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การวิจยัครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ต

ในยุคบีบ็อบของ อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข 2) เพื่อสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตใน 
ยุคบีบ็อบของ อาจารย์สฤษฎ  ตันเป็นสุข การวิจัยในครัง้นี ้ใช้การวิจัยแบบคุณภาพ  โดยการ
สัมภาษณ์อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข และผู้เรียนที่ศึกษากับอาจารย์สฤษฎ  ตันเป็นสุข ทั้งศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่ า  รวม  4 คน  เก่ียวกับกระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรัม เป็ตในยุค 
บีบ็อบ ผลการวิจยัพบว่า อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ ไดใ้หค้วามส าคญักับการฝึกสรา้ง Eight note 
line โดยโนต้ทัง้หมดจะตอ้งอยู่ในคอรด์โทนในเบือ้งตน้ ดงันัน้จึงตอ้งมีการสรา้งพืน้ฐานโดยการฝึก 
Arpeggio และบนัไดเสียงต่อเนื่อง อีกทัง้ผูเ้รียนยังตอ้งมีการฝึกโสตประสาทเพื่อใหส้ามารถรูถ้ึง
การด าเนินคอรด์ในรูปแบบบีบ็อบเบือ้งตน้ โดยหากผูเ้รียนมีทักษะที่บกพร่องอยู่ อาจารยส์ฤษฎ 
ตนัเป็นสขุ ก็จะมีการเสรมิทกัษะสอดแทรกในแบบฝึกหดัขา้งตน้ดว้ย 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the trumpet 

improvisation teaching methodology in the Bebop period of Teacher Sarit Tanpensuk; 
and (2) to create a teaching manual on trumpet improvisation in the Bebop period of 
Sarit Tanpensuk. This study was qualitative research, based on interviews with Teacher 
Sarit Tanpensuk and his students, including all recent students and alumni, with a total 
of four people, about trumpet improvisation teaching methodology in the Bebop period. 
The findings revealed that Teacher Sarit Tanpensuk emphasized the importance of to 
creating practice for the Eight Note Line, all notes must be in the same chord as they 
created basic arpeggio practicing and continuous scales, the learners must also 
practice their auditory nerves in order to get their abilities in chord playing among basic 
Bebop music. If the learners lack these skills, Teacher Sarith Tonpensook would improve 
their poor skills by using more skills through the abovementioned teaching manual. 
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บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การศกึษาในระดบัอดุมศึกษา มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้กัษะทัง้ในดา้นปฏิบติัและ
ดา้นทฤษฎี และสามารถน าทักษะที่ได้จากการเรียนในระดับอุดมศึกษาไปเป็นเครื่องมือในการ
พฒันาอตุสาหกรรมดา้นต่าง ๆ ของประเทศ ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาจึง
มีความเขม้ขน้ในการสอนทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเนือ้หาสาระในรายวิชาจะมีการปรบั
เนือ้หาตามความเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อใหท้นัต่อโลกาภิวตัน ์

ในปัจจุบนัดนตรีไดถู้กจดัไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรในระดบัอดุมศึกษา ซึ่งในการเรียน
การสอนจะเป็นการต่อยอดความสามารถของผูเ้รียน โดยหลกัสูตรของแต่ละที่จะมีวิชาหลกั ดังนี ้
การปฏิบติัเครื่องดนตรี, ทักษะโสตประสาท, ทฤษฎีดนตรี และประวัติดนตรี และในแต่ละทีจะมี
การเปิดแขนงวิชาเพิ่มเติมเพื่อใหต้อบโจทยอ์ุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน เช่น แขนงการดนตรี
คลาสสิค แขนงดนตรีแจ๊ส แขนงดนตรีสมัยนิยม แขนงการประพันธ์เพลง แขนงการสอนดนตรี 
แขนงเทคโนโลยีดนตรี แขนงโยธวาทิต แขนงดนตรีประกอบภาพยนตรแ์ละมัลติมี เดีย เป็นตน้ ท า
ใหเ้ห็นไดว้่าการศึกษาดนตรีไดม้ีการพัฒนามากขึน้ ซึ่งดนตรีแจ๊สในปัจจุบนัก าลงัไดร้บัความนิยม 
สงัเกตไดจ้ากปริมาณของการจัดกิจกรรมดนตรีแจ๊ส การจัดกิจกรรมในการสอนวิธีการเล่นดนตรี
แจ๊ส และจ านวนผู้ชมที่ เพิ่มขึ ้นในงานดนตรีแจ๊สที่ ได้การยอมรับมากที่สุดอ ย่าง Thailand 
International Jazz Conference ณ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งทัง้หมดนีส้ามารถบอกไดว้่าดนตรีแจ๊ส
นัน้เริ่มมีการเขา้มาเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของคนไทยมากขึน้   

ดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีแขนงหนึ่งที่มีลกัษณะคลา้ยกบัภาษา โดยสิ่งที่ออกมาจากดนตรีแจ๊ส
จะเกิดขึน้ไดจ้ากการฟังสิ่งที่ไดย้ินจากผูร้่วมวง และถอดความออกมาเป็นท านอง ซึ่งดนตรีแจ๊สถูก  
สรา้งขึน้โดยชนผิวด าในประเทศอเมริกาในช่วงตน้ของคริสตศ์ตวรรษที่ 20 ดนตรีแจ๊สมีตน้ก าเนิด
มาจากแรก็ไทม ์(Rag Time) และ บลสู ์(Blues) ต่อมาไดม้ีการพฒันาและผสมผสานกบัวฒันธรรม
ต่าง ๆ จนเกิดเป็นยุคของดนตรีแจ๊ส เช่น ดิกซีแลนด์ (Dixieland) สวิง (Swing era) บีบ็อบ 
(Bebop) คลแูจ๊ส (Cool Jazz) ฟรีแจ๊ส (Free Jazz) ฟิวชั่น (Fusion) โดยในแต่ละยุคจะมีลกัษณะ
การบรรเลงที่แตกต่างกันทั้งในเรื่องของจังหวะ ท านอง รวมถึงเรื่องของสงัคีตลักษณ์ โดยยุคที่มี
ความน่าสนใจในการศกึษาเพื่อใชใ้นการพฒันาไปถึงการเลน่แจ๊สในระดบัสงูไดน้ัน้คือยคุบีบ็อบ 
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บีบ็อบเป็นดนตรีที่พฒันาขึน้จากสวิง มีลกัษณะโครงสรา้งซบัซอ้นทัง้ดา้นท านองและการ
ด าเนินคอรด์ ลกัษณะการเล่นดนตรีประเภทบีบ็อบจะเริ่มตน้และจบดว้ยการเล่นท านองหลกั และ
ในส่วนที่เหลือทัง้หมดจะเป็นการบรรเลงเด่ียวในเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องโดยการอิมโพรไวสจ์าก
โครงสรา้งเสียงประสานในแต่ละเพลง (คมสนัต ์วงคว์รรณ์, 2551) ท าใหก้ารศึกษาดนตรีประเภท
บีบ็อบมีความส าคัญในการพัฒนาผูเ้รียนไปสู่การอิมโพรไวสใ์นระดับสูง ซึ่งจะมีการเล่นกับเสียง
ประสาน และจังหวะที่มีความเร็วมากขึน้ โดยส่วนใหญ่วงบีบ็อบจะประกอบไปดว้ย กลอง กีตาร ์
ดบัเบิลเบส เปียโน และเครื่องลม โดยผูท้ี่บรรเลงท านองหลกัสว่นใหญ่จะเป็นเคร่ืองลม 

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมที่นิยมในการเลน่ดนตรีแจ๊ส คือ แซ็กโซโฟน ทรอมโบน และ
ทรมัเป็ต ซึ่งทรมัเป็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่ไดร้บัความนิยมในการเล่นแจ๊ส 
เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นเสียงสงูไดส้ดใสแผดกลา้ ใหค้วามรูส้ึกต่ืนเตน้ และนุ่มนวลในเสียง
ต ่า มีเทคนิคในการเล่นที่แตกต่างจากเครื่องเป่าในวงดนตรีแจ๊ส เช่น การลิปสเลอ (Lip Slur) การ
ตดัลิน้ (Tonguing) ที่แตกต่างจากเครื่องอ่ืน อีกทัง้ยงัมีการใชเ้ทคนิคการกดครึง่วาลว์ (Half Valve) 
หรือในบางครัง้จะมีการใส่ “มิวต”์ (Mute) เพื่อใหเ้กิดเสียงที่แปลกไปจากปกติ ท าใหก้ารแสดงมี
สีสนัยิ่งขึน้ ท าใหท้รมัเป็ตมีความแต่ต่างจากเครื่องดนตรีประเภทอ่ืน นอกจากนี ้หนา้ที่ส  าคญัของ
ทรมัเป็ตในวงดนตรีแจ๊สอีกอย่างหนึ่ง คือ อิมโพไวส์ และเป็นผูน้  าในการเล่นท านองหลกั เนื่องจาก
เครื่องดนตรีทรมัเป็ตเป็นเครื่องดนตรีลายเด่ียว (Single Line) ซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีที่ไม่สามารถสรา้ง
เสียงประสานไดโ้ดยวิธีการพืน้ฐาน ท าใหผู้เ้ล่นทรมัเป็ตนัน้ตอ้งมีการฝึกฝนในการรบัเสียงประสาน
จากเครื่องอื่น เพื่อใหไ้ดก้ารอิมโพรไวสท์ี่ดีทัง้ในดา้นของท านองและจงัหวะ 

อิมโพรไวส ์เป็นองคป์ระกอบส าคญัที่สดุของการเล่นแจ๊ส ถือเป็นการบรรเลงที่แสดงออก
ถึงอารมณ์ความรูส้ึกและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล โดยการอิมโพรไวสใ์นดนตรี 
แจ๊สจะมีดว้ยกนัหลายวิธีไม่มีรูปแบบที่ตายตวั ขึน้อยู่กบัอปุนิสยั ความชอบ และความถนดั อีกทัง้
ดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนการสื่อสารและการสนทนา โดยตอ้งใชค้วามสามัคคี และความเขา้ใจซึ่ง
กนัและกนัระหว่างผูบ้รรเลงทุกคน (ธีรชั เลาหว์ีระพานิช, 2562) ทัง้หมดนีล้ว้นเป็นสิ่งที่จ  าเป็นตอ้ง
ถ่ายทอดจากผูส้อนไปยงัผูเ้รียน จากการศึกษาพบว่าอาจารยป์ระจ าที่สอนอิมโพรไวสเ์ครื่องเป่าใน
มหาวิทยาลัยทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน ท าให้ผู ้เรียนไม่สามารถเข้าใจใน
ธรรมชาติของเครื่องดนตรีทรมัเป็ต ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจึงไดท้ราบว่าอาจารย์ที่
สอนทรมัเป็ตแจ๊สในประเทศไทยและเป็นอาจารยท์่านเดียว คือ อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ ซึ่งเป็น
อาจารยป์ระจ าที่วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล และมีผลงานมากมายในวงการดนตรี
แจ๊ส 
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อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข เคยไดร้บัรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีแจ๊สจากงาน 
Thailand Jazz Competition 2006 และได้รับรางวัลนักดนตรีดีเด่นในงานประกวด Thailand 
Jazz Competition 2007 อีกทัง้อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ยงัเคยไปแสดงดนตรีแจ๊สทัง้ในไทยและ
ต่างประเทศ เช่น Huahin Jazz Festival ณ ประเทศไทย, Miri Jazz Festival ณ ประเทศมาเลเซีย, 
Java Jazz Festival ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ Kinestasia ณ ประเทศสิงคโปร ์อีกทั้งอาจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข ยังมีประสบการณ์สอนในวิทยาลยัดุริยางคศิลป์เป็นเวลา 9 ปี และไดส้รา้งลูก
ศิษยท์ี่มีชื่อเสียง เช่น นายวัชระ อัฉริยวรานนท ์เป็นนักดนตรีในวง Siam Jazz Orchestra, Siam 
Cubano, Dixielogy และวงอ่ืน ๆ อีกมากมาย เป็นตน้  

จากการศึกษาพบว่าผูท้ี่เล่นดนตรีแจ๊สและนกัศึกษาที่เขา้ศึกษาในแขนงแจ๊สในส่วนของ
เครื่องเป่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะรบั
อาจารย์เครื่องเป่าแขนงแจ๊สเป็นแซ็กโซโฟนมากกว่าจะเป็นเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน ท าให้ผู ้เรียน
บางส่วนที่เรียนเครื่องดนตรีเอกอ่ืนไม่สามารถทราบเทคนิคการเล่นของเครื่องดนตรีของตนไดต้รง
ตามความถนดัของเครื่องดนตรี อีกทัง้ยงัพบการวิจยัในเรื่องของทรมัเป็ตแจ๊สไดน้อ้ยหากเทียบกับ
เครื่องเป่าอ่ืน ๆ อย่างเช่นงานวิจัยของ วชัระ โสฬสพรหม (2556) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการสรา้งชุด
การสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพฒันาทกัษะการอิมโพรไวสด์ว้ยคอรด์โทน โดยใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
ซึ่งงานนีเ้ป็นงานวิจยัที่ทดลองกับนักศึกษาที่มีเครื่องเอกเป็นเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน นอกจากนัน้
ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาและไดพ้บอีกว่าในการท าวิจัยหรือบทความเรื่องดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่นัน้จะ
เป็นในรูปแบบของการวิเคราะหก์ารเลน่ของแต่ละบคุคลในเพลงนัน้ ๆ เช่น ในบทความของ ชา้งตน้ 
กุญชร ณ อยุธยา (2554) การวิเคราะห์อิมโพรไวส์ของ วู้ดดี ้ชอว ์เพลง There Will Never Be 
Another You ซึ่งจากการศึกษาจากงานวิจยัต่าง ๆ พบว่าการศึกษาดา้นดนตรีแจ๊สในประเทศไทย
ยงัขาดคู่มือในการศกึษา ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจในการสรา้งคู่มือนีข้ึน้ 

ความหมายของคู่มือคือหนงัสือที่ใหข้อ้ความรูเ้ก่ียวกบัการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผูอ่้าน โดย
มุ่งหวังใหผู้อ่้านหรือผูใ้ชม้ีความเขา้ใจและสามารถด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ดว้ยตนเองไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม (ปรีชา ชา้งขวญัยืน และคณะ, 2539) ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งส  าคญัที่จะท าใหผู้เ้รียนหรือ
ผูท้ี่ตอ้งการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบสามารถน าไปใชถ้่ายทอดหรือ
ศึกษาดว้ยตนเองได ้เพราะคู่มือนัน้สรา้งจากการตกผลึกองคค์วามรูจ้ากบุคคลที่ผูส้รา้งคู่มือไดร้บั
ความรูม้าในลักษณะเฉพาะ ท าใหผู้ท้ี่ตอ้งการศึกษาเห็นภาพในการศึกษามากขึน้นอกเนื่องจาก
การบอกกลา่ว 
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ในงานวิจยันีจ้ะเป็นการศกึษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ผูว้ิจยัจะ
ท าการศึกษา คือ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ การศึกษาครัง้นีจ้ะช่วยรบัรูถ้ึงกระบวนการสอนอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตแจ๊สในระดบัอดุมศกึษาและสามารถน าแนวทางในงานวิจยันีไ้ปใชเ้พื่อพัฒนาการเรียน
การสอนไดต่้อไป 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ ตัน
เป็นสขุ 

2. เพื่อสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 

1. ได้รับความรูเ้รื่องกระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสขุ และท าใหผู้ส้นใจเขา้ใจถึงกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตแจ๊สของอาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

2. ได้คู่มือเรื่องกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ ที่ผ่านการวิเคราะห ์เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแนวทางส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการศึกษา
กระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข และเป็น
ประโยชนแ์ก่วงการศกึษาดนตรีแจ๊สต่อไป 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “ศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรมัเป็ตแจ๊สในยุคบีบ็อบ ของ 
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ” ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ผู้ให้ข้อมูล มีดงันี ้
ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบักระบวนการสอนทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ คือ อาจารยส์ฤษฎ ตัน

เป็นสขุ  
ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็น

สุข ไดแ้ก่ นักศึกษาเครื่องดนตรีเอกทรมัเป็ตที่ศึกษากับอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ศิษย์ปัจจุบัน
จ านวน 3 คน และศิษยเ์ก่าจ านวน 1 คน รวม 4 คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย มีดงันี ้
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1. แบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้วิจัยได้สรา้งขึน้ โดยจะเป็นแบบ
สมัภาษณ์ผูส้อนวิชาปฏิบติัทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบในระดับอุดมศึกษา และผูเ้รียนที่ไดท้ าการเรียน
การสอนกบัผูส้อนวิชาปฏิบติัทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบในระดบัอดุมศึกษา ในสว่นของผูส้อนแบ่งเป็น 2 
ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณ์ประวัติส่วนตัว โดยถามถึงขอ้มูลส่วนบุคคลเก่ียวกับดนตรีแจ๊ส 
เช่น ประสบการณ์ เล่นดนตรีแจ๊ส ประสบการณ์สอนดนตรีแจ๊ส ตอนที่  2 แบบสัมภาษณ์
กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ในส่วนของผูส้อนจะมีหวัขอ้การสมัภาษณ ์ไดแ้ก่ 
การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสใ์นยคุบีบ็อบ การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ วิธีการ
ฝึกโสตประสาท การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ เพลงส าหรบั
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ หลกัการสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน การ
วดัและประเมินผล และในส่วนของผูเ้รียนจะมีหวัขอ้การสมัภาษณ ์ไดแ้ก่ กระบวนการสอนอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

2. แบบสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม  
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

กระบวนการสอน หมายถึง องคป์ระกอบส าคัญในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค  
บีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

อิมโพไวส์ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ หมายถึง การเลือกใช้บันไดเสียง การสรา้งท านองใน
การอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

ทกัษะดนตรี หมายถึง การปฏิบติัอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ เช่น การเลือกใชบ้นัได
เสียง การสรา้งท านองในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ๊พ 

การสอนดนตรี หมายถึง การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ เช่น การสอนการ
เลือกใชบ้ันไดเสียงในการอิมโพรไวสใ์นยุคบีบ็อบ การสอนการสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 
การสอนวิธีการฝึกโสตประสาท การเลือกแบบฝึกหัดที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค  
บีบ็อบ การเลือกเพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งต้น รวมถึงการวัด
ประเมินผล 

หลกัการสอน หมายถึง หลกัแนวคิดและองคป์ระกอบส าคญัที่ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ใชเ้ป็นแนวทางในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 
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วิธีการสอน หมายถึง ขัน้ตอนที่อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ด าเนินใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
และพฒันาทกัษะการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบไดต้ามจุดหมายที่ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ก าหนด 

กลวิธีการสอน หมายถึง กลวิธีที่อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใช ้ช่วยใหก้ารสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบมีประสิทธิภาพ หรือท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละพัฒนาทักษะการอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบไดดี้ยิ่งขึน้ 

คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ หมายถึง เอกสารที่เก่ียวกับการสอนและ
การฝึกทกัษะในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ส าหรบัผูส้อน
ดนตรีแจ๊สและผูท้ี่สนใจน าไปใชใ้นการสอนหรือการฝึกทกัษะการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

7 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 

แนวคดิ ทฤษฎ ี
การสอนดนตรี 
ณรุทธ ์สทุธจิตต ์

+ 
แนวคดิ ทฤษฎี 
วิธีการสอน 
ทิศนา แขมมณี 

แนวทางและ
หลักการสร้างคู่มือ 

ปรีชา ชา้งขวญัยืน 

 

กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบบี็อบ ของ อาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสุข ได้แก ่

- การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอมิโพรไวสใ์นยคุบีบ็อบ 

- การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 

- การฝึกโสตประสาท 

- การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

- เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้ 

- จิตวิทยาในการสอน 

- การวดัประเมินผล 

 

 

 

คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 

ประกอบดว้ย 
1. ปกของคูม่ือ 
2. ค าน า 
3. ค าชีแ้จง้ในการใชคู้่มือ 
4. สารบญั 
5. เนือ้หาสาระ 
6. หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
7. การวดัและประเมินผล 
8. แหล่งอา้งองิ 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง ศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารย์

สฤษฎ ตนัเป็นสขุ ผูว้ิจยัไดศ้กึษเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัทรมัเป็ต 

1.1 ประวติัความเป็นมา 
1.2 ลกัษณะทางกายภาพ 
1.3 ช่วงเสียงของทรมัเป็ต 

2. การอิมโพรไวส ์
2.1 ความหมายของการอิมโพรไวส ์
2.2 การเลน่โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะสวิง 
2.3 การเนน้จงัหวะหนกั 
2.4 เทคนิคการเปลี่ยนเสียง 

3. ดนตรีแจ๊สในยคุบีบ็อบ 
3.1 ประวติัความเป็นมา 
3.2 รูปแบบการเลน่ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน 
4.1 ความหมายของการสอน 
4.2 วิธีการสอน 

5. ทฤษฎีการสอนดนตรี 
5.1 หลกัการสอนดนตรี 
5.2 การวดัและประเมินผลดนตรี 

6. คู่มือ 
6.1 ความหมายของคู่มือ 
6.2 ประเภทของคู่มือ 
6.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
6.4 ลกัษณะที่ดีของคู่มือ 
6.5 การจดัท าคู่มือ 
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7. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. ความรู้เกี่ยวกับทรัมเป็ต 

ทรมัเป็ตเป็นเครื่องดนตรีที่ในปัจจุบนันิยมใชบ้รรเลงกนัอย่างแพร่หลาย จะพบไดจ้ากวง
ดนตรีต่าง ๆ ไดม้ีการน าเครื่องดนตรีชนิดนีม้าใชใ้นวงดนตรี ซึ่งก่อนที่จะเป็นเครื่องดนตรีที่ไดร้บั
ความนิยมอย่างแพรห่ลายอย่างในปัจจบุนั ทรมัเป็ตมีประวติั ดงันี ้

ประวัติศาสตรท์รัมเป็ต 
ทรมัเป็ตมีความเป็นมาที่ยาวนานมากตัง้แต่ก่อนสมัย 1500 ปีก่อน ค.ศ. ทรมัเป็ตที่

คน้พบครัง้แรกจะมีลกัษณะเป็นเขาสตัวท์ี่ท าการเจาะรูทัง้ส่วนหวัและส่วนทา้ย และเลน่ดว้ยวิธีการ
สั่นปาก ต่อมาในช่วง 1500 ปีก่อน ค.ศ. ทรมัเป็ตถูกสรา้งไปทั่วโลกทัง้ในทวีปอเมริกา ยุโรป และ
เอเชีย โดยวสัดทุี่สรา้งจะมีวสัดทุี่มีคณุภาพสงูขึน้จากแต่ก่อนที่เขาสตัว ์ซึ่งวสัดทุี่ใชจ้ะเป็นแผ่นเงิน 
หรือแผ่นเหล็ก ทรมัเป็ตในสมัยนั้นยังไม่มีบทบาทในการที่จะเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถความ
สนุทรียไ์ดเ้นื่องจากเสียงของทรมัเป็ตในสมยันัจ้ะมีขอ้จ ากดัท าใหก้ารใชง้านทรมัเป็ตส่วนใหญ่จะ
ใชใ้นทางการทหาร เพื่อเป็นสญัญาณในการรบ เป็นสญัญาณเตือน และใชใ้นทางศาสนา 

