม คู่ เดี�ยว 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อเสริมทกัษะ

การเล่นซอดว้ง  

ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนมีความสามารถในการเล่นซอด้วงโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค

กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) นกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จากการเรียนรู้แบบกลุ่ม คู่ เดี�ยว จ�านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.43 และนกัเรียนผ่านเกณฑ์เป็นรายบุคคลจ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ  34.78  2) นักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนรู้เล่นซอดว้ง ภาพโดยรวมนกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นซอดว้งแบบกลุ่ม คู่ 

เดี�ยวอยู่ในระดบัดี 3) ความพึงพอใจเมื�อใช้ชุดกิจกรรมเพื�อเสริม ทกัษะการเล่นซอด้วง โดยการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)อยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.67)  

 

ค�าส�าคัญ : พฒันาชุดกิจกรรม, เทคนิคคิดกลุ่ม-คู่-เดี�ยว, ส่งเสริมทกัษะการเล่นซอดว้ง 

 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา  

 ในปัจจุบนัคนไทยใหค้วามส�าคญักบัศิลปวฒันธรรม โดยเฉพาะดนตรีไทยนอ้ยลง เนื�องจากปัจจยัใน

หลายดา้น อาทิ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีและการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตาม หนึ�งในปัจจยัที�ส่งผล

กระทบอยา่งชดัเจนที�สุดคือกระแสโลกาภิวตัน์ (globalisation) นกัวิชาการไดใ้ห้ค �าจ �ากดัความของโลกาภิวตัน์

ในหลาย ๆ ความหมาย โดย นิยามที�เป็นที�ยอมรับในวงกวา้งคือปรากฏการณ์การผนวกและสร้างเอกภาพของ

สังคมโลก โดยการท�าให้สังคมโลกกลายเป็นหนึ� งเดียวกนั (Held and MacGrew, 2002: 3-4) ถึงแม้โลกาภิวตัน์ 

จะส่งผลกระทบดา้นบวกมากมาย เช่น การท�าให้เกิดการพฒันาของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไดส่้งผลเสีย                

ในหลายด้าน โดยเฉพาะต่อวฒันธรรมทอ้งถิ�น (local culture) กล่าวคือ วฒันธรรมทอ้งถิ�นของแต่ละภูมิภาค            

มีความเสี� ยงที�จะไม่สามารถอยู่รอดเมื�อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที�เป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

(Pekojava and Novasak, 2010: 169) ศิลปวฒันธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรีไทยเดิมก็ได้รับผลกระทบดงักล่าว

เช่นกนั จากผลการวิจยัเชิงสถิติพบว่า ใน พ.ศ. 2542 อุตสาหกรรมเพลงสมยันิยม (pop music) มีรายไดท้ั�งหมด 

4,396 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของส่วนแบ่งการตลาดของวงการเพลงไทย ในขณะที�ดนตรีไทยเดิม           

มีส่วนแบ่งเป็นจ�านวนนอ้ยมากเมื�อเทียบกบัรายไดข้องดนตรีกระแสนิยม (Siriyuvasak and Shin, 2007: 114-115

) จากปัจจยัดงักล่าว ท�าให้เกิดความวิตกว่า วฒันธรรมทอ้งถิ�นของไทย โดยเฉพาะดนตรีไทยเดิม อาจถูกเลือน

หายโดยผลกระทบจากความนิยมของวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์หลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐได้ตระหนกัถึง

ปัญหาดงักล่าวจึงหาทางแกไ้ขหลายแนวทาง กล่าวคือ ไดมี้การเปลี�ยนแปลงวธีิการเรียนการสอนดนตรีไทยจาก

อดีตใหส้ามารถเรียนไดง่้ายขึ�น และไดน้�าวชิาดนตรีไทยบรรจุเขา้อยูใ่นหลกัสูตรแกนกลาง 

การเรียนดนตรีไทยในอดีต เป็นการถ่ายทอดวิชาดนตรีที�มีขนบธรรมเนียมระหวา่งครูกบัศิษย ์โดย

อาศยัการท่องจ�าจากเสียง เมื�อผูเ้รียนไดเ้ขา้ฝากตวัเป็นศิษย ์จะตอ้งคอยดูแลและปรนนิบติัครูผูสื้บทอดวชิาดนตรี

ไทยที�บา้นดนตรี ดงันั�นการเรียนดนตรีไทยในอดีตจึงยึดโยงอยูก่บัส�านกัดนตรีต่าง ๆ เป็นหลกั การเรียนดนตรี

ไทยในปัจจุบนั มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการจากอดีต คือใช้ตวัโน้ตเป็นสื�อในการจดจ�า มีการบรรจุวิชาดนตรีไทย

เป็นวิชาบงัคบัอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลาง ดงันั�นการเรียนการสอนดนตรีไทยจึงไม่ยดึโยงอยูแ่ต่ในส�านกัอีกต่อไป

แต่เป็นการกระจายเขา้สู่ระบบการศึกษา (โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ 2559) จะเห็นไดว้า่การบรรจุ

วชิาดนตรีไทยเขา้ในหลกัสูตรแกนกลาง มีผลดีท�าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนดนตรีไทยไดอ้ยา่งทั�วถึง 