ในช่วงของยุคกลางได้มีนักดนตรีต้องการท าเสียงทรัมเป็ตให้สามารถสรา้งเป็น
เสียงดนตรีได ้ซึ่งอย่างที่กล่าวไวข้า้งตน้ว่าทรมัเป็ตในสมัยนั้นมีเสียงที่จ  ากัด ท าใหท้่วงท านองที่
เขียนไม่สามรถพลิกแพลง เนื่องจากเสียงทรัมเป็ตในตอนนั้นถูกจ ากัดด้วย ฮารโ์มนิคซีรีย ์
(Harmonic Series) ท าใหค้วามสามารถในการเปลี่ยนบนัไดเสียงเป็นเรื่องยากในทรมัเป็ต 

ต่อมาไดม้ีนกัทรมัเป็ตที่มีความสามารถในการผลิตเสียงที่สงูมากจนสามารถเล่นโนต้
ไดค้รบทัง้ 12 ตัวของบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale) ซึ่งเสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงที่มา
จากเสียงที่อยู่เหนือฮารโ์มนิคซีรี่ย ์เรียกว่า โอเวอรโ์ทนซีรีย ์(Overtone Series) หลงัจากที่ไดค้น้พบ
วิธีการสรา้งเสียงนี ้วิธีนีก้็ไดร้บัความนิยมในเวลาต่อมาซึ่งวิธีการนีท้  าใหน้กัประพนัธส์ามารถสรา้ง
ท านองให้เกิดขึน้กับทรมัเป็ตได ้ซึ่งทรมัเป็ตที่สามารถเล่นเทคนิคนีไ้ดเ้รียกว่า เนเจอรลัทรมัเป็ต 
(Natural Trumpet) ซึ่งนิยมใชก้นัในยุคของบาโรค โดยนกัประพนัธท์ี่ใชเ้นเจอรลัทรมัเป็ตในผลงาน
คือ Bach, Handel, Vivaldi และคนอ่ืน ๆ ในยุคนัน้ และก็ยงัมีการใชง้านเครื่องดนตรีชนิดนีจ้นถึง
ยคุคลาสสิคและโรแมนติก 

ในช่วงศตวรรษที่ 18 ไดม้ีการคิดคน้วิธีการสรา้งเสียงใหม่ของทรมัเป็ต โดยการสรา้ง
ท่อพิเศษที่มีลกัษณะสัน้ เพื่อประกอบเขา้ไปยงัตวัเครื่องของทรมัเป็ตซึ่งจะท าใหเ้กิดเสียงใหม่ขึน้มา 
โดยในทรมัเป็ตหนึ่งตัวสามารถใชท้่อพิเศษนีไ้ดห้ลากหลายแลว้ต่อความตอ้งการในเสียง แต่ก็ยัง
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เกิดปัญหาเนื่องจากในบรรเลงเปลี่ยนบนัไดเสียงนักดนตรีจ าเป็นตอ้งหยุดเพื่อเปลี่ยนท่อก่อนแลว้
จึงบรรเลงต่อได ้

คียท์รมัเป็ต (Keyed Trumpet) นัน้เกิดขึน้เมื่อทา้ยศตวรรษที่ 18 ถูกสรา้งโดย Anton 
Weidinger ซึ่งเป็นนกัทรมัเป็ตจากเวียนนา โดยเครื่องดนตรีที่ถูกพฒันานีม้ีความสามารถที่จะเล่น
ไดค้รบบนัไดเสียงโครมาติกและทุกระดบัช่วงเสียง ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วงเสียงสงูอย่างเดียวในสมยับาโรค 
การท างานของคียท์รมัเป็ตคือการปิดหรือเปิดรูที่เจาะไวต้ามเครื่องเพื่อใหเ้กิดความแตกต่างของ
ระดับเสียง ต่อมาก Haydn ได้ท าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับคีย์ทรัมเป็ตและได้มีการ
เปรียบเทียบเนเจอรลัซึ่งในไม่นานเขาก็ไดท้ าการสรา้งทรมัเป็ตลูกสูบขึน้มาเพื่อปรบัปรุงจากคีย์
ทรมัเป็ตที่มีความสามารถจ ากดั 

ในปี 1818 ผู้เล่นเครื่องเป่าชาวเยอรมันชื่อว่า Heinrich David Stolzel ได้ท าการ
สรา้งและพัฒนาเครื่องเป่าทองเหลืองที่ใช้ลูกสูบ (Valve) กับเพื่อนของเค้าที่ชื่อว่า Friedrich 
Bluhmel ซึ่งในขณะนัน้เองทรมัเป็ตที่ใช่ในปัจจุบนัก็ไดเ้กิดขึน้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสมบรูณ์
แบบทั้งเรื่องของระดับเสียง คุณภาพของเสียง และสามารถเล่นได้เต็มช่วงเสียงของทรมัเป็ต 
("History of the Trumpet," 2018) 

สรุปไดว้่า ทรมัเป็ตเป็นเครื่องดนตรีที่ไดร้บัการพัฒนามาตัง้แต่สมัยโบราณ แต่เดิม
เคยเป็นเครื่องที่คอยส่งสัญญาณในการล่าสัตว์หรือการรบ ท าให้เสียงของทรัมเป็ตนั้นเป็น
สญัลกัษณข์องความเขม้แข็ง อีกทัง้ยังมีเสียงสูงและใชฮ้ารโ์มนิคซีรียใ์นการเปลี่ยนเสียง จึงท าให้
ยากต่อการสรา้งเสียงใหค้รบโครมาติกสเกล ต่อมาไดพ้ัฒนาใหม้ีลูกสูบเพื่อใหง้่ายต่อการสรา้ง
เสียง ดังนัน้เครื่องดนตรีทรมัเป็ตจึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเทคนิคเพื่อใหเ้ขา้ใจในธรรมชาติ
ของเครื่องดนตรี 

 
2. การอิมโพรไวเซชัน 

ความหมายของการอิมโพรไวส ์
การอิมโพรไวสเ์ป็นสิ่งส าคัญส าหรบันักดนตรีแจ๊ส โดยมีนักวิชาการใหค้วามหมาย

ของค าว่าอิมโพรไวสไ์วห้ลายท่าน เช่น 
ธีรชั เลาหว์ีระพานิช (2562) กล่าวว่าการอิมโพรไวสน์ัน้เปรียบเสมือนภาษาและ

ส าเนียงในการพูดคุยของมนุษย์ ซึ่งมนุษยในแต่ละชนชาติต่างมีเสียงและส าเนียงวิธีการพูดที่
แตกต่างกนั มีวิธีการสรา้งส านวนหรือค าศพัทเ์พื่อรอ้ยเรียงค าพดูใหส้วยงามแตกต่างกนั เนื่องจาก
พื ้นฐานชีวิตของมนุษย์ในแต่ละชนชาติที่ ไม่ เหมือนกัน อีกทั้งยังมี เรื่องของการเติบโตใน
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สภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนั กลุ่มคนในสงัคมที่มีหลากหลายชนชาติ เรื่องสีผิวและการแบ่งชนชัน้
วรรณ นอกจากนีย้งัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีกมากมาย ดว้ยเหตนุีจ้ึงท าใหว้ิธีการอิมโพรไวสใ์นดนตรี
แจ๊สจึงมีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ในเรื่องของแนวคิดในการบรรเลง การใชโ้ทนเสียงหรือส าเนียงต่าง 
ๆ และการตีความบทเพลงนัน้ ๆ ของผูบ้รรเลงแต่ละคน และนอกจากการอิมโพรไวสจ์ะตีความว่า
เป็นภาษาที่ใชส้ื่อสารในดนตรีแจ๊สแลว้  

คมสันต์ วงคว์รรณ์ (2551) ไดก้ล่าวไวว้่า การอิมโพรไวสคื์อการเล่นดนตรีที่ใช้
ทักษะการคิดพลิกแพลงโดยการใส่กลเม็ดเด็ดพรายเอาเอง โดยไม่ไดม้ีการเตรียมการไวห้รือถูก
ก าหนดดว้ยความสามารถของผูบ้รรเลง หรือเรียกในภาษาไทยว่า ดน้สด หรือ สงัคีตปฏิภาณ  

ณัชชา พันธุเ์จริญ (2554) ไดก้ล่าวไวว้่า อิมโพรไวสคื์อการเล่นดนตรีหรือการขับ
รอ้งโดยไม่ไดเ้ตรียมซอ้มมากตามโนต้เพลงมาก่อน แต่เป็นการคิดขึน้ทนัทีขณะแสดง 

จากความหมายของค าว่าอิมโพรไวสจ์ากขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าการอิมโพรไวสคื์อ
การสรา้งท านองที่มีการคิดขึน้ทนัที่โดยที่ไม่ไดม้ีการเตรียมโนต้ที่ตายตวั ทัง้นีใ้นการอิมโพรไวสค์วร
มีความรูท้างดา้นภาษาหรือส าเนียงของเพลงที่ท าการบรรเลง เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัสิ่งที่
ตอ้งการถ่ายทอดออกมา 

ในงานวิจยัชิน้นีเ้พื่อใหส้ามารถเขา้ใจถึงเทคนิคการเล่นของเพลงแจ๊สได ้จ าเป็นตอ้งมี
ความรูพ้ืน้ฐานในการบรรเลงส าเนียงของเพลงแจ๊ส โดยค านึงถึงการเล่นโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะ
สวงิ 

การเล่นโน้ตเขบ็ต 1 ชั้นในจังหวะสวิง 
จังหวะสวิงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของดนตรีแจ๊ส รูปแบบของจังหวะจะเป็น

ตัวก าหนดรูปแบบของเพลง ซึ่งจังหวะ “สวิง” หรือ “ฮอท ริธึม” (Hot Rhythm) เกิดขึน้ประมาณปี 
1900 ในเมืองนิวสอ์อรล์ีนส ์ในวงเครื่องเป่าทองเหลืองของชาวผิวด า ซึ่ งในขณะนัน้วงดงักล่างได้
เล่นเพลงเดินแถวอัตราจังหวะ 12/8 แทนจังหวะ 4/4 (เอกราช แพรม่วง, 2544) โดยลักษณะของ
การเลน่โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ในจงัหวะสวิงนัน้ จะมีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่นโนต้ 3 พยางค ์โดยตดัตวัที่ 
2 ของโนต้ 3 พยางคอ์อก และมีการเนน้โนต้ตวัหลงั 

 
ภาพประกอบ 1 การเลน่โนต้เขบ็ต 1 ชัน้แบบเดิม และในจงัหวะสวิง 
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การเน้นจังหวะหนัก 
นอกจากการเล่นโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ของแจ๊สและแบบเดิมยงัมีความแตกต่างแลว้ ในการ

เนน้จงัหวะของแจ๊สยงัมีความแตกต่างจากแบบเดิมดงันี ้ 
การเน้นจังหวะ 2 และ 4 

ในการเน้นจังหวะเพื่อใหไ้ดส้  าเนียงของแจ๊สจะตอ้งมีการเน้นจังหวะที่ 2 และ 4 ซึ่ง
แตกต่างกบัดนตรีแบบเดิมที่จะมีการเนน้ที่จงัหวะ 1 และ 3 

 
ภาพประกอบ 2 การเนน้จงัหวะแบบเดิมและแบบแจ๊ส 

 
การออกเสียง 

ในการออกเสียงของทรมัเป็ตในดนตรีแจ๊สยงัมีความแตกต่างกบัดนตรีทั่วไป เช่น ใน
การเล่นโนต้เขบ็ต 1 ชัน้ 2 ตัว ทั่วไปจะใชว้ิธีการออกเสียงโดยใชค้ าว่า ทา ทา แต่ในการออกเสียง
ในดนตรีแจ๊สจะใชว้ิธีการออกเสียงโดยใชค้ าว่า ดู ดัด หรือ ทู ทัด โดยใช ้ตัวอักษร ด.เด็ก เป็นตัว
หยดุเสียง (Brian Kane, 2007) 

 
ภาพประกอบ 3 เปรียงเทียบการเลน่โนต้เขบ็ต 1 ชัน้ 2 ตวั ระหว่างออกเสียงแบบเดิม กบัแบบแจ๊ส 

 

ในการออกเสียงโน้ต 3 พยางค์ แบบแจ๊สจะใช้วิธีการออกเสียงโดยให้ 2 ตัวแรก
เชื่อมโยงกบัและตวัสุดทา้ยขาดออกจาก 2 ตวัแรก และออกเสียงดว้ยค าว่า ด ูด ูดดั ในกรณีที่โนต้ 
3 ตวัเป็นตวัเดียวกนั และออกเสียงดว้ยค าว่า ด ูอ ูดดั ในกรณีทื่ โนต้ 3 ตวัไม่ไดเ้หมือนกนั 

 
ภาพประกอบ 4 วิธีการออกเสียงโนต้ 3 พยางค ์ทัง้แบบโนต้ 3 ตวัเหมือนกนั และไม่เหมือนกนั 
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เทคนิคการเปล่ียนเสียง 
ในการอิมโพรไวสเ์พื่อใหเ้กิดความน่าสนใจนัน้ ควรมีการเพิ่มเติมลูกเล่น หรือ พลิก

แพลงโดยการใส่กลเม็ดเด็ดพราย ดังที่ คมสันต ์วงค์วรรณ์ ไดก้ล่าวไวข้า้งต้น ซึ่งเทคนิคในการ
เปลี่ยนเสียงใหแ้ตกต่างจากการเปลี่ยนเสียงธรรมดานัน้ จะท าใหเ้กิดความน่าสนใจในการอิมโพร
ไวสม์ากขึน้ ซึ่งวิธีการในการเปลี่ยนเสียงในการอิมโพรไวสม์ี ดงันี ้(Brian Kane, 2007) 

สโคป (Scoop) เป็นเทคนิคการเปลี่ยนเสียงที่ไดร้บัความนิยมของแจ๊ส ในการสโคป
นัน้จะเป็นการสรา้งโนต้ก่อนหนา้ที่จะเขา้โนต้ตัวหลกั หรือโนต้สะบดั (Acciaccatura) ในทรมัเป็ต
การสโคปจะสามารถท าไดโ้ดยการใชรู้ปปาก สไลด ์หรือลูกสูบ (Valve) ในการสรา้งโน้ตตัวก่อน
หนา้ขึน้มา โดยสว่นใหญ่โนต้ที่ใชใ้นการสโคปสจ์ะครึง่เสียง หรือโนต้โครมาติก (Chomatic) เพื่อใช้
ในการโยงเขา้หาโนต้ตวัหลกั  

 
ภาพประกอบ 5 การเลน่โนต้สโคปส ์

 

เทิรน์ (Turn) ในการเล่นเทิรน์ในโนต้ตวัด าจะเล่นโดยการเล่นโนต้หลกัจากนัน้ใหเ้ล่น
โนต้ตวัที่สงูขึน้ตามบนัไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic Scale) 1 เสียง แลว้ไลล่งมาอย่างรวดเรว็  

 

 
ภาพประกอบ 6 การเลน่โนต้เทิรน์ 
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กลิสซานโด (Glissando) คือการไล่โน้ตในบันไดเสียงไดอาโทนิกขึน้หรือลงอย่าง
รวดเร็ว ใชใ้นการเชื่อมโนต้ในขณะอิมโพรไวส ์ซึ่งในการเล่นกลิสซานโดสามารถยืดหรือเร่งไดต้าม
ความตอ้งการของผู้บรรเลง แต่ในการเปลี่ยนเสียงโดยใช้วิธีการกลิสซานโดจ าเป็นตอ้งมีความ
ช านาญในการเล่นบันไดเสียงเมเจอร ์(Major Scale) หรือบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic 
Scale) พอสมควร 

 
ภาพประกอบ 7 การเลน่กลิสซานโด 

 

ฟอล (Fall) คือการเริ่มโน้ตตัวแรกแล้วปล่อยโน้ตไล่ลงมาตามบันไดเสียงไดอาโท
นิกหรือบนัไดเสียงโครมาติก ในทรมัเป็ตจะใชว้ิธีการกดครึง่ลกูสบูเพื่อให้ไดโ้นต้ที่ไหลลงมา ในการ
เล่นฟอลนั้นเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจจะตอ้งเล่นให้ดังในช่วงของหัวโน้ตและเบาลงในช่วงท้าย 
ฟอลสามารถสรา้งทิศทางในการเล่นไดโ้ดยการก าหนดความสัน้ยาว ความชา้ความแลว้ของโนต้ที่
ไล่ลง หากฟอลมีการไล่ขึน้จะเรียกอีกอย่างนึ่งว่า “ดอย” (Doit) ซึ่งจะไดเ้สียงที่แปลกใหม่ขึน้ การ
เล่นฟอลส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นเพื่อฟิดประโยคเพลง เพื่อเป็นการจบประโยคอย่างมีความ
น่าสนใจ 

 
ภาพประกอบ 8 การเลน่ฟอล 

 

ทริล (Trill) คือการเล่นโน้ต 2 ตัวอย่างรวดเร็ว โดยการเลือกโน้ตจะเป็นไดท้ั้งโน้ตที่
ห่างกันครึ่งเสียงและห่างกัน 1 เสียง ทริลไม่ค่อยไดร้บัความนิยมในการใชเ้หมือนกับเทคนิคอ่ืน 
เนื่องจากการทริลนั้นส่วนใหญ่จะใช้การวงดนตรีบิ๊กแบนด์ แต่หากน ามาให้ในการอิมโพรไวส์
จะตอ้งมีความระมดัระวงัในการใช ้เพื่อใหส้ามารถดงึความสนใจได ้

 
ภาพประกอบ 9 การเลน่ทรลิ 
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เชค (shake) จะมีลักษณะคล้ายกับทริล แต่มีความแตกต่างที่ความห่างของโน้ต 
โดยทั่วไปนิยมเชคโดยใชข้ัน้คู่ (Interval) ที่เป็นคู่ 3 ไมเนอร ์(Minor Third) แต่ไม่ไดม้ีการก าหนด
ตายตัวแลว้แต่ผูบ้รรเลงตอ้งการ ในทรมัเป็ตในการเชคไม่สามารถก าหนดไดว้่าขัน้คู่ได ้เนื่องจาก
การผลิตเสียงในเครื่องดนตรีทรมัเป็ตจะใชรู้ปแบบของฮารโ์มนิคซีรีย ์(Harmonic Series) ท าใหไ้ม่
สามารถก าหนดขึน้คู่ไดเ้หมือนเครื่องดนตรีประเภทคียบ์อรด์ 

 
ภาพประกอบ 10 การเลน่เชค 

สรุปไดว้่าจากในการอิมโพรไวสใ์นดนตรีแจ๊สนั้นรูปแบบจังหวะจะมีความแตกต่างจาก
ดนตรีคลาสสิค และจ าเป็นตอ้งมีทักษะต่าง ๆ เพื่อใหก้ารสรา้งท านองมีความน่าสนใจ และเป็นที่
ประทบัใจแก่ผูฟั้ง จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาเรื่องส าเนียงการออกเสียงเพื่อใหเ้ขา้ใจและเขา้ถึงการ
เลน่ดนตรีแจ๊สมากขึน้ 

 
3. ดนตรีแจ๊สในยุคบีบ็อบ 

ประวัติและความเป็นมา 
มีนกัวิชาการไดก้ลา่วถึงประวติัและความเป็นมาของบีบ็อบ ไวด้งันี ้

คมสันต ์วงคว์รรณ์ (2551) ไดก้ล่าวว่าบีบ็อบเป็นการพัฒนามาจากสวิงซึ่งเกิด
ขึน้มาในช่วงปี 1940 เป็นดนตรีที่ต่อตา้นดนตรีประเภทสวิงซึ่งเป็นดนตรีส  าหรบัการเตน้ร  า เนน้ไป
ทางเชิงพานิชย์มากเกินไป และเป็นดนตรีที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานไวอ้ยู่แล้ว ไม่ค่อยใช้
การอิมโพรไวส ์บีบ็อบจึงเป็นดนตรีที่ตอ้งอาศัยทักษะของนักดนตรีที่มีควรช านาญในระดับสูง 
เนื่องจากบีบ็อบเป็นมีลักษณะโครงสรา้งของการด าเนินคอรด์ที่ซับซอ้นท าใหผู้บ้รรเลงนีม้ีความ
ช านาญในการฟังการด าเนินคอรด์ที่ผูบ้รรเลงร่วมเล่นออกมาและสามารถน ามาแปรท านองใน
การอิมโพรไวสไ์ด้ และนอกจากเรื่องของเสียงประสาน จังหวะในการบรรเลงของบีบ็อบจะเป็น
จังหวะที่เร็วมาก ซึ่งในส่วนนีผู้บ้รรเลงจะตอ้งมีทักษะในการควบคุมเครื่องดนตรีไดดี้เพื่อที่จะได้
บรรเลงไดต้ามที่ตอ้งการได ้โดยสิ่งเหล่านีท้  าใหผู้ฟั้งตัง้ใจฟังเพลงอย่างจริงจงัมากกว่าการใชเ้พลง
เป็นการประกอบการเตน้ร  า 

ค าว่าบีบ็อบมาจากการรอ้งโนต้สองตวัอย่างรวดเรว็ ซึ่งมกัอยู่ช่วงจบของวรรคว่า
บีบ็อบ ผูเ้ด่ียวดนตรีมักจะเป็นผูเ้ป่าแซกโซโฟนหรือทรมัเป็ต โดยมีกลุ่มใหจ้ังหวะ คือ เปียโน เบส 
กลอง และเครื่องตีอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นวงไม่ใหญ่มากนัก ไม่ว่าจะเป้นเครื่องดนตรีเด่ียวที่บรรเลงท านอง
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หรือกลุ่มเครื่องท าจังหวะ จะเน้นจังหวะในที่ต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิน้ เรียกว่า 
“บอมบ์”(Bomb) ท าให้กลุ่มเครื่องท าจังหวะมีบทบาทมากขึน้กว่าดนตรีแจ๊สประเภทแรกที่ท า
หนา้ที่เป็นเพียงการบรรเลงจงัหวะที่เป็นไปตามรูปแบบตามอตัราจงัหวะเท่านัน้ 

การประสานเสียงเพลงประเภทบีบ็อบมักเริ่มต้นและจบด้วยท านองหลักซึ่ง
บรรเลงโดยเครื่องดนตรีเดี่ยวหนึ่งชิน้หรือสองชิน้ ส่วนที่เหลือในช่วงกลางทัง้หมดจะเป็นการบรรเลง
ของเครื่องดนตรีเด่ียวชนิดต่าง ๆ โดยการอิมโพรไวสจ์ากโครงสรา้งของท านองหรือการประสาน
เสียง บทเพลงที่บรรเลงมีทัง้การน าท านองจากเพลงที่มีอยู่แลว้มาบรรรเลง และการประพนัธข์ึน้มา
ใหม่ นกัดนตรีที่มีชื่อเสียงประกอบดว้ย Charlie Parker, Dizzy Gillespie และ Thelonious Monk 

สรุปดนตรีบีบ็อบเป็นดนตรีที่สรา้งสรรค์จากกลุ่มนกัดนตรีที่ตอ้งการสรา้งแจ๊สใหเ้ป็น
งานศิลปะมากกว่าเป็นการแสดงประกอบงานต่าง ๆ จึงไดม้ีการสรา้งเสียงประสานและท่วงท านอง
ใหม้ีความซบัซอ้น อีกทัง้ยงัมีการเพิ่มการอิมโพรไวสใ์หม้ากขึน้ เพื่อใหน้กัดนตรีสามารถสรา้งสรรค์
ท านองไดอ้ย่างอิสระ 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน 

4.1 ความหมายของการสอน 
มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการสอน ซึ่งมีความสอดคลอ้งกนัดงันี ้

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดก้ล่าวว่า การสอนนัน้หมายถึง การอธิบาย บอกกล่าว 
ชีแ้จง หรือแสดงใหเ้ห็นเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู ้ทักษะ และเจตคติ โดยจะมีปฏิสมัพันธต่์อกัน
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอนจะเป็นผู้สรา้งกระบวนการเรียนรูต้ามความคิดเห็นและ
ความสามารถของตน โดยถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้รียน ซึ่งการสอนสามารถเกิดขึน้ไดทุ้กเวลาและ
สถานที่ แลว้แต่สถานการณแ์ละความตอ้งการของผูส้อน 

สมุน อมรวีวัฒน์ (2533) ได้กล่าวว่า การสอน คือ สถานการณ์อย่างหนึ่งที่มี
ความสมัพนัธ ์และปฏิสมัพนัธเ์กิดขึน้ไดห้ลายแบบ เช่น 1) ผูส้อนกบัผูเ้รียน 2) ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน 3) 
ผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม และ 4) ผูส้อนกบัผูเ้รียนกบัสภาพแวดลอ้ม ซึ่งจะเกิดการเรียนรูใ้หม่และ
ประสบการใหม่ระหว่างความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึน้ โดยผูเ้รียนสามารถน าประการณ์
ดงักลา่วไปใชไ้ด ้

สุพิณ บุญชูวงศ์ (2531) ได้กล่าวว่า การสอน คือ การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมใหก้บัผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูห้รือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พฒันาขึน้ 
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สรุปไดว้่า การสอน คือ การที่ผูส้อนไดท้ าการจดัประสบการณเ์รียนรู ้รว่มถึงการสรา้ง
ปฏิสมัพนัธใ์หเ้กิดขึน้ระหว่างผูส้อน ผูเ้รียน และสภาพแวดลอ้ม ทัง้นีเ้พื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู ้
ประสบการณใ์หม่ และการพฒันาไปตามจดุประสงคข์องผูส้อน 

4.2 วิธีการสอน 
วิธีการสอน คือ วิธีการที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดประสงคข์องผู้สอน ซึ่ง

เป็นขัน้ตอนส าคญัในการถ่ายทอดความรู ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดศ้ึกษาวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตาม
หลกัการของ ทิศนา แขมมณี (2559) ซึ่งไดส้รุปวิธีการสอนไวด้ว้ยกนัทัง้หมด 14 วิธี ไดแ้ก่ 

1. การสอนโดยใชก้ารบรรยาย 
วิธีการสอนโดยใชก้ารบรรยาย คือ กระบวนการที่ผูส้อนท าการอธิบายเนือ้หา

ในสิ่งที่ตอ้งสอนใหผู้เ้รียน และจะใชว้ิธีการประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนดว้ยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดย
การสอนนีช้่วยการสอนผูเ้รียนจ านวนมากไดร้บัเนือ้หาสาระจ านวนมากพรอ้มกนัในเวลาที่จ  ากดั 

2. การสอนโดยใชก้ารสาธิต 
วิธีการสอนโดยใชก้ารสาธิต คือ เป็นการท าสิ่งที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนได ้สงัเกต 

ดู และเรียนรู ้ซึ่งในระหว่างนีผู้เ้รียนสามารถถาม อภิปราย และสรุปไดห้ลงัจากการสงัเกตการณ์
สาธิต วิธีนีจ้ะเป็นวิธีที่ท าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูจ้ากการเห็นดว้ยตนเอง และท าใหเ้กิดความเขา้ใจมาก
ขึน้ 

3. การสอนโดยใชก้ารทดลอง 
วิธีการสอนโดยใช้การทดลอง คือ การสอนโดยการสร้างปัญหาหรือ

สมมติุฐานในการทดลอง ซึ่งผูส้อนจะใหค้ าแนะน าก่อนที่ผูเ้รียนจะท าการลงมือทดลองตามขัน้ตอน
ที่ก าหนด โดยจะมีการรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูรวมถึงการสรุปอภิปราบผลการทดลอง จากนัน้
จะเป็นการสรุปการเรียนรูจ้ากการทดลอง ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้รงกบัความเป็นจริง และจ า
ไดน้าน ซึ่งเหมาะการการเรียนรายบคุคลหรือรายกลุม่ 

4. การสอนโดยการนิรนยั 
วิธีการสอนโดยใช้การนิรนัย คือ วิธีการให้ผู ้เรียนมีความรู้เรื่องทฤษฎี 

หลกัการ กฎ โดยใหผู้เ้รียนน าทฤษฎีดงักลา่ว ไปใชใ้นสถานการณต่์าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ท า
ใหผู้เ้รียนสามารถน าทฤษฎีนัน้ ๆ ไปใชไ้ด ้

5. การสอนโดยใชก้ารอปุนยั 
วิธีการสอนโดยใช้การอุปนัย คือ วิ ธีการสอนที่ผู ้สอนต้องน าตัวอย่าง 

ความคิด ขอ้มลู หรือเหตุการณท์ี่มีหลกัการที่ตอ้งการสอนใหผู้เ้รียนไดส้รุป วิเคราะห ์และสามารถ
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ดงึหลกัการหรือวิธีการคิดที่มีอยู่ออกมา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถน าไปใชใ้นสถานการณอ่ื์น ๆ ได ้ซึ่ง
วิธีการสอนนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะความคิด วิเคราะห ์และสามารถจบัประเด็นส าคญัไดด้ว้ย
ตวัผูเ้รียนเอง ท าใหเ้กิดการเรียนรูห้รือหลกัการแนวคิดต่าง ๆ อย่างเขา้ใจ 

6. การสอนโดยใชก้ารไปทศันศึกษา 
วิธีการสอนโดยใชก้ารไปทศันศึกษา คือ วิธีการสอนโดยผูส้อนและผูเ้รียนได้

ไปในสถานที่หรือแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ โดยศึกษาจากสิ่งรอบตัวในสถานที่นั้นตามวิธีการที่ผูส้อน
วางแผนไว ้โดยผูเ้รียนจะอภิปรายหลังจากไดท้ าการศึกษาจากสถานที่นั้น ท าใหผู้เ้ รียนเกิดการ
เรียนรูจ้ากประสบการณต์รงของผูเ้รียนเอง ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างดีในการเรียนรู ้

7. การสอนโดยใชก้ารอภิปรายกลุม่ย่อย 
วิธีการสอนโดยใชก้ารอภิปรายกลุม่ย่อย คือ วิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนจบักลุ่ม

เล็ก ๆ และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในหัวข้อที่ก าหนด โดยสรุปผล
อภิปรายออกมากเป็นขอ้สรุปของกลุ่ม วิธีการนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูอ้ย่างทั่วถึง 
และมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรูท้ี่กวา้งขึน้ 

8. การสอนโดยใชก้ารแสดงละคร 
วิธีการสอนโดยใชก้ารแสดงละคร คือ วิธีการสอนโดยใหผู้เ้รียนแสดงละครใน

เรื่องราวที่ผูส้อนก าหนด ซึ่งท าใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดการจดจ าไดน้านขึน้ทัง้ผูแ้สดงและผูช้ม 
โดยวิธีนีช้่วยใหผู้เ้รียนเห็นภาพเป็นเรื่องราว ท าใหเ้รียนรูไ้ดช้ดัเจนและจ าไดน้านขึน้ 

9. การสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติุ 
วิธีการสอนโดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมติุ คือ วิธีการสอนนีจ้ะท าใหผู้เ้รียนได้

สวมบทบาทในสถานการท์ี่ใกลเ้คียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรูส้ึกของตน ท าให้
ผูเ้รียนไดส้งัเกตพฤติกรรมของบทบาทนัน้ ๆ และอภิปราย ซึ่งวิธีนีท้  าใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้การเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา มีความเขา้ใจความรูส้ึกและพฤติกรรมทัง้ของตนและผูอ่ื้น หรือเกิดความเขา้ใจใน
เรื่องต่าง ๆ เก่ียวกบับทบาทสมมติุที่ตนแสดง 

10. การสอนโดยใชก้รณีตวัอย่าง 
วิธีการสอนโดยใชก้รณีตวัอย่าง คือ วิธีการสอนนีเ้ป็นการสมมติุเรื่องราวที่มา

จากเรื่องจริงและตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องนัน้ และน าเหตุผลของค าตอบนัน้มาเป็นขอ้มูลในการ
อภิปรายเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูต้ามจดุประสงคผ์ูส้อน ซึ่งจะฝึกใหผู้เ้รียนสามารถแกปั้ญหาไดโ้ดยไม่
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ตอ้งรอสถานการณจ์ริง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิด วิเคราะห ์และเรียนรูค้วามคิดของผูอ่ื้น 
ท าใหเ้กิดการคิดใหม้มุกวา้ง 

11. การสอนโดยใชเ้กมส ์
วิธีการสอนโดยใชเ้กมส ์คือ วิธีการที่ใหผู้เ้รียนไดเ้ล่นเกมสต์ามกติกา โดยน า

เนือ้หา ขอ้มลูของเกมส ์วิธีการเล่น พฤติกรรมการเลน่และผลน ามาอภิปราย เพื่อสรุปการเรียนรู ้ซึ่ง
วิธีการสอนนีจ้ะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู ้ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรง 
และท าใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มในการเรียนรู ้

12. การสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง 
วิธีการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลอง คือ การสรา้งสถานการณท์ี่จ  าลองจาก

สถานการณ์จริงและการมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเหตุการณ์นัน้ ๆ โดยจะท าใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากสภาพความเป็นจริง และเกิดความเขา้ใจในสถานการณ์หรือเรื่องที่มีความสัมพันธ์ที่
ซบัซอ้น  

13. การสอนโดยใชศ้นูยก์ารเรียน 
วิธีการสอนโดยใชศู้นยก์ารเรียน คือ การสอนโดยผูส้อนให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้

ดว้ยตนเองจากศนูยก์ารเรียนรู ้โดยผูส้อนจะใชก้ิจกรรมที่ไดจ้ดัเตรียมและสื่อการสอนต่าง ๆ อยู่ใน
ศูนยก์ารเรียนรู ้ซึ่งผูส้อนจะใหค้ าแนะน าและช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รียน และประเมินผล
การเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยวิธีนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  

14. การสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม 
วิธีการสอนโดยใชบ้ทเรียนแบบโปรแกรม คือ วิธีการสอนโดยการใหผู้เ้รียนได้

เรียนรูจ้ากบทเรียนส าเร็จรูปดว้ยตัวเอง ซึ่งในลักษณะนีผู้เ้รียนสามารถตอบสนองสิ่งที่เรียนและ
ตรวจสอบการเรียนรูข้องตนเองไดท้ันทีว่าถูกหรือไม่ (Immediately feedback) ผูเ้รียนสามารถใช้
เวลาในการเรียนรูไ้ดม้ากนอ้ยตามความตอ้งการและสามารถตรวจสอบผลการเรียนรูผ้่านสอบทัง้
ก่อนและหลงัเรียน (Pre-test & Post-test) ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งวิธีการสอนดงักล่าวเป็นวิธีที่มุ่งช่วยให้
ผูเ้รียนรายบคุคลไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองตามความสามารถ ความตอ้งการ และความสนใจของตน 

จากการศึกษาพบว่าวิธีการสอนทัง้ 14 วิธีนัน้ สรุปไดว้่าวิธีการสอนคือการที่ผูส้อนใช้
วิธีต่าง ๆ หรือขัน้ตอนต่าง ๆ ในการท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ปตามจดุประสงค ์โดยแต่ละวิธีการ
สอนก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกนั ซึ่งวิธีใดจะดีที่สดุอยู่ที่การเลือกใชใ้หบ้ริบทท่ีเหมาะสม 
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5. ทฤษฎีการสอนดนตรี 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ในเรื่งอของทฤษฎีและหลกัการต่าง ๆ ใน
การสอนดนตรีของนักดนตรีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการวิเคราะห์งานวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

5.1 หลักการสอนดนตรี 
การสอนดนตรีที่ ดีควรอยู่บนพื ้นฐานของหลักการที่ดี อันเป็นแนวทางส าหรับ

ผูส้อนในการจัดการเรียนการสอนดนตรีอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม โดยหลกัการทั่วไปที่ส  าคัญใน
การสอนดนตรี ไดแ้ก่ สอนใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์เก่ียวกับเสียงดนตรีก่อนที่จะสอนสญัลกัษณ์
ทางดนตรี ผูเ้รียนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีทุกประเภท สาระดนตรีและกิจกรรมควรจัดให้
เหมาะสมกับวัยของผูเ้รียนและกิจกรรมที่จัดในการเรียนการอสนดนตรีควรมีความหลากหลาย 
(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2544) 

ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) ไดก้ลา่วว่าหลกัการสอนทกัษะดนตรีมีอยู่ 7 ประการ 
คือ 

 1) เสียงก่อนสญัลกัษณ ์ดนตรีเป็นเรื่องของเสียง การเรียนทกัษะดนตรีจึง
ควรเริ่มที่การฟังเสียง เขา้ใจในเสียง และจึงสอนเรื่องสญัลกัษณด์นตรี 

 2) ความถูกตอ้งและความไพเราะ ดนตรีเป็นเรื่องของคุณภาพ ทักษะ
ดนตรีจึงเป็นเรื่องของความถกูตอ้งและความไพเราะควบคู่ไปเสมอ 

 3) ความมีดนตรีการ ทักษะดนตรีเป็นเองของความรูใ้นเชิงปฏิบัติที่มี
ทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน ความมีดนตรีการ (Musicianship) เป็นเรื่องส าคัญที่ช่วยให้การเล่นดนตรีมี
คณุภาพ 

 4) ทกัษะการฝึกซอ้ม การฝึกซอ้มอย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัในการพฒันาทกัษะการเลน่ดนตรี 

 5) ทักษะการแสดง การแสดงดนตรีเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความ
งดงามของเสียง การแสดงดนตรีจึงควรค านึงถึงคณุภาพใหม้ากที่สดุ 

 6) การประเมินตนเอง นักดนตรีที่ดีจ าเป็นต้องมีการประเมินตนเองได้
อย่างตรงตามความเป็นจรงิ เพื่อใหเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงและพฒันาฝีมือตนเองใหก้า้วหนา้ 

 7) การแกไ้ขปรบัปรุงและการพฒันาทักษะ การแกไ้ขปรบัปรุงเป็นเรื่องที่
ตอ้งใชเ้วลา และอยู่บนรากฐานของความรูค้วามสามารถและศกัยภาพสว่นบุคคล 
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ณรุทธ ์สุทธจิตต ์(2544) ยงัรวบรวม และสรุปหลกัและวิธีการสอนดนตรีของ
นกัดนตรีศกึษาทัง้ในและต่างประเทศไวห้ลายท่าน ดงันี ้

 1) หม่อมดุษฎี บริพัตร เน้นทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลกั การ
เรียนรูด้นตรีเก่ียวขอ้งกบัทักษะการเคลื่อนไหว 3 ระดับ คือ ทักษะพืน้ฐานเบือ้งตน้ ทักษะพืน้ฐาน
ชัน้กลาง และทกัษะในระดบัสงู การเรียนรูเ้หลา่นีท้  าใหผู้เ้รียนรูส้ารดนตรีควบคู่ไปดว้ย 

 2) อรวรรณ บรรจงศิลป์ เน้นการเรียนรูส้าระดนตรีโดยใชก้ระบวนการ
แกไ้ขปัญหา ผูเ้รียนไดร้บัปัญหาจากผูส้อนและช่วยกนัแกปั้ญหาดว้ยการคิด วิเคราะห ์ทดลอง ใน
ที่สุดจึงมีการเสนอผลการแก้ปัญหา ดว้ยกระบวนการนีผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้นวคิดและทักษะดนตรี
ควบคู่กนัไป 

 3) ดาลโครช เนน้การเคลื่อนไหวร่างการเป็นหลกั โดยยึดหลกัการเรียนนรู้
เก่ียวกบัการเคลื่อนไหวร่างกาย ท าใหก้ารเรียนรูด้นตรีมีความหมายกบัผูเ้รียน ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้
ดนตรีไดถ้ึงแก่น โดยเนน้เรื่องเก่ียวกบัการสรา้งสรรคค์วบคู่ไปดว้ย 

 4) ออรฟ์ เนน้ที่การส ารวจเก่ียวกบัเสียง ซึ่งเก่ียวพนัไปถึงเรื่องการส ารวจ
ที่ว่างรอบ ๆ ตัว และการส ารวจเก่ียวกับรูปแบบดว้ยผูเ้รียนเริ่มรูเ้ก่ียวกับเสียงโดยใชก้ารรอ้งและ
การเล่นดนตรี เรียนรูเ้ก่ียวกบัที่ว่างรอบ ๆ ตัวโดยการเคลื่อไหว และเรียนรูเ้ก่ียวกบัรูปแบบโดยการ
สรา้งสรรค ์ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม ใชก้ารเรียนแบบน าไปสู่ การสรา้งสรรคโ์ดยมี
กิจกรรมทางการปฏิบัติเด่ียว และการผสมวง จุดเด่นของวิธีการนีคื้อการใชเ้ครื่องดนตรีออรฟ์ใน
การเรียนการสอน 

 5) โคดาย เน้นการรอ้งเป็นหลัก โดยใชว้รรณคดีดนตรีพืน้บ้านจึงถือว่า
เป็นดนตรีในลกัษณะภาษาแม่ของผูเ้รียน ในกระบวนการเรียนการสอนยดึหลกัพฒันาของเด็กเป็น
หลักการเสนอเนือ้หาดนตรี มีการจัดเป็นขึน้ตอนอย่างรดักุม และมีการใชส้ญัลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อ
ช่วยในการเรียนรูข้องผูเ้รียนมีลกัษณะเป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยใหผู้เ้รียนรบัรูด้นตรีในลกัาณะของเสียง
ง่ายขึน้ 

ดังนั้น เทคนิคหรือวิธีแต่ละวิธีเมื่อน าไปใช้แล้วควรมีการปรบัปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอน จึงจะท าให้การเรียนการสอนดนตรีมี
ประสิทธิภาพและบรรลจุุดมุ่งหมายตามที่ผูส้อนไดต้ัง้เอาไว ้ทัง้นีไ้ม่มีวิธีใดดีที่สุด มีแต่วิธีที่เหมาะ
ที่สดุเท่านี ้
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5.2 การวัดและประเมินผลดนตรี 
การวดัและประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคญัในการเรียนการสอน

ดนตรีเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพและความส าเร็จของผูส้อนและ
ผูเ้รียนว่าไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามจดุประสงคท์ี่ก าหนดไวห้รือไม่ กระบวนการ
เรียนการสอนส าเร็จหรือไม่ ท าให้ผู ้สอนสามารถน าข้อมูลที่ ได้จากการวัดและประเมินผลมา
ปรบัปรุง แกไ้ขจุดบกพร่องและพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ย่างมีคุณภาพ ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2555) ไดแ้บ่ง
ประเภทของการประเมินผลไว ้2 ประเภท ดงันี ้ 

1. การประเมินผลในกระบวนการ 
เป็นการประเมินผลในระหว่างการเรียนการสอน ท าให้ได้ทราบถึง

ความก้าวหน้าของผู้เรียนและผลการสอนของผู้สอนในช่วงเวลานั้น ๆ ระหว่างการเรียน ซึ่ง
ประโยชนช์องการประเมินผลประเภทนีท้  าใหท้ราบถึงขอ้ดีขอ้เสียที่เกิดขึน้ในกระบวนการเรียนการ
สอน เป็นตวัชีว้ดัเพื่อใหป้รบัปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียนการสอนในช่วงเวลาต่อมา ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนหรือการแกไ้ขบางสิ่งบางอย่าง 

2. การประเมินผลหลงัการสอน 
เป็นการประเมินผลเพื่อใหผ้ลการเรียนในวิชานัน้ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้

เห็นถึงผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนในวิชานั้น ๆ ว่าอยู่ในระดับใด เป็นการแสดงประสิทธิผลที่เกิดขึน้
ของการเรียนในภาพรวมทัง้หมด ผลการประเมินลกัษณะนีไ้ม่สามารน ามาใชใ้นการปรบัปรุงการ
เรียนการสอนในครัง้ต่อไปที่ผูส้อนสอนวิชานัน้ ๆ อีกครัง้หนึ่งในอนาคตได ้

ซึ่งในการเรียนการสอนดนตรีนั้นจะเกิดการประเมินผล 2 ลักษณะนี ้อยู่เสมอ 
โดยเฉพาะในทกัษะ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในการเรียนรูท้กัษะผูส้อนจึงตอ้งในค าแนะน าแก่ผูเ้รียน
เมื่อผูเ้รียนปฏิบติัสิ่งใดไม่ได ้

และในการวดัและประเมินผล ตอ้งสามารถแสดงผลการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้กบัผูเ้รียน
ไดอ้ย่างถกูตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการวดัและประเมินผล ซึ่ง ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2544) ไดแ้บ่ง
การประเมินผลทางดนตรีเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1. การวดัและประเมินเนือ้หาดนตรี 
เนือ้หาดนตรี ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดนตรี (จังหวะ ท านอง เสียงประสาน 

รูปพรรณ รูปแบบ สีสนัและลกัษณะของเสียง) และวรรณคดีดนตรี (บทเพลง และประวติัดนตรี) ซึ่ง
เป็นเรื่องเก่ียวกับทฤษฎีดนตรี สามารถวัดและประเมินไดโ้ดยแบบทดสอบ ซึ่งผูส้อนควรวัดทัง้ใน
ดา้นความรู ้ความเขา้ใจการน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้รวมถึงการวิเคราะหด์ว้ย ส่วนการสมัภาษณ์
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หรือสอบปากเปล่าก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดี แต่จะใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ซึ่งไม่เหมาะกับการวัดและ
ประเมินผูเ้รียนที่มีจ  านวนค่อนขา้งมาก 

2. การวดัและประเมินผลทกัษะดนตรี 
เก่ียวกบัการปฏิบติัดนตรีโดยตรง ทัง้การปฏิบติัรายบุคคลและการปฏิบติั

เป็นกลุ่ม ซึ่งโดยทั่วไปการวดัและประเมินผลภาคปฏิบติัควรวดัใหค้รบทกุทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การ
รอ้ง การเล่น การเคลื่อนไหว การอ่าน และการสรา้งสรรค์ นอกจากนีค้วรแบ่งหัวข้อในการวัด
ออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ เก่ียวกบัความสามารถในทักษะการปฏิบติัเครื่องดนตรี และคณุภาพของ
การปฏิบติั ดงันัน้ การวดัผลควรจะวดัและประเมินทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ 

3. การวดัและประเมินผลดา้นทศันคติทางดนตรี 
เป็นการวดัและประเมินผลอีกลกัษณะหนึ่งที่แตกต่างไปจากการวดัและ

ประเมินผลดา้นเนือ้หาและทกัษะดนตรี เนื่องจากทศันคติทางดนตรีเก่ียวขอ้งกบัรสนิยม ความชอบ 
ความมีสุนทรียะและความซาบซึง้ อันเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ อารมณ์ ซึ่งผู้เรียนอาจจะ
แสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นอย่างชัดเจนหรือไม่ก็ได ้วิธีการที่จะใชใ้นการวัดและประเมินทัศนคติทาง
ดนตรี ได้แก่ การสังเกต สัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงทัศนคติของตนเองที่มีต่อ
ดนตรีออกมา สิ่งที่ส  าคญัในการวดัและประเมินทศันคติทางดนตรี คือ การประเมินอย่างสม ่าเสมอ 
และควรเป็นการประเมินระหว่างเรียน เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นจรงิและน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ 

ประเมินตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถน ามา
ประยุกตใ์ชก้บัการสอนดนตรีไดอ้ย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นการประเมินที่มุ่งเนน้พัฒนาการของ
ผูเ้รียนแต่ละคนเป็นส าคัญ สอดคลอ้งกับ อุทัย ศาสตรา (2553) ไดอ้ธิบายไวว้่า การประเมินผล
ตามสภาพจริง เป็นกระบวนการประเมินความสามารถของผูเ้รียน การปฏิบัติงานของผูเ้รียนใน
สถานการณ์จริงหรือใกลเ้คียงความเป็นจริง โดยเน้นใหผู้ ้เรียนได้แสดงออกถึงความเขา้ใจและ
ทกัษะการคิดซบัซอ้น และบูรณาการความรูแ้ละทกัษะเขา้ดว้ยกนั ซึ่งวิธีการประเมินการเรียนรูข้อง
ผูเ้รียนสามารถจ าแนกได ้4 วิธี ไดแ้ก่ 