การเรียนดนตรีไทยโดยชุดกิจกรรมอาจเป็นส่วนหนึ� งที�ท �าให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองได้

ถึงแมว้า่ไม่มีครูผูส้อนและครูผูส้อนจะเป็นผูอ้ �านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียนดงัที�  

กู๊ด  (Good. 1973 : 306)  กล่าวว่าชุดกิจกรรม  หมายถึง  โปรแกรมทางการสอนทุกอย่างที�จัดไว้

เฉพาะมีวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้นการสอน อุปกรณ์ที�ใชใ้นการเรียน คู่มือครู เนื�อหา แบบทดสอบ ขอ้มูลที�เชื�อถือได ้ 
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มีการก�าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ชุดกิจกรรมนี�ครูเป็นผูจ้ดัให้นกัเรียนแต่ละคนไดศึ้กษาและ

ฝึกฝนด้วยตนเอง โดยครู เป็นผู ้คอยแนะน�าเท่านั� นและ ดวน (Duann. 1973 : 169) ชุดกิจกรรมเป็นอีก                     

รูปแบบหนึ�ง ซึ� งจะช่วยใหผู้เ้รียนไดส้ัมฤทธิ� ผลทางการเรียนตามเป้าหมาย  ผูเ้รียนจะเรียนตามอตัราความสามารถ  

และความต้องการของตนสอดคล้องกบังานวิจยัของวรนุช ประติษฐพงษ์ (����) ได้ท �าวิจ ัยเรื�อง การพฒันาชุด

การสอนการปฏิบติัซอด้วงส�าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ อ�าเภอสามง่าม  

จงัหวดัพิจิตร ผลการวิจยัพบวา่คะแนนสอบภาคความรู้หลงัเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ที�เรียนดนตรี

ไทย สูงกวา่คะแนนประเมินภาคการปฏิบติัค่อนเรียนที�มีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 24.52 (ค่า S.D. = 1.20) อยา่งมีนยัส�าคญั

ทางสถิติที�ระดับ .05 และสมบุญ วิเศษวงษา (���� , บทคดัย่อ) ไดท้ �าการวิจยั เรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้เรื� องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ ส�าหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � ผลการวิจยัพบว่าชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที�พฒันาขึ�น มีประสิทธิภาพ ��.��/��.�� สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน ��/�� ผลการเรียนหลังการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้เรื� องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ ของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคญ ัทางสถิติที�

ระดบั .�� หลงัการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื� องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออผูเ้รียนมีพึงพอใจต่อชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัมาก 

นอกจากชุดกิจกรรมที�เป็นตวัช่วยในการเสริมทกัษะการเล่นซอดว้งแลว้ยงัมีรูปแบบการเรียนการ

สอนที�ผูว้ิจยัสนใจคือรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว เพราะน่าจะเป็นช่องทางที�ส่งเสริม

ทกัษะของผูเ้รียนไปสู่การเรียนรู้ที�มีประสิทธิภาพได ้

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นแนวคิดริเริ�มของ Spencer Kagan และ David และ 

Roger Johnson ซึ� งการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นมกัพบเห็นไดใ้นชั�นเรียนทั�วไปและยงัมีประสิทธิภาพในชั�นเรียน

ดังที�จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson. 1991:10 - 15) กล่าวถึงลกัษณะส�าคญัของการเรียนแบบ

ร่วมมือ ไว ้5 ประการ ดงันี�  

1.) การสร้างความรู้สึกพึ�งพากนัทางบวกใหเ้กิดขึ�นในกลุ่มนกัเรียน (Positive interdependence) 

2.) การมีปฏิสัมพนัธ์ที�ส่งเสริมกนัระหวา่งนกัเรียน (Face-to-face promotive interaction) 

3.) ความรับผดิชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual accountability) 

4.) ทกัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะการท�างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and small group skills) 

5.) กระบวนการกลุ่ม (Group process) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถแบ่งได้หลายวิธี เช่น เทคนิคการเรียนรู้แบบเป็นคู่ (Rally Robin) 

เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally Table) เทคนิคการพูดรอบวง (Round Robin) และเทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – 

Pair - Solo) เป็นต้น เทคนิคการเรียนรู้แบบ กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) มีรากฐานมาจากแนวคิดการสร้าง
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องค์ความรู้ด้วยตนเอง(constructionism) ของ Vygotsky (1978) โดยแนวความคิดนี�สามารถแบ่งออกเป็นส่วน

ส�าคญั 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1)การพฒันากระบวนการรับรู้ (cognitive development) แบ่งออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั

ทางสังคม (social level) คือการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มคน (Interpsychological) และ ระดับบุคคล(individual level) 

คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Intrapsychological) 2) แนวความคิดผูที้�มีความรู้มากกว่า (The More Knowledgeable 

Other - MKO) คือ ผูที้�มีความรู้ความสามารถมากกวา่ผูอื้�นในกลุ่มหรือสังคมไม่จ�ากดัแค่ครูผูส้อนหรือผูที้�อาวุโส

กวา่แต่รวมไปถึงเพื�อนและผูที้�อาวโุสนอ้ยกวา่ 

Kagan (1994:1-11) ได้น�าแนวคิดของ Vygotsky มาต่อยอดโดยให้ความส�าคญักบัสองประเด็นหลกั 

คือ 1) ท�าอยา่งไรให้ผูมี้ความรู้มากกวา่ (MKO) และผูมี้ความรู้นอ้ยกวา่ (LKO) สามารถเรียนรู้และพฒันาร่วมกนั

อยา่งมีประสิทธิภาพ และ 2) ท�าอยา่งไรให้สามารถแบ่งการเรียนรู้ออกเป็นสองระดบัส�าคญัคือ ระดบัทางสังคม 

และ ระดบับุคคล จากสองประเด็นดงักล่าว Kagan จึงเกิดแนวความคิด เทคนิคการเรียนรู้แบบ กลุ่ม คู่ เดี�ยว 

(TPS) โดยแบ่งการเรียนรู้เป็นสามระดบั ไดแ้ก่ ระดบักลุ่ม (team) ระดบัคู่ (pair) และระดบัเดี�ยว (solo) 

1.ระดบักลุ่ม (team) ผูเ้รียนที�มีความสามารถมากกว่าสามารถร่วมเรียนและช่วยเหลือผู่เรียนที�มี

ความสามารถนอ้ยกวา่ โดย Estes และ Vaughan (1985) กล่าววา่กลุ่มผูเ้รียนที�มีสามาชิกนอ้ยจะสามารถเรียนรู้ได้

ดีกวา่กลุ่มผูเ้รียนที�มีสามาชิกมาก 

2.ระดบัคู่ (pair) ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมไดม้ากขึ�นและสามารถใชค้วามรู้ที�ไดจ้ากการเรียนระดับ

กลุ่ม มาต่อยอด (Lie, 2002) 

3.ระดับเดี�ยว (solo) หลงัจากที�ผูเ้รียนได้ผ่านการเรียนรู้จาก ระดบักลุ่มและระดบัคู่ ท�าให้ผูเ้รียน

พฒันาศกัยภาพในการเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซึ� งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Vygotsky ที�ว่าสุดทา้ยทุกคนสามารถ

พฒันาศกัยภาพได้ด้วยตนเอง 

เพื�อพัฒนาการเรียนวิชาดนตรีไทยให้มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น และเพื�อให้สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

หลักของหลักสูตรแกนกลางในการเรียนที�เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ ( learner-centred curriculum) ผู ้วิจัยจึงสนใจ

ศึกษาและพฒันาชุดกิจกรรมที�ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคการเรียนรู้กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - 

Solo) ในการจดัเรียนการสอนเพื�อเสริมทกัษะการเล่นซอดว้ง ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนบ้าน

คลองตนั และเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนคอยช่วยเหลือซึ� งกันและกนั อีกทั�ง

ผูเ้รียนสามารถน�าทกัษะทางด้านดนตรีไทยไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

1. วัตถุประสงค์ของการวจิัย 

1.1 เพื�อศึกษาความสามารถในการเล่นซอดว้งของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 
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1.2 เพื�อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนจากการเล่นซอด้วง  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 

1.3 เพื�อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ 

เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 

2.  สมมติฐานการวิจัย 

2.1 นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 มีความสามารถในการเล่นซอด้วงโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 มีคะแนนไม่ต��ากวา่ร้อยละ 80  

2.2 นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 มีพฤติกรรมจากการเรียนเล่นซอดว้งโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) อยูใ่นระดบัดี 

2.3นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 มีความพึงพอใจในระดบัมาก เมื�อใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อเสริม ทกัษะ

การเล่นซอดว้ง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)       

3.  ขอบเขตของการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โรงเรียนบา้นคลองตนั ที�ก �าลงัศึกษาในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2560 จ�านวน 23 คน  

ตัวแปรที�ศึกษา 

 ตัวแปรอิสระ 

ชุดกิจกรรมการเล่นซอดว้งโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)  

ตัวแปรตาม 

1.ความสามารถในการเล่นซอดว้ง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว(Team -Pair- Solo) 

2.พฤติกรรมการเล่นซอดว้งโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) 

3. ความพึงพอใจในการเรียนรู้การพฒันาทกัษะการเล่นซอดว้ง 

ขอบเขตด้านเนื�อหา 

เนื�อหาที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี� คือ หน่วยการเรียนรู้ที� 4 เรื�อง การสร้างสรรค์รูปแบบจงัหวะ และท�านอง

ด้วยเครื�องดนตรีไทย กลุ่มสาระวิชา ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์) ชั�น ประถมศึกษาปีที� 5 ตามตวัชี� วดัหลักสูตร

แกนกลาง 2551 
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ระยะเวลาในการวิจัย 

การวจิยัครั� งนี�ด�าเนินการในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2560 จ �านวน 16 ชั�วโมง  

4. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย 

 4.1 ชุดกิจกรรมการเล่นซอดว้ง 

 4.2 แบบประเมินทกัษะการเล่นซอดว้ง วชิาดนตรีไทย  

 4.3 แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม คู่ เดี�ยว 

 4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชชุ้ดกิจกรรมเพื�อเสริมทกัษะการเล่นซอดว้ง 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวิจยันี� เป็นการทดสอบพฒันาการของกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้ชุดกิจกรรมโดยการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) เพื�อส่งเสริมทกัษะการเล่นซอด้วงโดยมีขั�นตอนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ดงันี�  