1. การสงัเกต เป็นการเก็บรวบรวม พฤติกรรม และขอ้มูลการปฏิบติังาน
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งใชก้ารสงัเกตแบบไม่เป็นทางการ โดยวิธีการนีจ้ะท าใหไ้ดข้อ้มลูตรงตาม
สภาพจรงิของผูเ้รียน และสามารถติดตามความกา้วหนา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

2. การสมัภาษณ์ วิธีการนีจ้ะช่วยใหไ้ดร้ายละเอียดของขอ้มูลที่เก่ียวกับ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างลึกซึง้ ซึ่งการสมัภาษณย์ังช่วยเชื่อมโยงกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการเรียนรูแ้ละความ
เขา้ใจของผูเ้รียนง่ายขึน้ นิยมใชร้ว่มกบัการสงัเกต 
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3. การประเมินการปฏิบัติงาน คือการประเมินผ่านการท ากิจกรรมใน
สถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์จริง เพื่อทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาและการน า
ความรูไ้ปประยกุตใ์ชข้องผูเ้รียน 

4. การประเมินแฟ้มสะสมงาน เป็นการประเมินจากแฟ้มผลงานของ
ผูเ้รียน ซึ่งเป็นสิ่งท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานของผลงานท่ีแสดงถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน โดยสิ่ง
นีจ้ะสะทอ้นผลสมัฤทธิ์ พฒันาการ และความกา้วหนา้ของผูเ้รียน 

สรุปได้ว่า การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการที่ สามารถน ามา
ประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในทกัษะดนตรี เนื่องจากผูเ้รียนแน่ละคนมีความแตกต่าง
กนัในเรื่องของพฒันาการ ซึ่งการประเมินแบบอิงกลุม่หรืออิงเกณฑอ์าจไม่สามารถประเมิน ทกัษะ 
ของผูเ้รียนแต่ละคนได ้ดงันัน้ ผูส้อนควรประเมินตามสภาพจรงิร่วมกบัการประเมินแบบปกติ ซึ่งจะ
ท าใหก้ระบวนการวดัและประเมินผลดนตรีมีประสิทธิภาพมากขึน้และเกิดประโยชนแ์ก่ผูเ้รียนและ
ผูส้อนมากท่ีสดุ 
 
6. คู่มือ 

6.1 ความหมายของคู่มือ 
คู่มือหมายถึงสมดุหรือหนงัสือที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตอ้งการรูเ้พื่อให้

ประกอบต าราเพื่ออ านวยความสะดวก เก่ียวกับการศึกษาหรือปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเพื่อน
แนะน าอปุกรณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 

ในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพดว้ยกระบวนการคิด
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีคู่มือในการปฏิบติังานเพราะคู่มือจะก าหนอเป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน
ตลอดจนการวัดผล และประเมินผล ซึ่งความหมายของคู่มือนัน้ไดม้ีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายไวด้งันี ้

ปรีชา ช้างขวัญยืน และคณะ (2539) ได้อธิบายความหมายของคู่มือว่าเป็น
หนังสือที่ใหข้อ้ความรูเ้ก่ียวกับการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผูอ่้าน โดยมุ่งหวังใหผู้อ่้านหรือผูใ้ชม้ีความ
เขา้ใจและสามารถด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆ ดว้ยตนเองไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม 

อนุชิต เชิงจ าเนียร (2545) กล่าวว่า คู่มือคือหนงัสือที่เขียนขึน้เพื่อใหเ้ป็นแนวทาง
แก่ผูใ้ชคู้่มือไดท้ าความเขา้ใจ และง่ายต่อการศึกษาและปฏิบัติตามการสอนในกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ง ใหม้ีมาตรฐานใกลเ้คียงกนัมากที่สดุและท าใหผู้เ้รียนมีความรูค้วามสามารถและทกัษะที่
ใกลเ้คียงงาน 
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จากความหมายดังกล่าวสรุปไดว้่า คู่มือเป็นหนงัสือหรือเอกสารที่เขียนขึน้เพื่อนเป็น
แนวทางใหแ้ก่ผูใ้ชไ้ดศ้ึกษาท าความเขา้ใจ และง่ายต่อการปฏิบติัตามเพื่อท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง ใหม้ีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน บรรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

6.2 ประเภทของคู่มือ 
อ านวย เถาตระกลู (2541) ไดก้ลา่วสรุปประเภทของคู่มือไว ้3 ประเภท คือ 

1. คู่มือหลกัสตูร เป็นเอกสารที่มีรายละเอียด และขอ้เสนอแนะแก่ผูใ้ชห้ลกัสตูรให้
สามารถเขา้ใจแนวทางการใชแ้ละขอ้พงึปฏิบติั 

2. คู่มือฝึกงาน เป็นเอกสารที่ เสนอแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน โดย
เสนอแนะเก่ียวกบัขอ้มลูและกฎระเบียบของสถานศกึษา เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนปฏิบติั 

3. คู่มือนักเรียน เป็นเอกสารแนะน าการปฏิบัติตนของนักเรียน โดยเสนอแนะ
เก่ียวกบัขอ้มลูและกฎระเบียบของสถานศกึษา เพื่อเป็นแนวทางใหน้กัเรียนปฏิบติั 

อนชุิต เชิงจ าเนียร (2545) ไดส้รุปประเภทของคู่มือเป็น 2 ประเภท คือ 
1. คู่มือเก่ียวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร เป็นคู่มือที่เสนอแนะแนวทาง 

เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อนวัตกรรมที่สัมพันธ์กับรายวิชา หรือระดับเรียน ที่ก าหนดไว้ใน
หลกัสตูร เช่น คู่มือรายวิชา คู่มือระดบัชัน้เรียน คู่มือการใชส้ื่อนวตักรรมการเรียนการสอน เป็นตน้ 

2. คู่มือการจดักิจกรรมการสอนทั่วไป เป็นคู่มือที่น าเสนอแนะแนวทางเทคนิคการ
ด าเนินการกิจกรรม เพื่อจัดการเรียนการสอน ตามหลกัสูตรตามจุดประสงคท์ี่ผูส้อนก าหนด โดย
เป็นคู่มือที่ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับเนือ้หาสาระ ค าอธิบายรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง เช่น คู่มือปฏิบัติ
กิจกรรมสรา้งนิสยัส าหรบัโรงเรียน เป็นตน้ 

6.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
ในการจดัท าคู่มือ ที่สามารถน ามาใชใ้นการปฏิบติัได ้ตอ้งมีองคป์ระกอบของคู่มือที่

ส  าคญั ดงันี ้
เรงิชยั จงพิพฒันส์ขุ (2543) ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของคู่มือดงันี ้

1. ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ 
2. วิธีการเรียนการสอน 
3. การวดัผลประเมินผล 
4. ขอ้เสนอแนะ 

เอกวุฒิ ไกลมาก (2541) กล่าวว่าองค์ประกอบของคู่มือครู ควรประกอบดว้ย
รายละเอยีดที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ โดยปกติจะครอบคลมุถึง 
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1.1 วตัถปุระสงคข์องคู่มือ 
1.2 ความรูพ้ืน้ฐานที่จ  าเป็นในการใชคู้่มือ 
1.3 วิธีการใช ้
1.4 ค าแนะน า 

2. เนือ้หาสาระที่จะสอน โดยปกติมีค าชีแ้จงหรือค าอธิบายประกอบและอาจ
มีการวิเคราะหเ์นือ้หา สาระใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจที่จะอ่าน 

3. การเตรียมการสอนประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี ้
3.1 การเตรียมสถานที่ วสัด ุอปุกรณ ์และเครื่องมือที่จ  าเป็น 
3.2 การเตรียมวสัด ุเอกสารประกอบการอ่าน แบบฝึกหดัและแบบปฏิบติั 
3.3 ขอ้สอบ ค าเฉลย 
3.4 การติดต่อประสานงานที่จ  าเป็น 

4. กระบวนการ วิธีการ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนนี ้นับว่าเป็นส่วน
ส าคญัของคู่มือครู จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้

4.1 ค าแนะน าเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงาน 
4.2 ค าแนะน าและตัวอย่างเก่ียวกับกิจกรรมการสอนที่จะให้การสอน

บรรลเุปา้หมาย 
4.3 ค าถาม ตวัอย่าง แบบฝึกปฏิบติั และสื่อต่าง ๆ ที่ใชใ้นการสอน 
4.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิ่ งที่ควรท า ไม่ควรท าซึ่ งมักเกิดมาจาก

ประสบการณข์องผูเ้ขียน 
5. การวัดผลประเมินผล คู่มือที่ดีควรจะตอ้งใหค้ าแนะน าที่เก่ียวขอ้งกับการ

สอนอย่างครบถว้น การวัดผลและการประเมินผลการสอน นับเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญของการ
สอนอีกองคป์ระกอบหน่ึงที่คู่มือจ าเป็นตอ้งใหร้ายละเอียดต่าง ๆ เช่น 

5.1 เครื่องมือวดั 
5.2 วิธีวดัผล 
5.3 เกณฑก์ารประเมิน 

6. ความรูเ้สริม คู่มือครูที่ดีตอ้งสามารถคาดคะเนไดว้่าผูท้ี่ใชคู้่มือจะประสบ
ปัญหาในเรื่องใด หรือมีสิ่งที่ผู ้ใชต้้องการ และจัดท าขอ้มูลที่จะสามารถช่วยเสริมความรูใ้ห้ครู 
เพื่อใหป้ระสิทธิภาพการสอนมีมากขึน้ 
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7. ปัญหาและค าแนะน า คือการแกไ้ขปัญหาหรือการป้องกันการเกิดปัญหา 
ผูเ้ขียนควรจะมีประสบการณใ์นเรื่องที่เขียน เพื่อช่วยใหผู้อ่้านรูว้่าปัญหามกัเกิดขึน้ในจดุใดบา้ง 

8. แหล่งขอ้มลูและแหลง่อา้งอิงต่าง ๆ หนงัสือที่ดีไม่ควรขาดแหลง่อา้งอิงหรือ
แหลง่ขอ้มลู 

6.4 ลักษณะของคู่มือทีด่ี 
สมมารถ ปรุงสวุรรณ ์(2545) กลา่วว่า คู่มือที่ดีนัน้มีลกัษณะในประเด็นหลกัดงันี ้

1. ดา้นเนือ้หาตอ้งถกูตอ้ง และครอบคลมุสาระของคู่มือ 
2. การจดัล าดบัขอ้มลูน าเสนอเป็นขัน้ตอนเขา้ใจง่าย 
3. รายละเอียดของคู่มือชดัเจนเขา้ใจง่าย 
4. ผูใ้ดอ่านแลว้สามารถน าไปปฏิบติั 
5. รูปแบบของคู่มือสวยงาม และทนต่อการใชง้าน 

เอกวฒุิ ไกลมาก (2541) อธิบายลกัษณะของคู่มือที่ดี ดงันี ้
1. สามารถเขา้ใจลักษณะเนือ้หาขอบข่ายหรือสิ่งที่จะสอนไดอ้ย่างกระจ่างชัด 

เช่น มองเห็นโครงสรา้งของการสอนทัง้หมด 
2. ช่วยใหส้ามารถด าเนินการตามแนวทางและขัน้ตอนต่าง ๆ ไดดี้ โดยสามารถ

ดัดแปลงและยืดหยุ่นได้เองไม่เป็นแนวทางบังคับ ต้องเสนอแนะนแนวทางโดยสามารถให้
ปฏิบติังานคลอ่งขึน้ 

3. กิจกรรมที่สอนและหรือก าหนดไว ้ควรมีการทดลองใช้กับเด็กวัยนั้น ๆ เด็ก
สนใจปฏิบติัได ้จึงควรใชแ้ละเลือกได ้

4. แนวการเขียนเน้นย า้แนวปฏิบัติที่มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมี
จดุเนน้ย า้ในทางเดียวกนั เช่น มุ่งฝึกงานกลุ่ม ท างานเป็นกลุม่อย่างต่อเนื่อง จนเด็กมีแนวทาง เมื่อ
ไดแ้นวทางแลว้ จึงฝึกเป็นรายบคุคลต่อไป 

5. ความแปลกใหม่ของกิจกรรม ควรส่งเสริมแก่ผูอุ้บัติโดยค่อยเป็นค่อยไป มิได้
มุ่งกระจายแนวใหม่ทัง้หมด ตอ้งเป็นการปฏิบติัไดผ้ลดว้ย 

6. รูปแบบและวิธีการ ที่ เป็นแนวทางในการเขียนคงรูปแบบและขั้นตอนโดย
สม ่าเสมอ เพื่อสะดวกแก่การใช ้

สมพล ศกัดิท์วีกลุกิจ (2546) ไดอ้ธิบายไวว้่า ลกัษณะของคู่มือที่ดีมีดงันี ้
1. ช่วยใหส้ามารถเขา้ใจลกัษณะในเนือ้หาและขอบข่าย 
2. ช่วยใหส้ามารถด าเนินการตามแนวทางหรือขัน้ตอนต่าง ๆ ไดดี้ 
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3. กิจกรรมที่เสนอแนะหรือก าหนดไวค้วรมีการทดลองใช ้
4. แนวการเรียนเนน้ย า้การปฏิบติัที่มุ่งไปสูจ่ดุหมายอย่างต่อเนื่อง 
5. ความแปลกใหม่ของกิจกรรมควรสง่เสรมิแก่ผูป้ฏิบติัโดยค่อยเป็นค่อยไป 
6. รูปแบบและวิธีการ (ขัน้ตอน) ควรที่จะคงรูปแบบขัน้ตอนโดยสม ่าเสมอ 

จากแนวคิดดังกล่าว ลักษณะของคู่มือที่ดีนั้น ผูใ้ชจ้ะตอ้งน าไปใชไ้ดจ้ริงโดยตอ้งมี
ขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียด ชัดเจน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนน และเน้น
แนวทางปฏิบติัที่ส  าคญั และปฏิบติัตามขัน้ตอน คู่มือควรมีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และมีความ
สวยงาม และควรมีภาพประกอบ โดยมุ่งเนน้สู่จุดหมายรูปแบบวิธีการ หรือช่วยใหผู้ท้ี่ใชคู้่มือเกิด
ความเขา้ใจในการปฏิบติั และสามารถปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง 

6.5 การจัดท าคู่มือ 
เพื่อใหก้ารสรา้งคู่มือมีความชดัเจน ถูกตอ้งและเหมาะสม ผูศ้กึษาไดศ้กึษาการจดัท า

คู่มือ จากหน่วยงาน องคก์ร และบคุคล ดงันี ้
ใจทิพย ์สังขวุฒิ (2546) ไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหค้รูหรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏิบติังานพัสดุ
ของสถานศึกษา เขา้ใจกระบวนการปฏิบติังานพัสดุ และสามารถปฏิบติังานพัสดุไดอ้ย่างถูกตอ้ง
โดยมีองคป์ระกอบของคู่มือ ดงันี ้

บทน า กล่าวถึงภูมิหลงั วัตถุประสงคข์องเขต ประโยชนแ์ละนิยามศัพทข์อง
การจดัท าคู่มือ 

บทที่  2 กล่าวถึงกระบวนการบริหารพัสดุ การบริหารงานพัสดุ และการ
ปฏิบติังานพสัด ุ

บทท่ี 3 เป็นชัน้ตอนและวิธีการจดัท าคู่มือ 
บทที่ 4 ประกอบดว้ยค าชีแ้จงการใชคู้่มือ และเนือ้หาทัง้ 3 ดา้น โดยรูปแบบ

ของคู่มือเป็นการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการบรหิารงานพสัด ุมีแบบฟอรม์ในการเปิดงาน 
วิโรจน ์สุวรรณรตัน ์(2546) ไดพ้ัฒนาคู่มือการเขียนแผนการสอนรายวิชา โดย

เนน้การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ส าหรบัครูวิทยาลยัเทคนิคราชบุรี เพื่อใหค้รูใช้
เป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอนรายวิชา โดยสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมและค่านิยม ลงใน
แผนการสอน เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผลด้านคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมใหก้ับนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาในสถานศึกษา โดยมีตัวอย่างของวิธี
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ของการเขียนแผนการสอนพรอ้มทั้งค าอธิบายรายละเอียด และมีองคป์ระกอบของคู่มือ 3 ส่วน 
ดงันี ้

สว่นที่ 1 ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ 
สว่นที่ 2 ความรูท้ี่ตอ้งน าไปใชเ้ขียนแผนการสอน 

2.1 วิธีการศกึษาจดุประสงคก์ารสอน 
2.2 การวิเคราะหห์ลกัสตูร 
2.3 หวัขอ้การบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยม 
2.4 การเขียนเนือ้หาสารา 
2.5 วิธีสอนหรือกิจกรรมการสอน 
2.6 การเลือกสื่อการสอน 
2.7 การเขียนกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
2.8 การวดัผลและประเมินผล 
2.9 การเขียนบรรทกุหลงัการสอน 

สว่นที่ 3 วิธีเขียนแผนการสอนรายวิชาตามรูปแบบกรมอาชีวศกึษา 
จากการศึกษาการจัดท าคู่มือ สามารถสรุปได้ว่า การจัดท าคู่มือนั้นต้องมี

วตัถปุระสงคใ์นการจดัที่ชดัเจน ผูใ้ชส้ามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถกูตอ้ง มีขัน้ตอน กระบวนการในการ
ปฏิบติัตามไดง้่าย และมีเนือ้หาที่ครบถว้น 

 
7. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

วชัระ โสฬสพรหม (2556) ไดท้ าการวิจยัเรื่องการสรา้งชดุการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอิมโพรไวสด์ว้ยคอรด์โทนโดยใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ในงานวิจยันีเ้ป็นการสรา้งชุด
การสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพฒันาทกัษะการอิมโพรไวสด์ว้ยคอรด์โทนโดยใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
โดยชุดการสอนนีป้ระกอบได้ดว้ยเนือ้หาวิชา คู่มือการใช ้และแผนการจัดการเรียนรู ้และมีการใช้
แบบทดสอนระหว่างเรียน โดยผลการวิจัยพบว่าชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิม
โพรไวสด์ว้ยคอรด์โทนโดยใชว้ิธีการเรียนรูแ้บบรว่มมือ มีประสิทธิภาพ 81.91/86.40 สงูกว่าเกณฑ์
ที่ตัง้ไวคื้อ 80/80 

นิธิพร พะเนาวศ์รี (2561) ไดท้ าการสรา้งคู่มือการสอนทักษะการบรรเลงระนาดเอกขั้น
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดระนาดเอกของครูวิเชียร เกิดผล ผลการวิจัยพบว่า ครู
วิเชียรไดใ้หค้วามส าคัญกับความสามารถ ความถนัด หรือความโดดเด่นของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อ
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พัฒนาความรูแ้ละทักษะการบรรเลง วิธีการสอนจึงเป็นการศึกษาผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถดึง
ศกัยภาพและความสามารถของผูเ้รียน การสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน สอนเป็นขัน้ตอน เนน้
สรา้งพืน้ฐานที่ดีและถกูตอ้งใหก้บัผูเ้รียน โดยวิธีการสอนมี 2 วิธี คือ วิธีการสอนโดยใชก้ารบรรยาย 
และวิธีการสอนโดยใช้การสาธิต ซึ่งจะใช้ควบคู่กันไปตามความเหมาะสมของเนื ้อหาและ
ความสามารถของผูเ้รียนระหว่างสอน และไดส้รา้งคู่มือการสอนทักษะการบรรเลงระนาดเอกขัน้
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของครูวิเชียร เกิดผล ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระที่ส  าคญั 
ไดแ้ก่ ความเป็นมาของระนาดเอก โครงสรา้งทางกายภาพของระนาดเอก ช่วงเสียงต าแหน่งของ
เสียงระนาดเอก แบบฝึกทักษะการบรรเลงระนาดเอก ขัน้ตอนการสอน วัดผลประเมินผล แหล่ง
อา้งอิง 

ชา้งตน้ กุญชร ณ อยุธยา (2554) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการวิเคราะหอิ์มโพรไวสข์อง วูด้ดี ้
ชอว ์เพลง There Will Never Be Another You ไดส้รุปไวว้่า การอิมโพรไวสข์อง วูด้ดี ้ชอว ์ท าให้
เห็นถึงการใชแ้นวคิดใหม่ในการจดักลุ่มโนน้ฃต 4 ตวั (Four Note Grouping) หรือการเลน่โนต้ที่อยู่
นอกคีย์ (Outside Playing) มาร่วมกับแนวคิดบีบ็อบได้อย่างลงตัวและมีความไพเราะ ดังนั้น 
การศกึษาผลงานจอง วูด้ดี ้ชอว ์จึงมีคณุค่าแก่การศกึษาแนวคิดใหม่ ๆ มารว่มใชก้บัดนตรีบีบ็อบ 

ธัชพล ธีระค าศรี (2561) ไดท้ าการวิจัยเรื่องการศึกษาวิธีการสอนไวโอลิน ของ ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์พนัเอก ชูชาติ พิทกัษากร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากล ปี พ.ศ.
2553) ผลการวิจยัพบว่าอาจารยช์ูชาติ พิทกัษากร แบ่งวิธีการสอนไวโอลิน เป็น 2 ส่วน คือ ผูส้อน 
และผูเ้รียน โดยผูส้อนตอ้งเตรียมตัวในการสอน ทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจใหม้ีความสมดุล ซึ่ง
ทางดา้นร่างกายอาจารยช์ูชาติ พิทักษากร ไดน้ าโยคะมาปรบัใชโ้ดยการฝึกกลา้มเนือ้ใหม้ีความ
ยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนไหวไดอ้ย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ ดา้นจิตใจควรมีสมาธิและมุ่งมั่นต่อ
ผูเ้รียนและบทเพลงที่สอน การตรียมแบบฝึกหดัและเพลงใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนโดยดทูัง้สรีระและ
ความชอบของผูเ้รียน ในดา้นผูเ้รียนตอ้งเตรียมตัวเรียนทั้งดา้นร่างกายและจิตใจเช่นกัน โดยใน
ด้านร่างกายผู้เรียนต้องยืดหยุ่นกล้ามเนือ้ด้วยการฝึกโยคะเพื่อปรบัเปลี่ยนกล้ามเนือ้ให้มีการ
พฒันาจนสามารถควบคมุแรงกด และการสีได ้ในดา้นจิตใจ ผูเ้รียนตอ้งมีสมาธิในขณะซอ้มในการ
ควบคุมท่วงท่าการเล่น และฝึกอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหท้่วงท่าดียิ่งขึน้ ฝึกและเพิ่มความเร็วเพื่อลด
ความประหม่า และสิ่งส าคญัคือตอ้งหมั่นฝึกซอ้มและเรียนรูท้กุวนั 