5.1 ชี�แจงใหน้กัเรียนกลุ่มเป้าหมายทราบถึงก�าหนดการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมพฒันาการเล่นซอดว้ง

ทั�ง 3 ชุดกิจกรรม  

5.2 เตรียมอุปกรณ์ทุกครั� งที�จะเล่นซอดว้ง  

5.3 ครูผู ้สอนทดสอบความสามารถการเล่นซอด้วงของนักเรียนเป็นรายบุคคลหลงัจากนั�นครูน�า

คะแนนความสามารถมาจดัเป็นกลุ่มและคู่โดยคละความสามารถ 

5.4 ผูส้อนปฏิบติัการเล่นซอด้วงให้นักเรียนดูหลงัจากนั�นครูเริ�มสอนไปตามชุดกิจกรรมทั�ง 3 ชุด

กิจกรรม จ�านวน 16 ชั�วโมง โดยแต่ละกิจกรรมครูผูส้อนจะสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

ระหวา่งการปฏิบติัการเล่นซอดว้งโดยใชเ้ทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) และให้นักเรียนปฏิบติัซอด้วง

ดงันี�  

 ชุดกิจกรรมที� 1 ชั�วโมงที� 1 – 6 

 ชุดกิจกรรมที� 2 ชั�วโมงที� 7 – 10 

 ชุดกิจกรรมที� 3 ชั�วโมงที� 11 – 16 

 ในแต่ละชุดกิจกรรมครูผูส้อนจะใชเ้ทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว สลบักนัไปเพื�อช่วยการเรียน 

ซอดว้งใหแ้ก่นกัเรียนทั�งนี�ครูผูส้อนจะช่วยเหลือและให้ค�าแนะน�าทุกๆ ขั�นตอนในแต่ละชั�วโมงหรือ

ในแต่ละกิจกรรมครูผูส้อนจะสังเกตและบนัทึกคะแนนพฤติกรรม ในแต่ละชุดกิจกรมครูผูส้อนจะมีการประเมิน

ความสามารถการเล่นซอดว้งเป็นกลุ่ม คู่ เดี�ยว และในการเล่นซอดว้งเป็นกลุ่มก็จะน�ามาพิจารณาเป็นรายบุคคล

เพื�อดูพฒันาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วย 
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5.5 หลงัจากสอนเสร็จทุกๆครั� งครูผูส้อนสรุปเรื�องที�เรียนและใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็น 

5.6 ให้นักเรียนท�าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเล่นซอดว้งโดยใชเ้ทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว 

5.7 น�าขอ้มูลที�เก็บรวบรวมทั�งหมดเพื�อไป สรุปและวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ 

6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ท�าการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส�าเร็จรูป ดงันี�  

 6.1 วิเคราะห์คะแนนความสามารจากการเล่นซอดว้งในการเรียนรู้แบบกลุ่ม (Team) คู่ (Pair) เดี�ยว 

(Solo) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี�ย (Mean)     

6.2 วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมกลุ่ม (Team) คู่ (Pair) เดี�ยว (Solo) จากการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo)โดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean)  

6.3 วิเคราะห์คะแนนแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อชุดกิจกรรมวิชาดนตรีไทย โดย

ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

โดยใช ้ค่าเฉลี�ย (Mean) ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

7. ผลการวิจัย 

ผลการวจิยัสรุปผลไดด้งันี�   

 ตอนที� 1 ผลการศึกษาความสามารถในการเล่นซอด้วงโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ 

เดี�ยว (Team -Pair- Solo) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 พบว่า นกัเรียนที�ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จาก

การเรียนรู้แบบกลุ่ม คู่ เดี�ยว จ �านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 และนักเรียนจ �านวน 16 คนผ่านคะแนนการ

เรียนรู้แบบกลุ่มมากที�สุด รองลงมาคือการเรียนรู้แบบเดี�ยว 

ตอนที� 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมจากการเรียนเล่นซอดว้งโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ 

เดี�ยว (Team -Pair- Solo) พบวา่ ภาพโดยรวมนกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นซอดว้งแบบกลุ่ม คู่ 

เดี�ยวอยูใ่นระดบัดี 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจเมื�อใช้ชุดกิจกรรมเพื�อเสริม ทกัษะการเล่นซอด้วง โดยการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)อยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.67) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัมากที�สุด ( X  

= 4.61, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านครูผูส้อน ( X = 4.52, S.D. = 0.75) และด้านสื�อการเรียนการสอน ( X  = 

4.35, S.D. = 0.64) 
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8 อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดกิจกรรมเพื�อส่งเสริมทกัษะการเล่นซอดว้ง ส�าหรับนกัเรียน

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) สามารถอภิปราย

ผลได ้ดงัต่อไปนี�  

ตอนที� 1 ผลการศึกษาความสามารถในการเล่นซอด้วงโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม                    

คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo) ส�าหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 พบวา่ นกัเรียนที�ไม่ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 จาก

การเรียนรู้แบบกลุ่ม คู่ เดี�ยว จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 30.43 และนกัเรียนผ่านเกณฑ์เป็นรายบุคคลจ�านวน          

8 คน คิดเป็นร้อยละ  34.78 ทั�งนี�ผูว้จิยัไดแ้บ่งนกัเรียนออกเป็น � กลุ่ม คือ กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน 

ในการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มไดค้ละความสามารถของนกัเรียน เพื�อให้นกัเรียนที�เก่งและปานกลางไดช่้วยเหลือ

นักเรียนที�มีความสามารถน้อย  ดังนั� นการเรียนรู้แบบกลุ่มและการเรียนรู้แบบคู่สามารถท�าให้นักเรียนมี

พฒันาการในการเล่นซอดว้งอยูใ่นระดบัดีและจึงท�าให้นกัเรียนมีคะแนนผ่านเกณฑ์จ�านวน 9 คน แต่อย่างไรก็

ตามนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการการเล่นซอด้วงเพิ�มขึ� นตามข้อมูลที�ผู ้วิจัยแสดงไว ้ ซึ� ง Kagan (1995)                        

ไดก้ล่าวถึงความส�าเร็จของการท�างานกลุ่มวา่ นกัเรียนท�างานร่วมกนัทั�งกลุ่มจนงานส�าเร็จ  จากนั�นจะแยกท�างาน

เป็นคู่จนงานส�าเร็จ  สุดทา้ยนกัเรียนแต่ละคนแยกมาท�าเองจนส�าเร็จไดด้ว้ยตนเอง กล่าวคือ ระดบักลุ่ม (team) 

ผูเ้รียนที�มีความสามารถมากกวา่สามารถร่วมเรียนและช่วยเหลือผูเ่รียนที�มีความสามารถนอ้ยกวา่ ระดบัคู่ (pair) 

ผูเ้รียนสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ�นและสามารถใช้ความรู้ที�ไดจ้ากการเรียนระดบักลุ่ม มาต่อยอด และระดบั

เดี�ยว (solo) หลงัจากที�ผูเ้รียนไดผ้่านการเรียนรู้จากระดบักลุ่มและระดบัคู่ ท �าให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพในการ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Vygotsky (1978)ที�วา่สุดทา้ยทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพได้

ดว้ยตนเองและสอดคลอ้งกบั วรนุช ประติษฐพงษ์ (����:บทคดัยอ่) ได้ท�าวิจยัเรื�อง การพฒันาชุดการสอนการ

ปฏิบติัซอดว้งส�าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ อ�าเภอสามง่าม  จังหวดัพิจิตร 

พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 27.65 (ค่า S.D. = 2.08) สูงกวา่คะแนนประเมินภาคการปฏิบติัค่อนเรียนที�มี

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 24.52 (ค่า S.D. = 1.20) อย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .05 และ Rosita Amalia (2011) ได้ท �า

วิจยัเรื�องการใชเ้ทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) ในการพฒันาทกัษะการอ่านวิชาภาษาองักฤษส�าหรับ

นักเรียนชั� นมัธยมศึกษาปีที�5 โรงเรียน SMA Negeri 4 เมืองเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี การศึกษา 

2553/2554 ผลการวิจยัพบวา่เทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) มีส่วนช่วยพฒันาดา้นทกัษะการอ่านของ

ผูเ้รียน นกัเรียนที�มีทกัษะการอ่านที�ดอ้ยกวา่ไดรั้บการช่วยเหลือจากนกัเรียนที�มีทกัษะการอ่านที�มากกวา่ อีกทั�ง

ยงัท�าให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความรู้ และรู้จกัการแกไ้ขปัญหาดา้นการอ่าน นอกจากนี�  ผลการทดสอบก่อนเรียน

และหลงัเรียนมีค่าเฉลี�ยหลงัเรียนเพิ�มขึ�นจากก่อนเรียน จาก 74.86 เป็น 79.93 โดยมีส่วนต่าง 5.07   
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ตอนที� 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมจากการเรียนเล่นซอดว้งโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ 

เดี�ยว (Team -Pair- Solo) พบวา่ ภาพโดยรวมนกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนพฤติกรรมการเล่นซอดว้งแบบกลุ่ม คู่ 

เดี�ยวอยูใ่นระดบัดี การที�นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ระดบัดีท�าให้เห็นคะแนนความสามารถจากการเล่นซอ

ด้วงเป็นรายบุคคลมีคะแนนเฉลี�ยร้อยละ 80 – 96.67 และมีนกัเรียนบางคนอยูใ่นระดบัดีมากมีคะแนนพฒันาการ

การเรียนรู้เพิ�มขึ�นจากเดิมมาก  ขอ้ที�น่าสังเกตนกัเรียนที�จบัคู่กบันกัเรียนที�ไม่เก่งจะมีคะแนนค่อนขา้งต��าเนื�องจาก

การให้คะแนนเป็นคู่แต่เมื�อนกัเรียนเล่นซอดว้งเป็นรายบุคคลก็มีคะแนนความสามารถเพิ�มขึ�นทั�งคนเก่งและคน

ไม่เก่ง 

ทิพาวดี  เมฆะวรรธนะ (2529: 3-26) กล่าววา่ การเรียนรู้ที�เนน้การปฏิบติั (Practice) เมื�อศึกษาทฤษฎี