วสันต์ชาย มงคลชาติ (2561) ได้ท าการสรา้งคู่มือการสอนทักษะการตีกลองแขกขั้น
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของผู้ช่วยศาตราจารย์สหวัฒน์ ปลืม้ปรีชา ผลวิจัย
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผูช้่วยศาตราจารยส์หวัฒน์ ปลืน้ปรีชา มีความเชี่ยวชาญดา้นการปฏิบัติ
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ทกัษะทางดา้นดนตรีไทย เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน คือ เชาวปั์ญญาและความถนัดดา้นดนตรี 
ปัจจัยภายนอก คือ ท่านไดร้บัการสนบัสนุนจากครอบครวั และไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรูจ้าก
อาจารยท์ี่มีความรูเ้ฉพาะทางโดยตรง ผูท้ี่เรียนกับผูช้่วยศาตราจารยส์หวฒัน ์ปลืม้ปรีชา ทุกคนมี
พืน้ฐานในการบรรเลงเครื่องหนังดว้ยตนเอง โดยหลกัการสอน คือ สอนเนือ้หาครอบคลุมทัง้ดา้น
ทฤษฎีและปฏิบติั เนน้การสรา้งพืน้ฐานที่ดีและถูกตอ้งใหก้ับผูเ้รียน สอนทักษะอย่างเป็นขัน้ตอน 
และผูส้อนตอ้งเป็นผูรู้ร้อบดา้นและเป็นแบบอย่างที่ ดี วิธีการสอนมี 2 วิธี คือ การบรรยาย และการ
สาธิต ซึ่งจะปรบัเปลี่ยนไปตามเนือ้หาสาระและศักยภาพของผูเ้รียนขณะเรียน และไดส้รา้งคู่มือ
การสอนทักษะการตีกลองแขกขั้นพื ้นฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของผู้ช่วย
ศาสตราจารยส์หวัฒน ์ปลืม้ปรีชา ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระส าคัญ ไดแ้ก่ ประวัติที่มาของกลอง
แขก โครงสรา้งทางกายภาพของกลองแขก การฝึกทกัษะการตีกลองแขก วิธีการสอน และเทคนิค
การสอนทักษะการตีกลองแขกขัน้พืน้ฐานที่สามารถน าไปปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการสอนไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเห็นไดว้่า งานวิจยัเรื่องการศึกษากระบวนการสอนสว่น
ใหญ่จะเป็นการสอนในดนตรีไทย โดยวิธีการสอนจะเน้นการบรรยายและการสาธิต ซึ่งจะ
ปรบัเปลี่ยนตามเนือ้หาและความสามารถของผูเ้รียน และในส่วนของการศึกษาดนตรีแจ๊สจะเป็น
การวิเคราะหก์ารอิมโพรไวสจ์ากนกัดนตรีที่มีชื่อเสียงและน ามาใชก้ารแสดง และการสรา้งชุดการ
สอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในการอิมโพรไวสใ์น ท าใหย้ังขาดงานวิจัยที่จะช่วยให้
ผูส้อนสามารถถ่ายทอดการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบใหผู้เ้รียนไดดี้ขึน้ 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตแจ๊สของ

อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ โดยใชร้ะเบียนวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ซึ่งแบ่ง
วิธีด าเนินการวิจยัเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้  

1. การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2. การก าหนดกลุม่บคุคลที่ใหข้อ้มลู 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยั 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. การสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ  

ตนัเป็นสขุ 
 

ขั้นที ่1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางการวิจยั โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ 
ดงันี ้

1.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัทรมัเป็ต 
1.2 การอิมโพรไวส ์
1.3 ดนตรีแจ๊สในยคุบีบ็อบ 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน 
1.5 ทฤษฎีการสอนดนตรี 
1.6 คู่มือ 
1.7 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ขั้นที ่2 การก าหนดกลุ่มบุคคลทีใ่ห้ข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลไว ้2 กลุ่ม ดว้ยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposice 
Samling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ้

2.1 ผูใ้หสมัภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ไดแ้ก่ 
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
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2.2 ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็น
สุข ไดแ้ก่ นักศึกษาเครื่องดนตรีเอกทรมัเป็ตที่ศึกษากับอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ศิษยปั์จจุบัน
จ านวน 3 คน และศิษยเ์ก่าจ านวน 1 คน รวม 4 คน 

 
ขั้นที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิ และขอ้มลูขัน้ทติุยภมูิ 

3.1.1 ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ ์การบนัทึกเสียง การบนัทกึภาพนิ่ง และ
การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว 

3.1.2 ขอ้มลูขัน้ทติุยภมูิ ไดแ้ก่ เอกสาร วารสาร จลุสาร และการศึกษาวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กันกับการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตแจ๊ส ซึ่งได้ท าการค้นคว้าศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), หอ้งสมุด
วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, หอสมดุแห่งชาติ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
3.2.1 การสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 

(Structured interview) เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ก าหนดค าถามหรือประเด็นที่ครอบคลมุเนือ้หาตาม
วตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคิดของงานวิจยั และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะมีขัน้ตอนในการสรา้ง
เครื่องมือ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดกรอบประเด็นค าถามหรือแนวการสมัภาษณต์ามวตัถุประสงคใ์น
งานวิจยั 

ขัน้ที่ 2 รา่งค าถามในการสมัภาษณซ์ึ่งแบ่งเป็น 2 ชดุไดแ้ก่ 
ชดุที่ 1 ส าหรบัผูใ้หส้มัภาษณเ์ก่ียวกบักระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตใน

ยคุบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ชุดที่ 2 ส าหรบัผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกับลกัษณะรูปแบบกระบวนการสอนทรมัเป็ต

ในยุคบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข คือ นักศึกษาเครื่องดนตรีเอกทรมัเป็ตที่ศึกษากับ
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ศิษยปั์จจบุนัจ านวน 3 คน และศิษยเ์ก่าจ านวน 1 คน รวม 4 คน 

ขั้นที่  3 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรง ความถูกตอ้ง ครบถว้นตามกรอบแนวคิดและวตัถุประสงคใ์นงานวิจยั โดยให้
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ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกับจุดประสงค ์โดยใชสู้ตร 
ดงันี ้

IOC =  
Σ𝑅

𝑁
 

 เมื่อ IOC คือ ความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัจุดประสงค ์

  Σ𝑅 คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 

  𝑁 คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

   

   -1 หมายถึง แน่ใจว่าค าถามไม่ไดส้อดคลอ้งตามจดุประสงคก์ารเรียนรูข้อ้นัน้ 

    0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามไม่สอดคลอ้งตามจดุประสงคก์ารเรียบรูข้อ้นัน้ 

  +1 หมายถึง แน่ใจว่าค าถามสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรูข้อ้นัน้ 

ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิในข้อใดมีค่า
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่ามีความสอดคล้องสามารถน าไปใช้ได้ แต่ถ้าค่าดัชนีมีความ
สอดคลอ้งตามความคิดเห็นของผูท้รงในขอ้ใดมีค่าน้อยกว่า 0.50 ถือว่าไม่สอดคลอ้ง ผูว้ิจัยจะ
ด าเนินการปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิก่อนน าไปใช ้

ขัน้ที่ 4 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุิจากนัน้จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

3.2.2 แบบสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจัยจะท าการสงัเกตตลอดกระบวนการ
สอนดนตร ี

 
ขั้นที ่4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยวิธีการตีความ สรา้งขอ้สรุปและน าเสนอเป็นความ
เรียนในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้
กระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข ประกอบด้วย  

- ด้านผูส้อน ไดแ้ก่ ภูมิหลังดา้นดนตรีแจ๊ส และคุณลักษณะของความเป็นครูของ 
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
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- ดา้นเนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ 1) การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสใ์นยุคบีบ็อบ 2) 
การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 3) วิธีการฝึกโสตประสาท 4) การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการ
สอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 5) เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ
เบือ้งตน้ 

- ด้านกระบวนการสอน ได้แก่ หลักการ วิธีการ และเทคนิคการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

โดยลกัษณะการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัน าเสนอดว้ยการแสดงสารสนเทศ
จากขอ้มูลภาคสนาม ประกอบการวิเคราะหเ์ชื่อมโยงแสดงความสอดคล้องสัมพันธ์กับแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการพรรณนาเป็นความเรียง และน ามาอภิปรายผล และเรียบเรียงออกมา
เป็นปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์
ขั้นที ่5 การสร้างคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ  
ตันเป็นสุข 

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ 
ตนัเป็นสขุ ตามทฤษฎีหลกัองคป์ระกอบของคู่มือของปรีชา ชา้งขวญัยืน และคณะ ปรีชา ชา้งขวญั
ยืน และคณะ (2539) ประกอบดว้ย 

5.1 ปก 
5.2 ค าน า 
5.3 สารบญั 
5.4 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือและการเตรียมการที่จ  าเป็น 
5.5 เนือ้หาสาระ 
5.6 หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 แหลง่อา้งอิง/แหลง่ขอ้มลู 

ในการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็ตสุข 
ผูว้ิจยัแบ่งวิธีการด าเนินการสรา้งคู่มือการสอนออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข จากนั้นผูว้ิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อ งกับ
เนือ้หาสาระในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้ไดแ้ก่ 1) การเลือกใช้บันไดเสียงในการอิมโพรไวสใ์นยุค 
บีบ็อบ 2) การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 3) วิธีการฝึกโสตประสาท 4) การเลือกแบบฝึกหดั
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ที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 5) เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบเบือ้งตน้ 

ขัน้ที่ 2 การวิเคราะหแ์ละการตีความขอ้มลูเก่ียวกบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ในดา้นการสอน รวมถึงล าดับขัน้ตอนในการเรียนการสอน
และการฝึกทกัษะการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ อีกทัง้ดา้นเนือ้หาสาระที่ปรากฏในการเรียน
การสอนตลอดจนถึงวิธีการวดัและประเมินผลที่ใชใ้นการเรียนการสอนของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็น
สุข ในการสรา้งข้อสรุปเพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

ขัน้ที่ 3 เรียบเรียงสาระสนเทศเก่ียวกับการสอนอิมโพรไวส์ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ตามรูปแบบของคู่มือการสอนท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้ไดต้รงตามแนวทาง 

ขัน้ที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ โดยผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบประเมินคู่มือการสอนสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มี
ความเหมาะสมมากที่สดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ ซึ่งผูว้ิจยัวิเคราะหค่์าคะแนนจากการ
ประเมินคู่มือการสอนโดยค านวณคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีระดับความ
เหมาะสมและการแปลความหมาย ดงันี ้

คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 
คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของ
คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ดงันี ้

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 
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จากนัน้จึงน าแบบประเมินที่สรา้งขึน้เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ รวมจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของประเด็นการประเมิน และเพื่อความสมบูรณ์ของเนือ้หาสาระในคู่มือ
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

ขัน้ที่ 5 ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ และจึงเขียนเป็นคู่มือการ
สอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาท าการวิเคราะห์ ตีความ 
สรุปผล อภิปรายผลและเรียบเรียงผลค าตอบเนือ้หาสาระออกเป็นปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์



 

บทที ่4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ  

ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ผูศ้กึษาแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ตอนที่ 2 คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

ตอนที ่1 กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ  
ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลในการวิจัยในตอนที่ 1 เก่ียวกับกระบวนการสอน 
อิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านผู้สอน น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับภูมิหลัง และคุณลักษณะของความเป็นครู  
ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ  

1.1 ประวติัของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.2 ประสบการณก์ารท างานของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.3 ประสบการณก์ารสอนของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคุณสมบติัที่ส  าคัญ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลใหเ้กิดการพัฒนา  
สูค่วามเป็นเลิศทางดา้นดนตรีของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

2. ด้านเนื ้อหาสาระ น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับวิธีการสอนการอิมโพรไวส์ทรัม เป็ตใน 
ยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

2.1 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 
2.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 
2.3 วิธีการฝึกโสตประสาท 
2.4 การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ 
2.5 เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้ 

3. ด้านกระบวนการสอน น าเสนอผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ซึ่งประกอบดว้ย ดงันี ้
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3.1 หลกัการสอน 
เป็นหลักการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ น าเสนอหลักการส าคัญที่

อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ยดึเป็นแนวทางในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 
3.2 วิธีการสอน 

เป็นวิธีการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ น าเสนอวิธีการสอนและขัน้ตอน
ที่อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยคุบีบ็อบ  

3.3 เทคนิคการสอน 
เป็นเทคนิคในการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบที่ อาจารย์สฤษฎ  

ตนัเป็นสขุ ใชเ้พื่อช่วยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
3.4 การวดัและประเมินผล 

 การวดัและประเมินผลในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตยคุบีบ็อบที่อาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใชเ้พื่อตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียน 

 
1. ด้านผู้สอน คือ อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

 
ภาพประกอบ 11 อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

ที่มา:  https://www.music.mahidol.ac.th/th/sp_faq/jazz-department/ 

อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ เป็นอาจารยส์อนดนตรีแจ๊สที่มีความรูค้วามสามารถและมี
ชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง ซึ่งบคุคลในวงการดนตรีต่างเคารพนกัถือ และเนื่องจากท่านมีความชื่นชอบใน
การเป็นครูผู้ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ จึงนับได้ว่าความเป็นครูนั้น อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข มี
คณุลกัษณะความเป็นครูที่ดีมาโดยตลอด ดงันัน้งานวิจัยนี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้การศกึษาออกเป็น 3 
สว่น ดงันี ้
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1.1 ประวติัการศกึษาของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.2 ประสบการณก์ารท างานของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.3 ประสบการณก์ารสอนของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

1.1 ประวัติของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข เรียนมัธยมปลายที่หลักสูตรเตรียมอุดม วิทยาลัย  

ดุริยางคศิลป์ แต่ในช่วงนั้นอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดเ้รียนวิชาเอกดนตรีคลาสสิค และวิชาโท
เป็นดนตรีแจ๊ส และเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข ได้เขา้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในสาขาแจ๊ส เนื่องจากมีความสนใจใน
การเล่นแจ๊สที่ผ่านมาในช่วงชั้นของมัธยม และหลังจากนั้นได้ต่อระดับปริญญาโทในสาขา  
ดนตรีแจ๊ส  

1.2 ประสบการณก์ารท างานของ อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
การเริ่มประสบการณ์การท างานของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ตน้ทางเกิดจาก

การเขา้ร่วมการแข่งขนัดนตรีแจ๊สในรายการ Thailand Jazz Competition 2006 และไดร้บัรางวัล
นกัดนตรีดีเด่นในงานประกวด Thailand Jazz Competition 2007 จึงท าใหอ้าจารยส์ฤษฎ ตนัเป็น
สุข เป็นที่ รูจ้ักในนามทรมัเป็ตแจ๊สยุคแรก ๆ ของประเทศไทย เนื่องจากในยุคสมัยนั้นในหมู่นัก
ดนตรีแจ๊สในไทยส่วนใหญ่จะเป็นผูท้ี่เล่นกีตาร ์เปียโน กลองชุด ส่วนในเครื่องเป่านัน้เครื่องดนตรี
แซ็กโซโฟนมกัจะเป็นที่นิยมกนัมาก หลงัจากนัน้ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ จึงไดเ้ริ่มถูกเชิญใหไ้ป
ร่วมเล่นกับวงดนตรี T-bone และวงดนตรีแจ๊สอย่าง Mellow Motif ซึ่งวงดนตรีดังกล่าวเคยไดไ้ป
แสดงทัง้ในไทยและต่างประเทศ เช่น Huahin Jazz Festival ณ ประเทศไทย, Miri Jazz Festival 
ณ ประเทศมาเลเซีย, Java Jazz Festival ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ Kinestasia ณ ประเทศ
สิงคโปร ์

1.3 ประสบการณก์ารสอนของ อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข ได้เริ่มสอนตั้งแต่ระหว่างศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในขณะนัน้อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุขไดส้อนอยู่ที่
ศูนยศ์ึกษาดนตรีส  าหรบับุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาหลงัจาก
อาจารย์สฤษฎ ตัน เป็นสุข ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ก็ได้เป็นอาจารย์พิเศษในคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น  
คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา และในปัจจบุนัไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าที่มหาวิทยาลยัมหิดล   
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2. ด้านเนือ้หาสาระ 
เนื่องจากอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดก้ล่าวถึงเรื่องการอิมโพรไวสใ์นรูปแบบของ  

บีบ็อบไวว้่า “การอิมโพรไวสใ์นรูปแบบบีบ็อบนัน้เป็นเหมือนกบัจริตภาษาหนึ่งที่สามารถเขา้ไดก้ับ
ทกุยคุทกุสมยั เพราะการอิมโพรไวสใ์นดนตรีแจ๊สสว่นใหญ่จะมาจากช่วงยุคบีบ็อบ” ดงันัน้ผูว้ิจยัจึง
ไดท้ าการศึกษาโดยการแยกส่วนประกอบที่ส  าคัญ โดยแบ่งเนือ้หาสาระของการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ทัง้สิน้ 5 ขอ้ ไดแ้ก ่

2.1 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 
2.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 
2.3 วิธีการฝึกโสตประสาท 
2.4 การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 
2.5 เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้ 

2.1 การเลือกใช้บันไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
ในการเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ อาจารยส์ฤษฎ 

ตันเป็นสุข ไดก้ล่าวไวว้่าเราตอ้งเขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างคอรด์และบันไดเสียงก่อน ในที่นีจ้ะ
เสนอ 3 บนัไดเสียงที่ใชบ้่อยในเพลงยคุบีบ็อบ ดงันี ้

2.1.1 คอรด์ Major 7th 
โดยทั่วไปในคอรด์ Major 7th จะประกอบดว้ยโนต้ 4 ตวัคือ โนต้ตวัที่ 1 3 

5 7 ของบันไดเสียง Major นั้น ๆ ในที่นี ้จะยกตัวอย่างเป็นคอรด์ C major 7th หรือ Cmaj7 ซึ่ง
สว่นประกอบของคอรด์นีก้็คือ C E G B ซึ่งเป็นโนต้ตวัที่ 1 3 5 7 ตามล าดบั  

 
ภาพประกอบ 12 คอรด์ Cmaj7 และกระจายโนต้ 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากนัน้ในการสรา้งบนัไดเสียงโดยการเติมโนต้ที่เหลือ คือ โนต้ตวัที่ 2 4 6 
เขา้ไป ในตวัอย่างนีคื้อคอรด์ C major ก็คือโนต้ C D E F G A B C  
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ภาพประกอบ 13 บนัไดเสียง C major 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

แต่เนื่องจากว่าการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการลงคอรด์โทนในจงัหวะตก ดงันัน้ ในการเลือกใชบ้นัไดเสียงใน
การอิมโพรไวสจ์ึงจ าเป็นตอ้งแทรกโนต้โครมาติกเพิ่มอีก 1 ตัวซึ่งถา้หากตอ้งการคอรด์โทนเป็นตัว 
C E G B ในระหว่างโน้ต B และ C จะไม่สามารถสรา้งโน้ตโครมาติกไดเ้นื่องจากโน้ตทั้ง 2 ตัวมี
ระยะหว่างกนัเพียงครึ่งเสียง จึงตอ้เปลี่ยนจุดที่เพิ่มโนต้โครมาติกเป็นโนต้ G และ โนต้ A แทน ซึ่งก็
คือโน้ต Ab โดยคอรด์โทนจะเป็น C E G A ซึ่งโน้ต A จะมีคุณภาพเป็นคอรด์ Major แทน B ได ้
เพื่อใหโ้นต้ C ในอ็อคเทฟบนสามารถลงในจงัหวะตก ดงันัน้คอรด์โทนของบนัไดเสียงนีท้ี่จงัหวะตก
ทัง้หมดจะเป็น C E G A ซึ่งบนัไดเสียงนีก้็จะเหมาะกบัการเลน่กบัคอรด์ Cmaj7 

 
ภาพประกอบ 14 บนัไดเสียงที่เหมาะกบัคอรด์ Cmaj7 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

2.1.2 คอรด์ Dominant 7th 
คอรด์ Dominant 7th จะประกอบดว้ย โนต้ 1 3 5 b7 ของบนัไดเสียงนัน้ 

ๆ ในที่นีจ้ะยกตวัอย่างเป็นคอรด์ C dominant 7th หรือ C7 ซึ่งเป็นโนต้ตวัที่ 1 3 5 b7 ตามล าดบั 

 
ภาพประกอบ 15 คอรด์ C7 และกระจายโนต้ 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากนัน้ในการสรา้งบนัไดเสียงโดยการเพิ่มโนต้ที่เหลือคือโนต้ตวัที่ 2 4 6 
เขา้ไปจนสามารถสรา้งบนัไดเสียงได ้ในตวัอย่างนีคื้อคอรด์ C7 ก็คือโนต้ C D E F G A Bb ซึ่งเป็น
โนต้ในบนัไดเสียงของโมด Mixolidian 
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ภาพประกอบ 16 บนัไดเสียง C Mixolidian 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

แต่เนื่องจากว่าการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการลงคอรด์โทนในจงัหวะตก ดงันัน้ ในการเลือกใชบ้นัไดเสียงใน
การอิมโพรไวสจ์ึงจ าเป็นตอ้งแทรกโนต้โครมาติกเพิ่มอีก 1 ตัว โดยเพิ่มโนต้โครมาติกเป็นโนต้ Bb 
และ โนต้ C อ็อกเทฟบนแทน ซึ่งก็คือโนต้ B เพื่อใหโ้นต้ C ในอ็อคเทฟบนสามารถลงในจังหวะตก 
ดงันัน้คอรด์โทนของบนัไดเสียงนีท้ี่จงัหวะตกทัง้หมดจะเป็น C E G Bb ซึ่งบนัไดเสียงนีก้็จะเหมาะ
กบัการเลน่กบัคอรด์ C7  

 
ภาพประกอบ 17 บนัไดเสียงที่เหมาะกบัคอรด์ C7 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

2.1.3 คอรด์ Minor 7th 
คอรด์ Minor จะประกอบดว้ย โน้ต 1 b3 5 b7 ของบันไดเสียงนั้น ๆ ใน

ที่นีจ้ะยกตวัอย่างเป็นคอรด์ C Minor 7th หรือ Cm7 ซึ่งเป็นโนต้ตวัที่ 1 b3 5 b7 ตามล าดบัที่กล่าว
ไว ้ 

 

 
ภาพประกอบ 18 คอรด์ Cm7 และกระจายโนต้ 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากนัน้สรา้งบนัไดเสียงโดยการเพิ่มโนต้ที่เหลือคือโนต้ตวัที่ 2 4 6 เขา้ไป
จนสามารถสรา้งบันไดเสียงได้ ในตัวอย่างนีคื้อคอรด์ Cm7 ก็คือโน้ต C D Eb F G A Bb ซึ่งจะ
กลายเป็นบันไดเสียง C Dorian สาเหตุที่ใช้บันไดเสียง Dorian เนื่องจากคอรด์ Minor 7th ส่วน
ใหญ่ในเพลงยคุบีบ็อบจะเป็นคอรด์ 2 ของคีย ์Major ซึ่งจะใชโ้มด 2 ในการเลน่คือโมด Dorian 
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ภาพประกอบ 19 บนัไดเสียง C Dorian 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

แต่เนื่องจากว่าการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการลงคอรด์โทนในจงัหวะตก ดงันัน้ ในการเลือกใชบ้นัไดเสียงใน
การอิมโพรไวสจ์ึงจ าเป็นตอ้งแทรกโนต้โครมาติกเพิ่มอีก  1 ตัว โดยเพิ่มโนต้โครมาติกระหว่างโนต้ 
Bb และ โน้ต C ก็คือโน้ต B โดยคอรด์โทนจะเป็น C Eb G Bb เพื่อให้โน้ต C ในอ็อคเทฟบน
สามารถลงในจังหวะตก ดงันัน้คอรด์โทนของบนัไดเสียงนีท้ี่จังหวะตกทัง้หมดจะเป็น C Eb G Bb 
ซึ่งบนัไดเสียงนีก้็จะเหมาะกบัการเลน่กบัคอรด์ Cm7 

 
ภาพประกอบ 20 บนัไดเสียงที่เหมาะกบัคอรด์ Cm7 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