แลว้ควรลงมือปฏิบติัดว้ยเพื�อให้เกิดความช�านาญและจ�าได้แม่นและการหาสิ�งเร้าใจ (Stimulus control)  โดย

อาศยัการจดัสิ� งแวดล้อมเขา้ช่วยเป็นตวักระตุน้  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา (2553) 

ศึกษาเรื� องการศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที�ดีของนักเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 สังกดัส�านัก

บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดันครปฐมผลการวิจยัสรุปได้ดังนี�  �) ระดับของ

พฤติกรรมการเรียนที�ดีของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีพฤติกรรม การเรียนที�ดีอยู่ในระดับปานกลาง �) ปัจจัย

สภาพแวดล้อมทางสังคมและปัจจยัทางจิตวิทยาเป็นปัจจยั ที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที�ดีของนักเรียน 

สามารถท�านายพฤติกรรมการเรียนที�ดีของนกัเรียน พบวา่ การตระหนกัรู้ดา้นการเรียนบรรยากาศทางการเรียน

และการสนับสนุนของครอบครัวได้รับคัดเลือกเข้าสมการเป็นล�าดับที� � ล �าดับที� � และล�าดับที� � ตามล�าดับ             

ตวัแปรทั�ง � ตวันี� สามารถร่วมกนัท�านายพฤติกรรมการ เรียนที�ดีร้อยละ ��.� �) พฤติกรรมการเรียนที�ดีของ

นักเรียน เมื�อจ�าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ขนาด โรงเรียน เกรดเฉลี�ยสะสม ระดบัการศึกษาของบิดา ระดบั

การศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพ ของมารดา รายไดต่้อวนัของนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั แต่เมื�อจ�าแนก

ตามเพศและรายได้เฉลี�ยของผูป้กครอง พบว่า มีความแตกต่างกนั อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� และ          

มลวิภา เมืองพระฝาง และคณะ (2559) ได้ท�างานวิจยัเรื� อง ความคิดเห็นของนกัเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของ

ครู พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียน และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน เรื�อง อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนกัเรียนชั�น

มัธยมศึกษาปีที� 5 ที�จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิด ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจดัการ

เรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิดในรายวิชาเคมี ชั�นมธัยมศึกษาปีที� 5 มีค่าเท่ากบั 80.25/82.00 และผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

ตอนที� 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจเมื�อใช้ชุดกิจกรรมเพื�อเสริม ทกัษะการเล่นซอด้วง โดยการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team -Pair- Solo)อยู่ในระดบัมากที�สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.67) เมื�อ

พิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหานอ้ย พบวา่ ความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดบัมากที�สุด ( X  
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= 4.61, S.D. = 0.62) รองลงมาคือ ด้านครูผูส้อน ( X = 4.52, S.D. = 0.75) และด้านสื�อการเรียนการสอน ( X  = 

4.35, S.D. = 0.64) สอดคลองกบังานวิจบัของธีระศกัดิ�  สินชยั (2558) การศึกษาเรื�องการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั�มธัยมศึกษาปีที� � โดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือที�เนน้วธีิการสอนแบบ ทีม คู่ เดี�ยว 

: กรณีศึกษาของโรงเรียนบา้นขอนแตกต�าบลขอนแตก อ�าเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ ผลการวิจบัพบวา่ นกัเรียน

กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที�เน้น

วิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี�ยว โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินความพึงพอใจ

หลงัการใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที�เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่เดี�ยว นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพูด

ภาษาองักฤษในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย �.�� โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และปิยะนุช เจียมจนัทร์ , ธานิล ม่วงพูล 

(2560) ไดท้ �าการวิจยัเรื�อง การพฒันากระบวนเรียนการสอนแบบเพื�อนคู่คิดโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เพื�อเสริมทกัษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื�องค�าราชาศพัท ์นกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 5 

โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน จังหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการสอนแบบเพื�อนคู่คิด โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนที�มีต่อกระบวนการสอนแบบเพื�อน มีค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 4.55 อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากที�สุด 

ข้อค้นพบจากการวิจัย 

จากการวิจยัพบวา่การพฒันาชุดกิจกรรมการเล่นซอดว้งโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค กลุ่ม คู่ 

เดี�ยว (Team -Pair- Solo) ท�าใหน้กัเรียนมีพฒันาการในการเล่นซอดว้งที�ดี กล่าวคือ 

กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถท�ากิจกรรมร่วมกับผูอื้�นตั� งแต่การท�ากิรกรรมกลุ่ม 

กิจกรรมคู่  จะมีการช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั มีแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนัในกลุ่มและนอกกลุ่ม และมีความรับผดิชอบ

ร่วมกนั ผูเ้รียนยงัสามารถน�าความรู้ที�ไดไ้ปพฒันาตนเองและประสบความส�าเร็จในที�สุด 

ปัญหาที�เกิดขึ� นเมื�อนักเรียนเล่นซอด้วงเป็นกลุ่มนักเรียนสามารถช่วยกันเล่นซอด้วงจนประสบ

ความส�าเร็จมีคะแนนความสามารถทุกคน  แต่เมื�อนกัเรียนเล่นซอดว้งเป็นคู่บางคนกลบัมีคะแนนลดต��าลงเพราะ