2.2 การสร้างท านองจากการด าเนินคอรด์ 
อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข ได้กล่าวไว้ว่า “จุดส าคัญของการสรา้งท านองใน

การอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบคือ การสรา้งโน้ตที่เป็น Eight note line ที่ต่อเนี่อง ดังนั้นถ้า
สามารถสรา้งความคลอ้งตัวในการสรา้ง Eight note line ที่ต่อเนื่องกันได ้อีกทัง้ยังสามารถสรา้ง
คอรด์โทนสมัพนัธ์กนักับการด าเนินคอรด์ไดถู้กตอ้ง สิ่งนีคื้อแก่นของการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบ” (สัมภาษณ์, 18 พฤจิกายน 2563) ซึ่งจะเห็นไดว้่าในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค 
บีบ็อบนัน้ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุไดใ้หค้วามส าคัญกบัการสรา้ง Eight note line ที่มีคอรด์โทน
สมัพนัธก์บัการด าเนินคอรด์ในแต่ละคอรด์  

 
ภาพประกอบ 21 ตวัอย่างการใช ้Eight note line ในการอิมโพรไวส ์

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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ดังนัน้อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข แนะน าใหผู้ท้ี่เริ่มตน้ในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ต
ในยุคบีบ็อบไดค้วรมีพืน้ฐานในการเล่น Arpeggio ต่อเนื่อง และ บันไดเสียงต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งนีเ้ป็น
พืน้ฐานในการฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในรูปแบบ Eight note line ที่มีความต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ตาม
การด าเนินคอรด์ของเพลง โดยจะต้องท าด้วยความเสถียรภาพต่อเนื่อง เช่น ในการฝึกควรจะ
สามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตโดยใช ้Eight note line เล่นตามการด าเนินคอรด์เพลงนัน้ ๆ ใหไ้ด ้4 – 
8 ห้อง ซึ่งหากสามารถสรา้งท านองจนช านาญแล้วจะท าให้เกิดท านองในรูปแบบของบีบ็อบ 
นอกจากการสรา้งท านองใหเ้ป็นบีบ็อบไดแ้ลว้ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัภาษาที่มีความเป็น
บีบ็อบ เพราะในการอิมโพรไวสน์อกจากการสรา้งท านองทีดีแลว้ควรมีภาษาของการเล่นในแต่ละ
ยุคที่ชัดเจน ซึ่งที่มาของภาษานัน้เกิดจากการศึกษา Transcription หรือโนต้ที่มีการบนัทึกการอิม
โพรไวสข์องศิลปินต่าง ๆ ไว ้ซึ่งเราสามารถน ามาผสมกับ Eight note line เพื่อให้เป็นท านองที่
สละสลวยส าหรบัการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

 
ตวัอย่าง Transcription เพลง Joy Spring 

ที่มา : https://www.scribd.com/document/365204443/Brown-Joy-Spring-Trumpet-in-Bb-

pdf#download 
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2.3 วิธีการฝึกโสตประสาท 
การเล่นดนตรีแจ๊สเป็นดนตรีที่ใชโ้สตประสาทการฟังเป็นหลกั เพราะเนื่องจาก

เป็นดนตรีที่ เล่นร่วมกับผู้อ่ืน จึงควรจะมีการฟังสมาชิกภายในวงว่าเล่นโน้ตอะไรบ้าง  รูปแบบ
จังหวะมีลักษณะแบบไหน มีตัวโน้ตที่นอกเหนือจากคอรด์หรือไม่ เพื่อที่เราจะไดส้ามารถเลือก
วตัถุดิบในการอิมโพรไวสไ์ดอ้ย่างลงตัวที่สุดในการแสดงนัน้ ดังนัน้อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จึง
แนะน าวิธีการฝึกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

2.3.1 การฝึกประเภทของคอรด์ 
ในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบนั้น คอรด์ที่นิยมใชก้ันจะมีอยู่ 3 

ประเภทคือ Major 7th, Dominant 7th และ Minor 7th  

 
ภาพประกอบ 22 ตวัอย่างคอรด์ที่นิยมใชใ้นการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

ซึ่งก่อนที่จะฝึกคอรด์ทบเจ็ดควรมีการฝึกคอรด์เบือ้งตน้ ไดแ้ก่ Major (1 3 
5), Minor (1 b3 5), Diminish (1 b3 b5), Augmented (1 3 #5) โดยจะเป็นโน้ต Triad ทั้งหมด 
หลงัจากที่ฝึกจนช านาญแลว้จึงเริ่มเพิ่มโนต้ทบเจ็ดขึน้ไป เช่น Major 7th (1 3 5 7), Dominant 7th 
(1 3 5 b7), Minor 7th (1 b3 5 b7) หลงัจากนัน้หากมีความช านาญในคอรด์ดงักล่าวทัง้หมดแลว้
จึงเริ่มเพิ่มตวัโนต้ที่เป็น Tension เพิ่มขึน้ เช่น Major 7th #9 (1 3 5 7 #9), Dominant 11th (1 3 5 
b7 9 11), Major #11th (1 3 5 7 9 #11), Minor 7th b5 (1 b3 b5 7) ทั้งนีข้ึน้อยู่กับคอรด์ในเพลง
ที่ใชอิ้มโพรไวส ์
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2.3.2 การฝึกฟังการด าเนินคอรด์ (Chords Progession) 
โดยปกติดนตรีแจ๊สจะมีการเพิ่มสีสนัของบทเพลงดว้ยการเปลี่ยนกุญแจ

เสียงอยู่ตลอด ดงันัน้ นอกฝึกฟังประเภทของคอรด์แลว้ในการอิมโพรไวสจ์ าเป็นจะตอ้งฝึกฟังการ
ด าเนินคอรด์ โดยการด าเนินคอรด์ทั่วไปของแจ๊สจะมีหลายประเภท แต่จะเสนอเบือ้งตน้ 4 ประเภท 
ดงันี ้

1) II V I Progression เป็นการด าเนินคอรด์ที่นิยมที่สุดในดนตรีแจ๊ส 
หากแทนในกุญแจเสียง Major จะไดค้อรด์ IIm7 / V7 / Imaj7 ซึ่งหากแทนในบนัไดเสียง C major 
จะไดค้อรด์ Dm7 / G7 / Cmaj7 หรือหากแทนในกุญแจเสียง Minor จะไดค้อรด์ IIm7b5 / V7b9 / 
ImMaj7 ในกุญแจเสียง A minor จะได้คอร์ด  Bm7b5 / E7b9 / AmMaj7 สาเหตุที่ เป็นที่นิยม
เนื่องจากการด าเนินคอรด์นีส้ามารถด าเนินเพื่อเปลี่ยนกุญแจเสียง (Key Modulation) ให้เป็น
กญุแจเสียงใหม่ได ้

 
ภาพประกอบ 23 ตวัอย่าง II V I Progression ในเพลง Blues for Alice  

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากภาพสังเกตได้ว่าจะมีการด าเนินคอรด์แบบ II V I อยู่หลายจุด 
อย่างเช่นในห้องที่ 2 จะมีคอรด์ Em7b5 และต่อด้วย A7b9 ซึ่งทั้ง 2 คอรด์ในห้องนี ้ตรงกับการ
ด าเนินคอรด์แบบ II V I ของบนัไดเสียง D Minor Harmonic หลงัจากนัน้ในหอ้งที่ 3 เป็น II V I ของ
บนัไดเสียง C Major คือ Dm7 และ G7 ต่อมาในหอ้งสุดทา้ยของบรรทัดที่ 1 จะเป็น II V I ของ Bb 
major คือ Cm7 และ F7 โดยที่ห้องแรกของบรรทัดที่ 2 เป็นคอรด์ Bb7 ซี่งเห็นได้ว่าการฝึกโสต
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ประสาทให้จ ารูปแบบการด าเนินคอรด์แบบ  II V I ได้นั้น เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบัการอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

2) Tri-Tone Substitution โดยทั่ วไปการใช้ Tri-Tone Substitution 
จะใชแ้ทนคอรด์ V7 โดยใชค้อรด์ Dominant 7th ที่มี Root เป็นคู่ 4 Augmented หรือคอรด์ bII7 
ซึ่งหากแทนในการด าเนินคอรด์แบบ II V I ก็จะได ้IIm7 / bII7 / IMaj7, Im7 

 
ภาพประกอบ 24 ตวัอย่าง Tri-Tone Substitution ในเพลง Joy Spring 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากภาพประกอบที่ 24 จะเห็นไดว้่าในหอ้งที่ 5 Ab7 เป็นคู่ Tri-Tone 
กบั D7 ซึ่งเป็นคอรด์ V เพื่อเขา้หา Gm7 

3) Back Door Progression เป็นรูปแบบการด าเนินคอรด์ที่ใชค้อรด์ 
IVm7 และ bVII7 แลว้เขา้หาคอรด์ Imaj7 แทนการใช ้IIm7 และ V7 

 
ภาพประกอบ 25 ตวัอย่าง Backdoor Progression ในเพลง Joy Spring 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 



  

 

46 

ในภาพประกอบ 25 จะเห็นได้ว่าในห้องที่  4 มีการด าเนินคอรด์
ประเภท Backdoor คือ คอรด์ Bbm7 และคอรด์ Eb7 ซึ่งในช่วงแรกของเพลงจะอยู่ในบนัไดเสียง F 
Major จึงท าใหค้อรด์ Bbm7 และคอรด์ Eb7 กลายเป็นคอรด์ IVm7 และ bVII7 และต่อมาในหอ้งที่ 
12 จะเป็นคอรด์ Bm7 และ E7 ซึ่งในช่วงนี ้ก็เป็นการด าเนินคอรด์แบบ Backdoor เนื่องจาก
หลงัจากที่เกิด II V I ในหอ้งที่ 8 จึงท าใหเ้พลงเปลี่ยนบนัไดเสียงจาก F Major เป็น Gb Major แทน 
จึงท าใหค้อรด์ Bm7 และ E7 กลายเป็นคอรด์ IVm7 และ bVII7 ของ Gb Major ซึ่งก็คือการด าเนิน
คอรแ์บบ Backdoor Progression 

4) Confirmation Sequence เป็นรูปแบบการด าเนินคอรด์แบบเพลง 
“Confirmation” ของ Charlie Parker เป็นการด าเนินคอรด์ที่น า II V มาเรียงต่อกันซึ่งจะเริ่มจาก I 
แลว้ต่อดว้ย VIIdim และ III7 ซึ่งท าหน้าที่เป็น II V ส่งเขา้หา VIm7 แลว้จากนั้น Vim7 จะต่อดว้ย 
II7 ซึ่งทัง้สองคอรด์นีจ้ะท าหนา้ที่เป็น II V เขา้คอรด์ Vm7 และต่อดว้ย I7 ซึ่งท าหนา้ที่เป็น II V เขา้
หา IV7 หรือ IVMaj7 ซึ่งเรียงกนัตามการด าเนินคอรด์จะได้ I / VIIdim / III7 / VIm7 / II7 / Vm7 / I7 
/ IV7 หรือ IVMaj7 หรือบางครั้งในคอรด์ VIIdim จะใช้คอรด์ VIIm7b5 แทนก็ได้ ซึ่งเป็นคอรด์  
hฟlf-diminished 

 
ภาพประกอบ 26 ตวัอย่าง Confirmation Sequence ในเพลง Confirmation 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

จากภาพประกอบ 26 มาจากเพลง Confirmation ในช่วงแรกของ
เพลงนี ้จะอยู่ในบันไดเสียง G major ซึ่งจะได้คอรด์ Gmaj7 / F#m7b5 B7 / Em7 A7 / Dm G7 
หากเทียบคอรด์เป็นตัวเลขจะได้ I / VIIm7b5 / III7 / Vim7 / II7 / Vm7 / I7 / IV7 ซึ่งนี่คือต้นแบบ
ของการด าเนินคอรด์แบบ Confirmation Sequence 
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ภาพประกอบ 27 ตวัอย่าง Confirmation Sequence ในเพลง Blues For Alice 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง ในภาพประกอบที่ 27 ในช่วง 4 หอ้งแรกจะใชก้าร
ด าเนินคอรด์แบบ Confirmation Sequence ที่อยู่ในบนัไดเสียง G major 

2.4 การเลือกแบบฝึกหัดทีใ่ช้ในการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
การเลือกแบบฝึกหัดในการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบนั้น จะแยก

ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
2.4.1 แบบฝึกหดัการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 

การฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบนั้นควรเริ่มจากการรูจ้ักโน้ตที่อยู่ใน
คอรด์ของเพลง ในที่นีจ้ะยกตวัอย่างเพลง Blues for Alice โดยเริ่มจากการฝึกตามแบบฝึกหดั ดงันี ้
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แบบฝึกหัดอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
แบบฝึกหดัที่ 1 Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก Root note 

เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่ม
จาก Root note 

 
ภาพประกอบ 28 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก Root note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 

แบบฝึกหดัที่ 2 Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 3rd note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่ม

จาก 3rd note 

 
ภาพประกอบ 29 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 3rd note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 3 Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 5th note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่ม

จาก 5th note 

 
ภาพประกอบ 30 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 5rd note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 

แบบฝึกหดัที่ 4 Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 7th note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่ม

จาก 7th note 
 

 
ภาพประกอบ 31 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาขึน้โดยเริ่มจาก 7th note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 5 Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก Root note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาลงโดยเริ่ม

จาก Root note 

 
ภาพประกอบ 32 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก Root note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 

แบบฝึกหดัที่ 6 Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 3rd note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาลงโดยเริ่ม

จาก 3rd note 

 
ภาพประกอบ 33 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 3rd note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 7 Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 5th note 
เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาลงโดยเริ่ม

จาก 5th note 

 
ภาพประกอบ 34 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 5th note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 
แบบฝึกหดัที่ 8 Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 7th note 

เป็นวิธีการฝึกการควบคุมทรมัเป็ตในการเล่นและหูในการฟัง Arpeggio ขาลงโดยเริ่ม
จาก 7th note 

 
ภาพประกอบ 35 แบบฝึกหดั Arpeggio ขาลงโดยเริ่มจาก 7th note 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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ตัวอย่างการเล่น Arpeggio ต่อเนื่องแบบผสมขาขึน้และขาลงโดยเริ่มจากโน้ตในคอรด์ตัวที่ใกล้
ที่สดุตามจงัหวะที่เปลี่ยนคอรด์และไลจ่นสดุระยะเสียงของทรมัเป็ต 

 
ภาพประกอบ 36 ตวัอย่างการเลน่ Arpeggio ต่อเนื่องแบบผสมขาขึน้และขาลง 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 9 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Major 7th 

 
ภาพประกอบ 37 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Major 7th 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 10 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Dominant 7th 

 
ภาพประกอบ 38 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Dominant 7th 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 11 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Minor 7th 

 
ภาพประกอบ 39 บนัไดเสียงที่ใชก้บัคอรด์ Minor 7th 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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ตวัอย่างการเล่นบนัไดเสียงต่อเนื่องโดยเลน่ทกุจงัหวะใหล้งกบัคอรด์โทนที่ใกลท้ี่สดุ 

 
ภาพประกอบ 40 ตวัอย่างการเลน่บนัไดเสียงต่อเนื่อง 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหัดโสตประสาทส าหรับอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
 
 
แบบฝึกหดัที่ 1 Major 7th คอรด์ละ 2 หอ้ง 

แบบฝึกหดัในการฝึกความเคยชินในการฟังคอรด์ประเภท Major 7th  

 
ภาพประกอบ 41 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 1 คอรด์ Major 7th  

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 
 

แบบฝึกหดัที่ 2 Dominant 7th คอรด์ละ 2 หอ้ง 
แบบฝึกหดัในการฝึกความเคยชินในการฟังคอรด์ประเภท Dominant 7th  

 
ภาพประกอบ 42 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 2 คอรด์ Dominant 7th 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 3 Minor 7th คอรด์ละ 2 หอ้ง 

แบบฝึกหดัในการฝึกความเคยชินในการฟังคอรด์ประเภท Minor 7th  

 
ภาพประกอบ 43 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 3 คอรด์ Minor 7th 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
 
 

แบบฝึกหดัที่ 4 Major 7th, Dominant 7th และ Minor 7th แบบสุม่ คอรด์ละ 2 หอ้ง 
แบบฝึกหัดในการฝึกความเคยชินในการฟังและแยกแยะคอรด์ปประเภท  

Major 7th, Dominant 7th และ Minor 7th 

 
ภาพประกอบ 44 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 4  

คอรด์ Major 7th, Dominant 7th และ Minor 7th แบบสุม่ 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 5 II V I Chord Progression ชดุละ 2 รอบ 

แบบฝึกหดัในการฝึกฟังและสรา้งความเคยชินใน II V I Chord Progression  

 
ภาพประกอบ 45 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 5 II V I Chord Progression 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

 

แบบฝึกหดัที่ 6 Tri-Tone Substitution ใน II V I Progression ชดุละ 2 รอบ 

แบบฝึกหัดในการฝึกฟังและสรา้งความเคยชินใน  Tri-Tone Substitution ใน  
II V I Progression 

 
ภาพประกอบ 46 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 6 Tri-Tone Substitution ใน II V I Progression 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 7 Backdoor Progression ชดุละ 2 รอบ 

แบบฝึกหดัในการฝึกฟังและสรา้งความเคยชินใน Backdoor Progression 

 
ภาพประกอบ 47 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 6 Tri-Tone Substitution ใน II V I Progression 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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แบบฝึกหดัที่ 8 Confirmation Sequence ชดุละ 2 รอบ 

แบบฝึกหดัในการฝึกฟังและสรา้งความเคยชินใน Confirmation Sequence 

 
ภาพประกอบ 48 แบบฝึกหดัโสตประสาทที่ 7 Confirmation Sequence 

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 
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2.5 เพลงส าหรับการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งต้น 
 เพลง Joy Spring – Clifford Brown 

 
ภาพประกอบ 49 เพลง Joy Spring – Clifford Brown 

ที่มา: The real book Bb vol.1 
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เพลง Anthropology – Dizzy Gillespie 

 
ภาพประกอบ 50 เพลง Anthropology – Dizzy Gillespie 

ที่มา: The real book Bb vol.1 
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เพลง Donna Lee – Charlie Parker 

 
ภาพประกอบ 51 เพลง Donna Lee – Charlie Parker 

ที่มา: The real book Bb vol.1 
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เพลง Confirmation – Charlie Parker 

 
ภาพประกอบ 52 เพลง Confirmation – Charlie Parker 

ที่มา: The real book Bb vol.1 
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เพลง Blues for Alice – Charlie Parker 

 
ภาพประกอบ 53 เพลง Blues for Alice – Charlie Parker 

ที่มา: The real book Bb vol.1 

 
3. ด้านกระบวนการสอน  

ในกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอิมโพรวไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ซึ่งประกอบดว้ย ดงันี ้

3.1 หลักการสอน 
ในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบนัน้ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสุข ไดย้ึด

หลกัการสอนไว ้3 อย่าง ดงันี ้
3.1.1 สอนใหบ้รรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว ้

ซึ่งในแต่ละครัง้ที่สอนอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จะมีหลกัสตูรกลางเป็น
ตวัก าหนดว่าในแต่ละเทอมผูเ้รียนจะไดอ้ะไรหลงัจากจบเทอม เพื่อใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียน
ตามทนักนัไดท้กุคน ท าใหผู้เ้รียนคนใดคนหนึ่งตามหลงัเพื่อน  

3.1.2 แกไ้ขจดุบกพรอ่งของผูเ้รียน 
อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข กล่าวไว้ว่า “ผู้เรียนแต่ละมีปัญหาในการ 

อิมโพรไวสแ์ตกต่างกนั จึงตอ้งหาว่าจดุใดเป็นจดุอ่อนของเขา และเราตอ้งเสรมิจุดนัน้” (สมัภาษณ,์ 
18 พฤจิกายน 2563) จะเห็นไดว้่าอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข มีการใส่ใจต่อการแกไ้ขจุดบกพร่อง
ของผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนมีมาตรฐานในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตไดอ้ย่างดี 
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3.1.3 ทฤษฎีควบคู่กบัการปฎิบติั 
จากการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ

อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข จากประเด็นที่ได้ให้สัมภาษณ์หลาย ๆ จุด อาจารย์ได้มีการอธิบาย
ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจต่อการอิมโพรไวสใ์นเพลงนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ โดยจากค ากล่าวของ
อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ที่ว่า “ในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตเราจ าเป็นตอ้งแยกแยะเสียงประสาน
หรือการด าเนินคอรด์ใหอ้อกเพื่อสรา้งท านอง ซึ่งสิ่งที่จะท าใหเ้ราแยกออกไดช้ดัขึน้คือการรูท้ฤษฎี” 
(สมัภาษณ,์ 18 พฤจิกายน 2563) สิ่งนีจ้ึงเป็นสิ่งที่ชดัเจนที่บอกไดว้่า อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ให้
ความส าคญักบัทฤษฎีเทียบเท่ากบัการปฏิบติั 

3.2 วิธีการสอน 
วิธีการสอนถือเป็นสิ่งส าคัญการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้าม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสอนตามหลักการสอนของทิศนา แขมมณี 
(2559) และหลักการสอนดนตรีของณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555) โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์และแบ่ง
ประเด็นในวิธีการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ไดด้งันี ้

1) วิธีการสอนโดยการบรรยาย เป็นวิธีการที่ผูส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการเตรียมเนือ้หาสาระและบรรยาย คือ พูดบอกเล่า
อธิบายเนือ้หาสาระหรือสิ่งที่ตอ้งการสอนใหผู้เ้รียน และประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีใด
วิธีหนึ่ง (ทิศนา แขมมณี, 2559) ซึ่งจากการที่ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และ
สงัเกตการสอน พบว่า วิธีการสอนโดยใหก้ารบรรยายนีเ้ป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่อาจารยส์ฤษฎ 
ตันเป็นสุข ไดน้ ามาใชใ้นการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกับ ภูธน เขมาภิระโต ไดก้ล่าวไวว้่า “ใน
หอ้งเรียนก่อนที่จะเริ่มปฏิบติัอิมโพรไวสท์รมัเป็ต อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จะมีการอธิบายเรื่อง
ที่มา เนือ้หาทฤษฎี และการวิเคราะห์เพลงก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติ” (สัมภาษณ์, 2 ธันวาคม 
2563) 

2) วิธีการสอนโดยใช้การสาธิต เป็นวิธีการสอนที่ผู ้สอนใช้ในการช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการแสดงหรือท าสิ่งที่ตอ้งการให้ผูเ้รียนได้
เรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดส้งัเกต ด ูแลว้ใหผู้เ้รียนซกัถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรูท้ี่ไดจ้ากการสงัเกต
การสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2559) ซึ่งจากที่ผูว้ิจัยไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และ
สงัเกตการสอน พบว่า วิธีการสอนโดยใชก้ารสาธิตนัน้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
ใชใ้นการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบั ปาณัสม ์หฤหรรษวาสิน ไดก้ลา่วว่า “ในแต่ละครัง้ที่เริ่มเพลง
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ใหม่จะมีการท าความเขา้ใจในการเล่น Arpeggio ซึ่งอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ก็จะเป่าใหผู้ฟั้งใน
บางจดุที่เราเป่าผิดและอธิบายใหฟั้ง” (สมัภาษณ,์ 2 ธันวาคม 2563) 

3) ฟังผลงานของศิลปิน เพราะดนตรีเป็นเรื่องของเสียง การเรียนทกัษะดนตรี
จึงควรเริ่มที่การฟังเสียง (ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2555) ซึ่งผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละ
สงัเกตการสอน พบว่า อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดม้ีการแนะน าใหผู้เ้รียนฟังผลงานของศิลปิน 
สอดคลอ้งกบั ณภทัร ไพบูลยนุ์กูลกจิ ที่กลา่วว่า “ทกุครัง้ที่มีปัญหาเรื่องภาษาในการอิมโพรไวส ์อาจารย์
สฤษฎ จะใหเ้พลงมาฟัง แลว้หลงัจากฟังจะมีการอธิบายที่มาที่ไปของการอิมโพรไวสข์องศิลปินคน
นัน้ ๆ ” 

3.3 เทคนิคการสอน 
ในการอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบนั้น มีเนือ้หาสาระที่ซับซ้อนอาจท าให้

ผู ้เรียนเกิดความสับสน และอาจจะยังไม่สามารถท าให้เกิดความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้น 
อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จึงจ าเป็นตอ้งมีเทคนิคในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจที่ง่าย ชดัเจน ซึ่งจากการที่ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาขอ้มลู
จากการสมัภาษณ ์พบว่า อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใชเ้ทคนิคในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบ ดงันี ้

3.3.1 เทคนิคการฟังการด าเนินคอรด์ 
ก่อนที่จะฟังการด าเนินคอรด์อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข แนะน าว่าในขัน้

แรกจ าเป็นต้องมีทักษะในการฟัง Triad ให้ออก ทั้งใน Triad Major, Minor, Diminished และ 
Augmented และหลงัจากนั้นจึงเพิ่มคอรด์ทบ 7 และ Tension อ่ืน ๆ เพิ่มเขา้มา เช่น Major 7th, 
Minor 7th, Dominant 7th, Minor 7th b5 เป็นต้น ต่อมาเมื่อรูแ้ล้วว่าคอรด์แต่ละชนิดมีเสียงที่
แตกต่างกนัอย่างไร เกิดจากโนต้ชนิดใดรวมกนัก็ใหเ้ริ่มฟังการด าเนินคอรด์ แต่หากยงัไม่สามารถ
ฟังการด าเนินคอรด์ไดช้ัดเจน อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดใ้ชเ้ทคนิคในการฟัง Bass line เพราะ
เนื่องจาก Bass line มีหน้าที่ในการเล่น Root ของคอรด์ และจะเคลื่อนที่เป็น Single Note หาก
สามารถทราบ Root ของแต่ละคอรด์แลว้ ก็จะสามารถทราบคอรด์ไดง้่ายขึน้ เช่น ในช่วงหนึ่งเพลง
เบสไดเ้ล่นไปที่ II แลว้ต่อดว้ย V เราก็จะสามารถเดาไดว้่าคอรด์ต่อไปอาจจะลงที่ I เพราะเนื่องจาก
ทัง้ 3 คอรด์นีเ้ป็นการด าเนินคอรด์แบบ II V I ซึ่งอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสุข ไดเ้รียกวิธีนีว้่า การฟัง
ดว้ยตา คือการฟัง Root แล้ววิเคราะหภ์าพการด าเนินคอรด์นั้น ๆ จะท าให้สามารถทราบได้ว่า
คอรด์นัน้คือคอรด์อะไร ทัง้นีจ้ึงควรมีการศกึษาทฤษฎีเพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถเห็นภาพไดง้่ายขึน้ 
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3.3.2 เทคนิคการจ าคอรด์เพลง 
ในการอิมโพรไวสส์ิ่งส  าคญัอีกอย่างหนึ่งที่จะท าใหส้ามารถอิมโพรไวสไ์ด้

ดีคือเรื่องของการจ าคอรด์ที่ก าลังจะใส่ท านองเขา้ไป ซึ่งวิธีการจ าคอรด์ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสุข 
ไดแ้นะน าใหใ้ชว้ิธีการจ าเป็นตวัเลข เช่น ในเพลง Blues for Alice จะมีคอรด์ Fmaj7  Em7b5  A7  
Dm7  G7  Cm7  F7 ในช่วง 4 หอ้งแรก โดยหากน ามาแทนเป็นตวัเลขจะได ้Imaj7  VIIm7b5  III7   
Vim7   II7  Vm7  I7 ซึ่งของดีของการจ าคอรด์แบบตัวเลขจะท าใหส้ามารถเปลี่ยนบันไดเสียงได้
ง่ายขึน้ 

3.3.3 เทคนิคในการแกไ้ขผูเ้รียนที่มีปัญหาเรื่องการตดัลิน้ (Tonguing) 
การตัดลิ ้นในดนตรีแจ๊สจะมีความแตกต่างจากการตัดลิ ้นในดนตรี

คลาสสิค ดงันัน้อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคในการแกปั้ญหาผูเ้รียนที่ตดัลิน้
ไม่ชัดเจน แต่ทัง้นีอ้าจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดก้ล่าวไวว้่า “การใหแ้บบฝึกหัดแยกออกมาเพื่อให้
ผูเ้รียนฝึกตัดลิน้เพียงอย่างเดียวอาจท าใหเ้กิดภาระต่อผูเ้รียนได”้ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ จึงได้
ใชแ้บบฝึกหดั Arpeggio ต่อเนื่อง และบนัไดเสียงต่อเนื่องซึ่งเป็นแบบฝึกหดัที่ช่วยใหเ้ขา้ใจในคอรด์
โทนของการอิมโพรไวสอ์ยู่แลว้ในการแกปั้ญหาการตดัลิน้ โดยในขณะที่ผูเ้รียนก าลงัฝึกแบบฝึกหดั 
Arpeggio ต่อเนื่อง และบันไดเสียงต่อเนื่องนั้น อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จะบอกใหผู้เ้รียนเพิ่ม
ความสนใจไปที่การตดัลิน้เพิ่มขึน้ดว้ย ดว้ยวิธีนีท้  าใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตัดลิน้ไดอ้ย่างชัดเจน 
และการเขา้ใจคอรด์โทนไดดี้ขึน้ 

3.3.4 เทคนิคในการพฒันาเรื่องลมของผูเ้รียน 
ทรมัเป็ตเป็นเครื่องดนตรีชนิดเครื่องลมทองเหลือง ดงันัน้ เรื่องลมจึงเป็น

สิ่งส าคญัในการควบคมุเครื่องดนตรีใหส้ามารถเป่าไดอ้ย่างที่ตอ้งการ สิ่งนีจ้ึงจ าเป็นในการพฒันา
ต่อผูเ้รียน โดยอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไดม้ีเทคนิคในการพัฒนาเรื่องลมของผูเ้รียนโดยการใช้
เพลงที่มีจงัหวะแบบ Ballad ซึ่งเป็นเพลงที่มีอตัราจงัหวะที่ชา้ และในการเป่าจะใชค้อรด์โทนในแต่
ละหอ้งเป่าเป็นตวักลมเพื่อลากเสียงยาว ท าใหส้ามารถพฒันาไดท้ัง้เรื่องลม และโทนของผูเ้รียน 

3.3.5 เทคนิคในการแกปั้ญหาเรื่องการอิมโพรไวสไ์ม่ได ้
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ไดใ้ชว้ิธีการแกปั้ญหาการอิมโพรไวสไ์ม่ไดโ้ดย

การใหผู้เ้รียนฟังผลงานการอิมโพรไวสจ์ากศิลปินหลาย ๆ ท่าน และแกะโนต้ออกมาในรูปแบบเอก
สาแล้วน าวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของทฤษฎี เพื่อให้ผู ้เรียนสามารถเห็นภาพรวมของ  
การอิมโพรไวสไ์ด้ชัดเจนขึน้ สอดคล้องกับ วัชระ อัฉริยวรานนท์ ได้กล่าว่า “เวลาที่มีปัญหาใน
การอิมโพรไวส ์อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข จะแนะน าให้ลองไปฟังและแกะการอิมโพรไวสข์อง
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ศิลปิน เช่น Clifford Brown ศิลปินท่านนีเ้ล่นทรมัเป็ต จะท าใหเ้ขา้มือมากกว่าศิลปินที่เล่นเครื่อง
อ่ืน และหลงัจากนัน้ก็น าโนต้ที่แกะมาวิเคราะหจ์ะท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจวิธีการอิมโพรไวสน์ัน้ได้
มากขึน้” (สมัภาษณ,์ 2 ธันวาคม 2563) 

3.4 การวัดและประเมินผล  
จากการศกึษาการวดัและประเมินผลของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ พบว่ามีอยู่ 2 

ประเด็น ดงันี ้
4.1) ความถกูตอ้งของคอรด์โทน ผูเ้รียนตอ้งสามารถเลน่บนัไดเสียงที่ก าหนด

ได ้และอิมโพรไวสใ์นเพลงที่เลือกไดถู้กตอ้งทัง้การขึน้ท านองเพลงและการอิมโพรไวสใ์นคอรด์ของ
เพลงนัน้ ๆ ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่ส  าคญัโดยทุกครัง้ที่สอนอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ จะคอยเนน้ย า้เสมอ
ว่า “ในการอิมโพรไวสท์ี่ดีเบือ้งตน้ ควรเลน่โนต้โซโลข่องเราใหต้รงกบัคอรด์โทน” 

4.2) ภาษาในการอิมโพรไวส ์ผู้เรียนจะต้องเข้าใจภาษาในการอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใหค้วามส าคญัอีกอย่างหนึ่ง เห็นได้
จากการที่ใหผู้เ้รียนศกึษา Transcription ของศิลปินหลากหลายท่าน  

 
ตอนที ่2 คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในตอนที่ 2 เป็นการน าเสนอสารสนเทศของคู่มือการสอนอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ โดยผูว้ิจยัแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 สว่น 
ไดแ้ก่ 

ตอนที่  2.1 ก ารส ร้างคู่ มื อ ก ารสอนอิ ม โพ รไวส์ท รัม เป็ ต ใน ยุคบี บ็ อบ  
ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

การสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ผูว้ิจยัสรา้งคู่มือนีต้ามหลกัองคป์ระกอบของคู่มือของ ปรีชา ชา้งขวญัยืน และคณะ (2539) โดยได้
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบและเนื ้อหาสาระต่าง ๆ จากเอกสาร การสัมภาษณ ์
งานวิจัย และผลการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ 
ตันเป็นสุข และยังไดส้  ารวจขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับหลกัสูตร จัดท าคู่มือโดยน าความรูพ้ืน้ฐานมา
ด าเนินการจัดท าคู่มือ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แบ่งวิธีการด าเนินการสรา้งคู่มือการสอนออกเป็น  5 
ขัน้ตอน ดงันี ้
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ขัน้ตอนที่ 1 ก าหนดการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 
ขั้นตอนที่  2 การวิเคราะห์และการตีความข้อมูลเก่ียวกับการสอนอิมโพรไวส์

ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ในการสรา้งขอ้สรุปเพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือการ
สอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

ขั้นตอนที่ 3 เรียบเรียงสาระสนเทศเก่ียวกับการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค 
บีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ตามรูปแบบของคู่มือการสอนท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้

ขัน้ตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค
บีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ โดยผูท้รงคณุวฒุิ 

ขัน้ตอนที่ 5 ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงเขียนเป็น
คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ดงันี ้

1. ปกของคู่มือ 
2. ค าน า 
3. ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ 
4. สารบญั 
5. เนือ้หาสาระ ประกอบดว้ย 

5.1 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 
5.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 
5.3 วิธีการฝึกโสตประสาท 
5.4 แบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ 
5.5 เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้ 

6. หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
7. การวดัและประเมินผล 
8. แหลง่อา้งอิง 

ตอนที่ 2.2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ผูว้ิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ โดยการใหผู้ท้รงคุณวุฒิ รวม 3 ท่าน 
ตามรายละเอียดในบทที่ 3 เป็นผูป้ระเมินคู่มือในดา้นรูปแบบ ดา้นเนือ้หา และภาพรวมของคู่มือ 
ซึ่งแสดงผลการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือ ดงันี ้
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ตาราง 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือดา้นรูปแบบ 

ที่ รายการประเมิน 
ผูท้รงคณุวฒุิ N=3 

𝑋 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1 หนา้ปกของคู่มือ 4.33 .577 มาก 
2 ขนาดของคู่มือ 5.00 .000 มากที่สดุ 
3 แบบและขนาดของตวัอกัษร 4.67 .577 มากที่สดุ 
4 สว่นประกอบของคู่มือ 4.33 .577 มาก 
5 รูปภาพประกอบในคู่มือ 4.33 .577 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.53 .300 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นรูปแบบของคู่มือการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ แสดงใหเ้ห็นว่า คณุภาพดา้นรูปแบบของคู่มือ
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดับมาก (𝑋 = 4.53) จากความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิสรุปไดว้่า
คู่มือฉบบันีม้ีคณุภาพดา้นรูปแบบสามารถน าไปใชไ้ด ้
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือดา้นเนือ้หา 

ที่ รายการประเมิน 
ผูท้รงคณุวฒุิ N=3 

𝑋 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ 4.67 .577 มากที่สดุ 
 เนือ้หาสาระ    
2 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการ 

อิมโพรไวสท์รมัเป็ตใน 
ยคุบีบ็อบ 

4.67 .577 มากที่สดุ 

3 การสรา้งท านองจากการ
ด าเนินคอรด์ 

4.33 .577 มาก 

4 วิธีการฝึกโสตประสาท 4.67 .577 มากที่สดุ 
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ตาราง 2 (ต่อ) ผลการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือดา้นเนือ้หา 

ที่ รายการประเมิน 
ผูท้รงคณุวฒุิ N=3 

𝑋 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

5 การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้น
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ต
ในยคุบีบ็อบ 

4.67 .577 มากที่สดุ 

6 เพลงส าหรับการสอนอิมโพร
ไวส์ท รัม เป็ ต ในยุ ค บี บ็ อบ
เบือ้งตน้ 

4.67 .577 มากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 .139 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นเนือ้หาของคู่มือการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ แสดงใหเ้ห็นว่า คุณภาพดา้นเนือ้หาของคู่มือ
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากที่สดุ (𝑋 = 4.61) จากความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิสรุปได้
ว่าคู่มือฉบบันีม้ีคณุภาพดา้นเนือ้หาสามารถน าไปใชไ้ด ้
ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือดา้นภาพรวม 

ที่ รายการประเมิน 
ผูท้รงคณุวฒุิ N=3 

𝑋 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 

1 ภาพรวมดา้นรูปแบบ 4.33 .577 มาก 
2 ภาพรวมดา้นเนือ้หา 4.67 .577 มากที่สดุ 
3 ภาพรวมทัง้หมดของคู่มือ 4.67 .577 มากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.56 .196 มากที่สดุ 

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นภาพรวมของคู่มือการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข แสดงใหเ้ห็นว่า คุณภาพดา้นภาพรวมของ
คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มี

ความเหมาะสมและสอดคลอ้งอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋 = 4.52) จากความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
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สรุปได้ว่าคู่มือฉบับนีม้ีคุณภาพด้านภาพรวมสามารถน าไปใชไ้ด้ นอกจากนี ้ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิแต่ละท่านเพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาคู่มือใหม้ีความถูกตอ้ง
และมีคณุภาพยิ่งขึน้ ซึ่งสรุปขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิ ไดด้งันี ้

- ควรออกแบบใหส้วยงาม 
- ควรมีการพิสจูนอ์กัษร 
- ควรมีการเพิ่มวิธีการที่ท าใหส้ามารถใชแ้บบฝึกหัดโสตประสาทไดช้ัดเจนมาก

ยิ่งขึน้ 
จากขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูท้รงคุณวุฒิ ผูว้ิจัยไดน้ ามาเป็นขอ้มูลในการปรบัปรุง

แกไ้ขและพฒันาคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใหม้ี
คณุภาพยิ่งขึน้ ซึ่งไดป้รบัปรุงพฒันา ดงันี ้

1. เพิ่มการสแกน QR Code เพื่อฟังเสียงในแบบฝึกหดัโสตประสาท 
2. ตรวจสอบความถกูตอ้งในการพิมพแ์ละการสะกดค าต่าง ๆ  

จากผลการวิเคราะหข์อ้มลูแสดงใหเ้ห็นว่า กระบวนการในการสรา้งคู่มือการสอนอิม
โพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
ความครบถว้นดา้นเนือ้หา อีกทัง้ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเหมาะสมพรอ้มทัง้ปรับปรุง
พัฒนาอย่างละเอียด จึงสามารถรบัรองไดว้่าคู่มือฉบบันีเ้ป็นเอกสารวิชาการที่บนัทึกสาระต่าง ๆ 
เก่ียวกับการสอนและการฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ไว้
อย่างถกูตอ้งเหมาะสมและมีความครบถว้นของเนือ้หา สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นวิชาชีพได ้

ตอนที่ 2.3 ลักษณะของคู่มือการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ
อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ลกัษณะคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา วิเคราะห ์สงัเคราะหรู์ปแบบและเนือ้หาสาระต่าง ๆ จากเอกสารงานวิจัยและผล
การศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข 
สามารถเรียบเรียงเนือ้หาสาระออกมาเป็นเล่มคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ โดยน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 
ตามหลกัการและวิธีการที่ถูกตอ้ง โดยคู่มือที่สรา้งขึน้มีขนาดเท่ากบั 21 x 29.7 เซนติเมตร (ขนาด 
A4) มีจ านวนทัง้หมด 44 หนา้ ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระดงันี ้

2.3.1 ปกของคู่มือ ปกดา้นหนา้ผูว้ิจยัออกแบบใหม้ีตราสญัลกัษณ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ตรงต าแหน่งกึ่งกลางของหน้ากระดาษ ถัดลงมามีข้อความว่า “คู่มือการ
สอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ” เป็นตวัอกัษรสีด า ถดัลงมามี
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ภาพทรมัเป็ตและวงดนตรีแจ๊ส ถัดลงมาเป็นที่มาของคู่มือโดยไดแ้สดงภาพปกดา้นหนา้ของคู่มือ 
ดงันี ้ 

 
ภาพประกอบ 54 หนา้ปกคู่มือการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบตามกระบวนการสอน  

ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ  

ที่มา: รตัถากร ทองนุ่น 

2.3.2 ค าน า เป็นการกล่าวถึงที่มาสาระต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ภายในคู่มือ ความ
คาดหวงัของผูเ้รียบเรียงในดา้นประโยชนท์ี่เกิดขึน้แก่ผูน้  าไปใช ้

2.3.3 ค าชีแ้จง้ในการใช้คู่มือ เป็นการเขียนชีแ้จงขอ้มูลต่าง ๆ ของการใช้คู่มือ 
ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายของคู่มือ ค าอธิบายเนือ้หาสาระที่ปรากฎในคู่มือสามารถสรุปเป็นรูปแบบของ
เล่นคู่มือโดยมีเนือ้หาสาระในตัวเล่มคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสขุ ขอบเขตของทกัษะการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบในคู่มือ ค าแนะน าในการ
น าคู่มือไปใชส้อนและฝึกใหเ้กิดผลสมัฤทธิ์ ขอ้จ ากดัของคู่มือและการเตรียมความพรอ้มของผูส้อน
และผูส้นใจก่อนน าคู่มือไปใช ้

2.3.4 สารบัญ เป็นการเขียนแสดงรายการเนือ้หาสาระที่อยู่ภายในคู่มือ โดยได้
จดัท าสารบญัแสดงเป็นล าดับหัวขอ้และระบุหมายเลขประกอบ สารบญัที่แสดงหัวขอ้เป็นเนือ้หา 
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สาระ สารบญัรูปภาพ พรอ้มทัง้แสดงรายละเอียดในหัวขอ้เนือ้หาสาระ ขัน้ตอนการสอน ตลอดจน
การวดัประเมินผลและแหลง่อา้งอิง 

2.3.5 เนือ้หาสาระ เป็นการเขียนเก่ียวกบัเนือ้หาสาระที่เป็นความรูเ้ชิงเนือ้หาของ
ผูท้ี่จะสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข เพื่อให้ผูส้อนและผูท้ี่
สนใจมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาเบือ้งตน้เก่ียวกบัการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ซึ่งเป็น
พืน้ฐานที่ใหผู้ส้อนและผูท้ี่สนใจสามารถเรียนรูไ้ด ้และสามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบได ้
อย่างเขา้ใจยิ่งขึน้ โดยเนือ้หาสาระในคู่มือมีการศึกษาจากเอกสารงานวิจยั และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 
และการเก็บขอ้มลู ในงานวิจยัครัง้นีม้ีเนือ้หาสาระที่จ  าเป็น ดงันี ้

2.3.5.1 การเลือกใช้บันไดเสียงในการอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ 
อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบบนัไดเสียงต่าง ๆ ในการอิมโพรไวสใ์นยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ เพื่อใหผู้ส้อนและ
ผูท้ี่สนใจเห็นรูปแบบของบนัไดเสียงต่าง ๆ ที่สามารถน ามาอิมโพรไวสไ์ด ้

2.3.5.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ อธิบายถึงวิธีสรา้งท านองที่
สอดคลอ้งกบัการด าเนินคอรด์ในอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ได ้

2.3.5.3 วิธีการฝึกโสตประสาท อธิบายถึงวิธีการฝึกโสตประสาทเพื่อให้
สามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบได ้

2.3.5.4 แบบฝึกหัดที่ใชใ้นการอิมโพรวไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ อธิบายถึง
แบบฝึกหดัที่ท าใหผู้เ้รียนสามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ได ้

2.3.5.5 เพลงส าหรับการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบเบื ้องต้น 
อธิบายถึงการเลือกเพลงที่เหมาะสมกบัผูท้ี่เริ่มเรียนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 

2.3.6 หลกัการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน เป็นการอธิบายถึงหลกัการ
สอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ 

2.3.7 การวัดและประเมินผล เป็นการอธิบายลักษณะและวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข โดย
ผูส้อนจะเป็นผูด้  าเนินการและเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค  
บีบ็อบในแต่ละขัน้ตอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจในสิ่งที่ตนเรียนหรือไม่ 

2.3.8 แหล่งอ้างอิง เป็นการบอกแหล่งอา้งอิงที่มาของขอ้มูลของผู้วิจัยในการ
สรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเรื่อง ศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารสฤษฎ 

ตันเป็นสุข ผูว้ิจัยไดส้รุปเนือ้หาสาระส าคัญของการวิจัยและการน าเสนอตามล าดับขั้นตอน คือ 
ความมุ่งหมายของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลวิจยั และขอ้เสนอแนะ
ในการวิจยั 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ ตัน
เป็นสขุ 

2. เพื่อสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ใช้ระเบียนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งแบ่ง
วิธีด าเนินการวิจยัเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้  

 
ขั้นที ่1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดแนวทางการวิจัย โดยแบ่งเป็น
หวัขอ้ ดงันี ้

1.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัทรมัเป็ต 
1.2 การอิมโพรไวส ์
1.3 ดนตรีแจ๊สในยคุบีบ็อบ 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน 
1.5 ทฤษฎีการสอนดนตรี 
1.6 คู่มือ 
1.7 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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ขั้นที ่2 การก าหนดกลุ่มบุคคลทีใ่ห้ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลไว้ 2 กลุ่ม  ด้วยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposice Samling) โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ้
2.1 ผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 

ไดแ้ก่ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
2.2 ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะรูปแบบการเรียนการสอนของอาจารยส์ฤษฎ ตัน

เป็นสขุ ไดแ้ก่ นกัศึกษาเครื่องดนตรีเอกทรมัเป็ตที่ศึกษากบัอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ศิษยปั์จจุบนั
จ านวน 3 คน และศิษยเ์ก่าจ านวน 1 คน รวม 4 คน 

 
ขั้นที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิ และขอ้มลูขัน้ทติุยภมูิ 