เนื�องจากการจบัคู่กบั คนเก่งคู่กับคนอ่อนเลยท�าให้คะแนนดีจากคะแนนกลุ่มกลบัเป็นคะแนนต��าลงและเมื�อ

นกัเรียนท�ากิจกรรมเดี�ยวนกัเรียนมีความสามารถท�าคะแนนไดดี้ขึ�นจากคะแนนกลุ่มและคู่ซึ� งแสดงถึงพฒันาการ

ความสามรถในการเล่นซอดว้งไดอ้ยา่งชดัเจน 

การแกปั้ญหาเนื�องจากการเรียนรู้มีทั�งหมด 9 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมกลุ่ม 3 กิจกรรม กิจกรรมคู่ 3 

กิจกรรม และกิจกรรมเดี�ยว 3 กิจกรรม ส�าหรับกิจกรรมคู่ครูใชว้ิธีการสลบัคู่ เช่น นกัเรียนมีความสามารถเก่ง 7 

คน ปานกลาง 8 คน และอ่อน 8 คน  

รอบแรก เก่ง 4 คน + ปานกลาง 4 คน , เก่ง 3 คน + อ่อน 4 คน , ปานกลาง 4 คน + อ่อน 4 คน 

267254271271272



11 
 

รอบสอง เก่ง 4 คน + ปานกลาง 4 คน , เก่ง 3 คน + อ่อน 4 คน , ปานกลาง 4 คน + อ่อน 4 คน  

(รอบสองนี�ใชว้ธีิการสลบัคนในคู่เดิม) 

รอบที�สาม ครูให้นกัเรียนจบัคู่กบักนัเอง โดยที�นกัเรียนเลือกเพื�อนที�มีความสามารถเก่งจะท�าให้คู่ของ

ตนเองมีคะแนนความสามารถที�เพิ�มขึ�น 

การเล่นซอดว้งเป็นเครื�องดนตรีที�เล่นไดย้ากผูเ้รียนตอ้งท�าความเขา้ใจมีความมุ่งมานะเพียรพยายามที�

จะเล่นใหไ้ดสิ้�งที�ส�าคญัก็คือความอดทนที�จะน�าไปสู้การเล่นซอดว้งที�ดีที�สุดคือถูกตอ้งสมบูรณ์ 

จึงสรุปไดว้า่ เทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) ท�าให้นกัเรียนสามารถเพิ�มพูนทกัษะการเรียน

ของตนเองได ้และยงักระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการอยากที�จะเรียนรู้ ท�าให้บรรยากาศของห้องเรียนดูน่าสนใจและ

นกัเรียนสามารถน�าตนเองไดใ้นการเล่นซอดว้ง 

9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ 

1.การใหน้กัเรียนเล่นซอดว้งโดยเทคนิค กลุ่ม คู่ เดี�ยว ครูตอ้งดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดและต่อเนื�องใน

การเล่นซอดว้งใหเ้กิดทกัษะมากที�สุดและเพื�อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้น และสามารถเล่น

ซอดว้งไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

2.ครูผูส้อนตอ้งเขา้ใจวิธีการเล่นซอดว้งและกระบวนการเพื�อให้นกัเรียนไดรั้บการถ่ายทอดทกัษะและ

แกปั้ญหาในการเล่นซอดว้งไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

3.ครูอาจตอ้งเพิ�มระยะเวลาในการเล่นซอด้วง เนื�องจากซอดว้งเป็นเครื�องดนตรีที�เล่นได้ยากและมี

องคป์ระกอบในการเล่นหลายอยา่ง เช่น 

1) ผูเ้ล่นตอ้งเขา้ใจระบบของเสียงไทยก่อน กล่าวคือครูตอ้งใชข้ลุ่ยเพียงออเพื�อก�าหนดเสียงให้แก่

นกัเรียนจากนั�นให้นกัเรียนเปล่งเสียงให้ตรงกบัเสียงของขลุ่นเพียงออ ฝึกท�าซ�� าจนนกัเรียนเกิดความคุน้เคยกบั

เสียง เนื�องจากเสียงขลุ่ยเพียงออเป็นเสียงมาตรฐานของดนตรีไทย   

2) การนั�งจบัซอจะตอ้งจบัซอไดถู้กต�าแหน่ง 

3) การใชน้��าหนกันิ�วในการกดสายซอและการสีคนัชกัซอ มือและนิ�วทั�งสองขา้งจะตอ้งสัมพนัธ์กนั 

หากกดสายซอแรงหรือสีคนัชกัซอแรงจนเกินไปจะท�าใหเ้สียงซอเพี�ยน 

4) ในกรณีนกัเรียนที�มีพฒันาการชา้เนื�องจากซอดว้งเป็นเครื�องดนตรีที�เล่นไดย้ากครูอาจเพิ�มเวลา

เรียนนอกเวลา เพื�อใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้และพฒันาทกัษะไดท้นักบัเพื�อนร่วมชั�น 

4.การเล่นซอดว้งจ�าเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอต่อจ�านวนนกัเรียน อุปกรณ์ในที�นี�

ไดแ้ก่ ซอดว้ง สายซอดว้ง (ส�าหรับซอใชฝึ้กแลว้สายขาด) ยางสน (ใชถู้คนัชกัซอเพื�อใหเ้กิดความหนืด)  
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9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

1.ควรศึกษาการเล่นซอดว้งโดยใชเ้ทคนิคกลุ่ม คู่ เดี�ยว (Team – Pair - Solo) ในขั�นสูง 

2.ควรศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมโดยใชเ้ทคนิค เพื�อนช่วยเพื�อน เพื�อฝึกการเล่น 

ซอด้วงหรือเครื�องดนตรีอื�นๆ 

 

บรรณานุกรม 

ทิพยว์รรณ สุขใจรุ่งวฒันา.(2553).การศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนที�ดีของนักเรียนชั�นมัธยมศึกษา

ปีที� 3 สังกัดส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม.วิทยานิพนธ์.

สาขาวิชาพฒันศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ธีระศกัดิ�  สินชัย. (2558). การศึกษาเรื� องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั�มัธยมศึกษาปีที� � 

โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือที�เน้นวิธีการสอนแบบ ทีม คู่ เดี�ยว. วิทยานิพนธ์.สาขาวิชาการสอน

ภาษาองักฤษ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ทิพาวดี เมฆะวรรธนะ. (����). เรียนให้เก่งในมหาวิทยาลัย . พิมพค์รั� งที� � กรุงเทพฯ ไอ เอส. พริ�นติ�งเฮาส์. 

ปิยะนุช เจียมจนัทร์ และ ธานิล ม่วงพูล. (2560). การพัฒนากระบวนเรียนการสอนแบบเพื�อนคู่คิด โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื�อเสริมทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื� อง ค�า

ราชาศัพท์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต).  นครปฐม : มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. 

มลวิภา เมืองพระฝาง และคณะ. (2559). ความคิดเห็นของนักเรียนต่อพฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการ

เรียนของผู้ เรียน และผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน เรื� อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั�น

มัธยมศึกษาปีที� 5 ที�จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื�อนคู่คิด. หลกัสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิทยา

ศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัมหาสารคาม. 

โรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์. (2559). เรียนดนตรีไทยแบบใหม่-แบบเก่า. สืบค้นเมื�อ 12 มีนาคม , 

2560, จาก ชื�อเว็บไซต์ : http://www.phattayakulschool.com/webpages/knowledge/methodtolearndontrithai.html 

วรนุช ประดิษฐพงษ์. (2556). การพัฒนาชุดการสอนการปฏิบัติซอด้วงส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ อาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร.สืบค้นเมื�อ 12 มีนาคม , 2560, จาก

เว็บไซต์: www.secondary41.go.th/published_pr/9062.pdf  

สมบุญ วิเศษวงษา. (���� , บทคดัยอ่). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื� อง เทคนิคการเป่า

ขลุ่ยเพียงออ ส�าหรับนักเรียนชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1. วิทยานิพนธ์.ก�าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภฏั

ก�าแพงเพชร 

269256273273274



13 
 

Duane, James E.  ( 1973) .  Individualized Instruction Program and Materials.  Englewood Cliffs, N. J.  : 

Educational Technology Publication. 

Estes, T.H., & Vaughan ., J.L. , Jr.(1985). Measuring attitudes. In reading and learning In the classroom . (2nd 

ed.) Newton : MA: Allyn & Bacon. 

Good, C. V. (1973). Dictionary of Education. (3rd ed). New York: McGraw - Hill book Go. 

Held, D.  and McGrew, A.  ( 2003)  ‘ The Great Globalization Debate:  An Introduction’ , in The Global 

Transformations Reader:  An Introduction to the Globalization Debate.  Cambridge, UK� :  Polity 

Press in association with Blackwell Pub.: Polity Press in association with Blackwell Pub, pp. 1–50. 

Johnson, D. W. , Johnson, R. T.  and Smith, K. A.  ( 1991) .  Cooperative Learning Increasing College 

FacultyInstructional Productivity, Higher Education Report No.4.  Washington D.C.  : The Geoge 

Washington University. 

Kagan, S. (1994). Cooperative learning. CA: Kagan Publishing. 

Lie, A.  2002.  Cooperative Learning:  Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas.  Jakarta: 

PT. Grasindo. 

Pekajová, L. and Novosák, J. (2010) ‘Local Culture in the Era of Globalisation: Focused on the Zlín Region’, 

in Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context.  Ostrava: 

University of Ostrava Czech Republic, pp. 169–176. 

Rosita Amalia.  ( 2011) .  THE USE OF TEAM- PAIR- SOLO IN READING COMPREHENSION ( A Pre-

Experimental Research at the XI Grade Students of SMA Negeri 4 Semarang in the Academic Year 

2010/  2011) .  ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LANGUAGES AND ARTS 

SEMARANG STATE UNIVERSITY 

Siriyuvasak, U. and Shin, H. (2007) ‘Asianizing K-pop: Production, Consumption and Identification Patterns 

among Thai Youth’, Inter-Asia Cultural Studies, 8(1), pp. 109–136. 

Vygotsky, L. (1978). Interaction between learning and development. From: Mind and Society. (pp. 79 - 91). 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

 

270257274274275