3.1.1 ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ ์การบนัทกึเสียง 
3.1.2 ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร วารสาร จุลสาร และการศึกษาวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกนักบัการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตแจ๊ส ซึ่งไดท้ าการคน้ควา้ศึกษาจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ เช่น หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), หอ้งสมุด
วิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, หอสมดุแห่งชาติ 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
3.2.1 การสมัภาษณ์ การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 

(Structured interview) เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ก าหนดค าถามหรือประเด็นที่ครอบคลมุเนือ้หาตาม
วตัถปุระสงคแ์ละกรอบแนวคิดของงานวิจยั และประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะมีขัน้ตอนในการสรา้ง
เครื่องมือ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดกรอบประเด็นค าถามหรือแนวการสมัภาษณต์ามวตัถุประสงค์
ในงานวิจยั 

ขัน้ที่ 2 รา่งค าถามในการสมัภาษณซ์ึ่งแบ่งเป็น 2 ชดุไดแ้ก่ 
ชุดที่  1 ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการสอนอิมโพรไวส์

ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
ชุดที่  2 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะรูปแบบกระบวนการสอน

ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ คือ นกัศึกษาเครื่องดนตรีเอกทรมัเป็ตที่ศกึษา
กบัอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ศิษยปั์จจบุนัจ านวน 3 คน และศิษยเ์ก่าจ านวน 1 คน รวม 4 คน 
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ขั้นที่ 3 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบความตรง ความถกูตอ้ง ครบถว้นตามกรอบแนวคิดและวตัถปุระสงคใ์น 

ขั้นที่ 4 ปรบัปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรกึษาและผูท้รงคณุวฒุิจากนัน้จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

3.2.2 แบบสงัเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจัยจะท าการสงัเกตตลอดกระบวนการ
สอนดนตร ี

 
ขั้นที ่4 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

ผูว้ิจัยด าเนินการวิเคราะหข์อ้มูลด้วยวิธีการตีความ สรา้งขอ้สรุปและน าเสนอเป็น
ความเรียนในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้
กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ประกอบดว้ย  

- ดา้นผูส้อน ไดแ้ก่ ภูมิหลงัดา้นดนตรีแจ๊ส และคณุลกัษณะของความเป็นครูของ 
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

- ดา้นเนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ 1) การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสใ์นยคุบีบ็อบ 
2) การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 3) วิธีการฝึกโสตประสาท 4) การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้น
การสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 5) เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ
เบือ้งตน้ 

- ดา้นกระบวนการสอน ไดแ้ก่ หลกัการ วิธีการ และเทคนิคการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 

โดยลักษณะการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอด้วยการแสดง
สารสนเทศจากขอ้มลูภาคสนาม ประกอบการวิเคราะหเ์ชื่อมโยงแสดงความสอดคลอ้งสมัพันธก์บั
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการพรรณนาเป็นความเรียง และน ามาอภิปรายผล และเรียบเรียง
ออกมาเป็นปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ ์

 
ขั้ นที่  5 การส ร้างคู่ มื อการสอนอิม โพรไวส์ท รัม เป็ตใน ยุคบี บ็ อบ  ของ 

อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ 

ตนัเป็นสขุ ตามทฤษฎีหลกัองคป์ระกอบของคู่มือของปรีชา ชา้งขวญัยืน และคณะ ปรีชา ชา้งขวญั
ยืน และคณะ (2539) ประกอบดว้ย 
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5.1 ปก 
5.2 ค าน า 
5.3 สารบญั 
5.4 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือและการเตรียมการที่จ  าเป็น 
5.5 เนือ้หาสาระ 
5.6 หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 แหลง่อา้งอิง/แหลง่ขอ้มลู 
 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 กระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ 

ตันเป็นสุข 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในตอนที่  1 เก่ียวกับกระบวนการ

สอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ นัน้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นผูส้อน แบ่งเนือ้หาเก่ียวกบัภมูิหลงัดา้นดนตรีออกเป็น 3 ประเด็น ไดแ้ก่  
1.1 ประวติัของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.2 ประสบการณก์ารท างานของ อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
1.3 การถ่ายทอดความรูข้อง อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 
จากการศึกษาวิเคราะหข์อ้มูลดา้นผูส้อน สรุปไดว้่า อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ในช่วงแรกมีความสนใจในเครื่องดนตรีทรมัเป็ตตัง้แต่ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา และต่อมาไดเ้ขา้
ศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมอุดม  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  และต่อมาได้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาให้สาขาแจ๊สทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถในดา้นแจ๊สทรมัเป็ต และเป็นที่ยอมรบักันอย่าง
แพร่หลายทั้งในดา้นรางวัลในการประกวด เช่น งาน Thailand Jazz Competition ซึ่งเป็นงานที่
รวบรวมวงดนตรีแจ๊สจากทั่วประเทศในการแข่งขนั ซึ่งอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ ก็ไดเ้ขา้ประกวด
ในรายการนี ้และได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลนักดนตรีดีเด่นในเวลาต่อมา จึงท าให้
อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข มีชื่อเสียงในทางดนตรีแจ๊ส และไดม้ีผลงานในการแสดงทัง้ในไทยและ
ต่างประเทศ เช่น Huahin Jazz Festival ณ ประเทศไทย, Miri Jazz Festival ณ ประเทศมาเลเซีย, 
Java Jazz Festival ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ Kinestasia ณ ประเทศสิงคโปร ์และนอกจากนัน้ 
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อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ยงัมีประสบการณใ์นการสอนตัง้แต่ระหว่างศกึษาปรญิญาตรี วิทยาลยัดุ
ริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งในขณะนั้นอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุขไดส้อนอยู่ที่ศูนยศ์ึกษา
ดนตรีส  าหรบับุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาหลังจากอาจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล
แล้ว ก็ได้เป็นอาจารย์พิ เศษในคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น คณะดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา และใน
ปัจจบุนัไดเ้ป็นอาจารยป์ระจ าที่มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ดา้นเนือ้หาสาระ โดยเนือ้หาสาระของการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ
อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้

2.1 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ 
2.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ 
2.3 วิธีการฝึกโสตประสาท 
2.4 การเลือกแบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ 
2.5 เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้ 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า เนื ้อหาสาระในการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข นัน้ สามารถสรุปไดว้่าเนือ้หาสาระที่ก าหนด
นัน้จะมีความครอบคลุมทัง้เรื่องทฤษฎีและปฏิบติั ซึ่งเหมาะสมกับผูเ้รียนที่ตอ้งการศึกษาการอิม
โพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบเบือ้งตน้  

3. ดา้นกระบวนการสอน น าเสนอผลการวิเคราะหด์า้นการเรียนการสอนอิมโพรไวส์
ทรมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ซึ่งประกอบดว้ย ดงันี ้

3.1 หลกัการสอน 
จากการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหห์ลกัการส าคัญที่อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข 

ไดย้ึดถือเป็นพืน้ฐานส าคัญในการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ สรุปไดว้่ามี 3 อย่าง ไดแ้ก่ 
1) สอนใหบ้รรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว ้2) แกไ้ขจุดบกพรอ่งของผูเ้รียน และ 3) ทฤษฎีควบคู่กบัการ
ปฏิบติั 

3.2 วิธีการสอน 
จากการศึกษาสรุปได้ว่าวิธีการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของ

อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ มีวิธีการสอน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) วิธีการสอนโดยการบรรยาย 2) วิธีการสอน
โดยใชก้ารสาธิต 3) ฟังผลงานของศิลปิน 4) การวดัและประเมินผล 
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3.3 เทคนิคการสอน 
จากการศึกษาสรุปไดว้่า อาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ มีเทคนิคในการสอนเพื่อ

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่เกิดขึน้ในระหว่างการเรียนการสอนอยู่ 4 เทคนิค ไดแ้ก่ 1) เทคนิด
การฟังการด าเนินคอรด์ 2) เทคนิคการจ าคอรด์เพลง 3) เทคนิคในการแกไ้ขผูเ้รียนที่มีปัญหาเรื่อง
การตดัลิน้ 4) เทคนิคในการพฒันาเรื่องลมของผูเ้รียน 

ตอนที่ 2 การสร้างคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข 

คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข เป็น
เอกสารที่ผู ้วิจัยเรียบเรียงขึน้จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและผลการศึกษาการ
สอนอิมโพรไวส์ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข โดยคู่มือที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้
ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระ ดงันี ้

2.1 ปกของคู่มือ ปกดา้นหนา้ผูว้ิจยัออกแบบใหม้ีตราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ อยู่ตรงต าแหน่งกึ่งกลางของหนา้กระดาษ ถดัลงมามีขอ้ความว่า “คู่มือการสอนอิม
โพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข” เป็นตัวอักษรสีด า ถัดลงมามีภาพ
ทรมัเป็ตและวงดนตรีแจ๊ส ถดัลงมาเป็นที่มาของคู่มือโดยไดแ้สดงภาพปกดา้นหนา้ของคู่มือ 

2.2 ค าน า เป็นการกล่าวถึงที่มาสาระต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ภายในคู่มือ ความ
คาดหวงัของผูเ้รียบเรียงในดา้นประโยชนท์ี่เกิดขึน้แก่ผูน้  าไปใช ้

2.3 ค าชีแ้จง้ในการใชคู้่มือ เป็นการเขียนชีแ้จงขอ้มลูต่าง ๆ ของการใชคู้่มือ ไดแ้ก่ 
จดุมุ่งหมายของคู่มือ ค าอธิบายเนือ้หาสาระที่ปรากฎในคู่มือสามารถสรุปเป็นรูปแบบของเลน่คู่มือ
โดยมีเนือ้หาสาระในตัวเล่มคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตัน
เป็นสขุ ขอบเขตของทกัษะการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบในคู่มือ ค าแนะน าในการน าคู่มือไป
ใช้สอนและฝึกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ข้อจ ากัดของคู่มือและการเตรียมความพรอ้มของผู้สอนและ
ผูส้นใจก่อนน าคู่มือไปใช ้

2.4 สารบัญ เป็นการเขียนแสดงรายการเนือ้หาสาระที่อยู่ภายในคู่มือ โดยได้
จดัท าสารบญัแสดงเป็นล าดับหัวขอ้และระบุหมายเลขประกอบ สารบญัที่แสดงหัวขอ้เป็นเนือ้หา 
สาระ สารบญัรูปภาพ พรอ้มทัง้แสดงรายละเอียดในหวัขอ้เนือ้หาสาระ ขัน้ตอนการสอน ตลอดจน
การวดัประเมินผลและแหลง่อา้งอิง 

2.5 เนือ้หาสาระ เป็นการเขียนเก่ียวกบัเนือ้หาสาระที่เป็นความรูเ้ชิงเนือ้หาของผู้
ที่จะสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ เพื่อใหผู้ส้อนและผูท้ี่สนใจ
มีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาเบือ้งตน้เก่ียวกบัการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
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ที่ใหผู้ส้อนและผูท้ี่สนใจสามารถเรียนรูไ้ด ้และสามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบได ้อย่าง
เขา้ใจยิ่งขึน้ โดยเนือ้หาสาระในคู่มือมีการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ และ
การเก็บขอ้มลู ในงานวิจยัครัง้นีม้ีเนือ้หาสาระที่จ  าเป็น ดงันี ้

2.5.1 การเลือกใชบ้นัไดเสียงในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ อธิบาย
เก่ียวกับรูปแบบบันไดเสียงต่าง ๆ ในการอิมโพรไวสใ์นยุคบีบ็อบเบือ้งต้น เพื่อใหผู้ ้สอนและผู้ที่
สนใจเห็นรูปแบบของบนัไดเสียงต่าง ๆ ที่สามารถน ามาอิมโพรไวสไ์ด ้

2.5.2 การสรา้งท านองจากการด าเนินคอรด์ อธิบายถึงวิธีสรา้งท านองที่
สอดคลอ้งกบัการด าเนินคอรด์ในอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ได ้

2.5.3 วิธีการฝึกโสตประสาท อธิบายถึงวิ ธีการฝึกโสตประสาทเพื่ อให้
สามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบได ้

2.5.4 แบบฝึกหัดที่ใช้ในการอิมโพรวไวส์ทรมัเป็ตในยุคบีบ็อบ อธิบายถึง
แบบฝึกหดัที่ท าใหผู้เ้รียนสามารถอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ได ้

2.5.5 เพลงส าหรบัการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบเบือ้งตน้ อธิบาย
ถึงการเลือกเพลงที่เหมาะสมกบัผูท้ี่เริ่มเรียนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 

2.6 หลักการสอน วิธีการสอนและเทคนิคการสอน เป็นการอธิบายถึงหลักการ
สอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์สฤษฎ  
ตนัเป็นสขุ 

2.7 การวดัและประเมินผล เป็นการอธิบายลกัษณะและวิธีการวดัและประเมินผล
การเรียนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ โดยผูส้อนจะเป็น
ผูด้  าเนินการและเป็นเครื่องมือในการวัดประเมินผลการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบในแต่ละ
ขัน้ตอน เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความเขา้ใจในสิ่งที่ตนเรียนหรือไม่ 

2.8 แหล่งอา้งอิง เป็นการบอกแหล่งอา้งอิงที่มาของขอ้มลูของผูว้ิจยัในการสรา้ง
คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ 

จากผลการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ พบว่า คู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตใน
ยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ที่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพและความครบถว้นดา้นเนือ้หา 
อีกทั้งผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งอย่างเหมาะสมพรอ้มทั้งปรบัปรุงพัฒนาอย่างละเอียด จึง
สามารถรบัรองไดว้่าคู่มือฉบบันีเ้ป็นเอกสารวิชาการที่บนัทึกสาระต่าง ๆ เก่ียวกบัการสอนและการ
ฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็นในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ไวอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและมี
ความครบถว้นของเนือ้หา สามารถน าไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นวิชาชีพได ้
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อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตัน
เป็นสุข มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารย์
สฤษฎ ตนัเป็นสขุ และเพื่อสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ 
ตนัเป็นสุข โดยการอภิปรายรายงานผลเก่ียวกันกระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ 
ของอาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข จากการศึกษาพบว่า อาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข เป็นผู้สอนที่มี
ความรูค้วามสามารถในเรื่องดนตรีแจ๊ส ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข สนใจมาตัง้แต่สมัย
มธัยม และไดท้ าการศกึษาต่อในระดบัอดุมศึกษาทัง้ในระดบัปรญิญาตรีและปรญิญาโท จนท าให้
อาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข เป็นที่รูจ้ักในวงการดนตรีแจ๊ส ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุกรี เจริญสุข (2548) 
กล่าวว่า “อัจฉริยะนัน้มาจากการฝึกซอ้ม (practice make perfect)” โดยเฉพาะในการฝึกอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ จ าเป็นตอ้งมีความรูค้วามเข้าในทั้งในเรื่องของเครื่องดนตรีและเรื่อง
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส อีกทัง้ในการแสดงจ าเป็นตอ้งมีการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ระหว่างการแสดง และ
นอกจากนีอ้าจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข ยังมีคณุสมบติัในการเป็นผูส้อนที่ดี และพรอ้มถ่ายทอดวิชา
ใหผู้ ้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจากความส าเร็จของอาจารย์สฤษฎ ตันเป็นสุข นีน้ักดนตรีควร
น ามาเป็นแบบอย่างในการปฎิบติัตน 

และในดา้นเนือ้หาสาระ การวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ต
ในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า หลกัการส าคญัในการอิมโพร
ไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบนั้น คือการสรา้งท านองดว้ย Eight note line ต่อเนื่องกัน อีกทั้งภายใน 
Eight note line นัน้ ยงัตอ้งมีความสมัพนัธก์บัการด าเนินคอรด์ในแต่ละคอรด์ดว้ย ซึ่งสิ่งนีอ้าจารย์
สฤษฎ ตันเป็นสุข จะเริ่มจากการสรา้งพืน้ฐานเรื่องคอรด์โทนโดยการใหเ้ล่น Arpeggio ต่อเนื่อง 
และการเลน่บนัไดเสียงต่อเนื่อง โดยในการเลน่บนัไดเสียงต่อเนื่องอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุจะเนน้
ย า้ทุกครัง้ใหพ้ยายามเล่นโน้ตคอรด์โทนใหล้งกับจังหวะตกเสมอ และเมื่อสามารถฝึกจะมีความ
คล่องตวัในการเล่น Arpeggio ต่อเนื่องและบนัไดเสียงต่อเนื่องไดแ้ลว้ ก็จึงเริ่มศึกษาเรื่องภาษาใน 
การอิมโพรไวส์ทรัมเป็ตในยุคบีบ็อบโดยการฟังเพลงที่แนะน า จากนั้นจึงค่อยเริ่มศึกษา 
Transcription ซึ่งการท าแบบนี ้สอดคล้องกับ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2544) ในเรื่องของการให้
ความส าคัญของเสียงก่อนสญัลกัษณ์ เนื่องจากดนตรีเป็นสิ่งที่ตอ้งใชโ้สตประสาทดา้นการฟัง จึง
ควรเริ่มจากการฟังเสียง เขา้ใจในเสียงก่อนแล้วจึงเริ่มสอนเรื่องที่มาที่ไปของโน้ตที่ได้ยิน และ
นอกจากนัน้ในเรื่องของการฟังอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ยงัใหค้วามส าคญักบัการฝึกโสตประสาท
ในการฟังการด าเนินคอรด์ เพราะในการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตนัน้ มีความจ าเป็นตอ้งมีโสตประสาทที่
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สามารถรบัฟังการด าเนินคอรด์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างเพื่อใหส้ามารถน าโนต้ที่อยู่ในคอรด์แต่ละคอรด์
สามารถถ่ายทอดมาเป็นท านองได้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ ธีรชั เลาหว์ีระพานิช (2562) ที่กล่าวไวว้่าการ
ด าเนินคอรด์ในแต่ละรูปของดนตรีแจ๊สเปรียบเสมือนกรอบที่ควบคุมทิศทางการอิมโพรไวส ์อีกทัง้
ยังช่วยให้ผู้บรรเลงทราบว่าสามารถน าวัตถุดิบใดมาใช้ได้ในการอิมโพรไวส์ ดังนั้น การเรียนรู้
รูปแบบการด าเนินคอรด์ต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ละลึกซึง้ จึงเป็นสิ่งทีส  าคมากส าหรบัการ  
อิมโพรไวส ์

กระบวนการสอนของอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข พบว่าอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสุข ได้
มุ่งเนน้พัฒนาในดา้นทกัษะอิมโพรไวส์ทรมัเป็ตไปพรอ้มกบัทักษะดา้นทฤษฎีดนตรีใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้แต่ทั้งนีข้ึน้อยู่กับพัฒนาการของผูเ้รียนเป็นส าคัญ ซึ่งในกระบวนการสอน
ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ จะประกอบดว้ยวิธีการสอนแบบบรรยาย ซึ่งจะอธิบายถึงที่มาที่ ไป
ของการด าเนินคอรด์ในเพลงนัน้เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงคอรด์โทนของคอรด์ในเพลง และยงัมีการ
สอดแทรกการเสริมเทคนิคที่ผูเ้รียนบกพร่องลงไปในแบบฝึกหัดคอรด์โทน อีกทัง้ยังใชว้ิธีการสอน
โดยการสาธิต ซึ่งจะเป็นการสอนโดยอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสุข จะเป็นผูส้าธิตดว้ยตนเอง  เพื่อให้
ผู ้เรียนได้สังเกต และให้ผู้เรียนได้ซักถาม ซึ่ง 2 วิธีนีส้อดคล้องกับหลักการของทิศนา แขมมณี 
(2559) ที่กล่าวถึงวิธีการที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดประสงคข์องผูส้อน อีกทั้งในดา้น
การประเมินผลอาจารยส์ฤษฎ ตันเป็นสขุ ไดใ้หค้วามส าคญัในความถูกตอ้งของโนต้ในคอรด์โทน 
และภาษาในการอิมโพรไวส ์ซึ่งสอดคลอ้งกบั ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) กลา่วถึงหลกัการสอนทกัษะ
ดนตรีว่า ดนตรีเป็นเรื่องของคุณภาพ ทักษะดนตรีจึงเป็นเรื่องของความถูกตอ้งและความไพเราะ
ควบคู่ไปเสมอ 

ในการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็น
สุข ผูว้ิจัยมีความมุ่งหวังใหเ้ป็นเอกสารวิชาการที่ผูส้อนหรือผูส้นใจ น าไปใชใ้นเป็นแนวทางการ
สอนและการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ไดส้ะดวกยิ่งขึน้ เนื่องจากผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห์ สรุป 
และเรียบเรียงสารสนเทศต่าง ๆ จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร รวมถึงผลการศึกษาจากกระบวน
สอนการอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ ใหม้ีความกระชบัเหมาะแก่
การน าไปศึกษา และสามารถใช้ประโยชน์จากคู่มือโดยไม่ต้องศึกษาจากปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบรูณ ์ผูว้ิจยัมีความมุ่งหวงัว่าคู่มือฉบบันีจ้ะเป็นแนวทางในการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยคุบีบ็
อบ อีกทัง้เป็นแนวทางในการสรา้งคู่มือการสอนอิมโพรไวสเ์ครื่องดนตรีอ่ืน ๆ หรือ ยุคอ่ืน ๆ รวมถึง
วิธีการฝึกที่ถูกตอ้งเท่านัน้ ทัง้นีคู้่มือเล่นไม่ใชคู้่มือส าเรจ็รูป และไม่สามารถรองรบัไดว้่าผูท้ี่ใชคู้่มือ
ฉบบันีจ้ะสามารถพฒันาทกัษะการอิมโพรไวสไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพของการสอนตามขัน้ตอนใน
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คู่มือฉบบันี ้จึงขอเสนอใหผู้ท้ี่สนใจศึกษาอย่างละเอียดควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มลูอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง แต่สิ่งที่ผูว้ิจยัสามารถรบัรองประสิทธิภาพได ้คือ ความถูกตอ้งและความเหมาะสมของ
คู่มือฉบับนี ้เนื่องจากผูว้ิจัยไดส้รา้งคู่มือนีอ้ย่างเป็นขั้นตอน ตามหลักทฤษฏีการสรา้งคู่มือของ 
ปรีชา ชา้งขวัญยืน และคณะ (2539) ซึ่งประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ
และการเตรียมการที่จ  าเป็น เนือ้หาสาระ ขัน้ตอนการสอนและการฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุค  
บีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนัเป็นสขุ การวดัและประเมินผล และแหล่งอา้งอิง/แหล่งขอ้มูล ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมจากผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน จากนัน้จึงไดน้ าผลการ
ตรวจสอบมาปรบัปรุงพฒันาคู่มือใหถ้กูตอ้งสมบรูณย์ิ่งขึน้ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตัน
เป็นสขุ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. การน าคู่มือไปใชเ้ป็นแนวทางการสอนและฝึกอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ควร

ศกึษาคู่มือย่างละเอียด พรอ้มทัง้ทดลองฝึกดว้ยตนเอง หรือ ศึกษาจากแหลง่ขอ้มลูเพิ่มเติม เพื่อให้
การด าเนินการสอนมีความถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2. ควรมีการปรบัวิธีการใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและบริบทในการสอน เช่น การวดัและ
ประเมินผล เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1. ควรมีการน าคู่มือการสอนอิมโพรไวสท์รมัเป็ตในยุคบีบ็อบ ของอาจารยส์ฤษฎ ตนั

เป็นสขุ ไปทดลองใชเ้พื่อประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของคู่มือ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงและ
พฒันาใหส้มบรูณข์ึน้ต่อไป 

2. ควรการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการอิมโพรไวสใ์นเครื่องดนตรีอ่ืน และในยุคอ่ืน 
และอาจารยท์่านอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และความหลากหลายในรูปแบบการเล่น
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