ก

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
STUDY OF MUSIC LEARNING ACHIEVEMENT BY SAXOPHONE EXERCISES TO
TONGUING AND FINGERING TECHNIQUES FOR STUDENTS, ST. JOSEPH CONVENT
SCHOOL, BANGKOK

พัชราภรณ์ แพทย์เกาะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2562

ข

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

พัชราภรณ์ แพทย์เกาะ

ปริญญานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปี การศึกษา 2562
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ค

STUDY OF MUSIC LEARNING ACHIEVEMENT BY SAXOPHONE EXERCISES
TO TONGUING AND FINGERING TECHNIQUES FOR STUDENTS, ST.
JOSEPH CONVENT SCHOOL, BANGKOK

PATCHARAPORN PEATKHO

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements
for MASTER OF EDUCATION (Art Education)
Faculty of Fine Arts Srinakharinwirot University
2019
Copyright of Srinakharinwirot University

ปริญญานิพนธ์
เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
ของ
พัชราภรณ์ แพทย์เกาะ
ได้ รับอนุมตั ิจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ นบั เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตั รชัย เอกปัญญาสกุล)

คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
.............................................. ที่ปรึกษาหลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม)

.............................................. ประธาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช การิ นทร์ )
.............................................. กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศกั ดิ์ พุ่ม
อินทร์ )

ง
บทคัด ย่อภาษาไทย

ชื่อเรื่อง

ผู้วิจยั
ปริญญา
ปี การศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่อง
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร
พัชราภรณ์ แพทย์เกาะ
การศึกษามหาบัณฑิต
2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดิม

การวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ อง
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว กลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครัง้ นี ้ คือ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธ
วาทิต ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562
จานวน 8 คน การดาเนินการทดลองครัง้ นี ้ใช้ แผนการวิจยั แบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่ องมือ
ที่ใช้ ในการวิจยั คือ 1. แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้ 2. แบบทดสอบ
ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (ภาคปฏิบตั ิ) ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
จานวน 5 แบบทดสอบ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึ ก
ทัก ษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตัด ลิน้ และการกดนิ ว้ ที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ น้ สถิ ติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อ มูลคื อ t-test
Dependent Sample ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลจากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ก่อนเรี ย นและหลังเรี ย นด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ น้ และการกดนิ ว้ สาหรั บ
นักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการ
กดนิ ้ว อยู่ในระดับมากที่สดุ โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 4.81 และคะแนนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) เท่ากับ 0.223

คาสาคัญ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดนตรี ; แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน; ทักษะการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว; โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

จ
บทคัด ย่อภาษาอัง กฤษ

Title

Author
Degree
Academic Year
Thesis Advisor

STUDY OF MUSIC LEARNING ACHIEVEMENT BY SAXOPHONE
EXERCISES TO TONGUING AND FINGERING TECHNIQUES FOR
STUDENTS, ST. JOSEPH CONVENT SCHOOL, BANGKOK
PATCHARAPORN PEATKHO
MASTER OF EDUCATION
2019
Assistant Professor Dr. Sitsake Yanderm

This research aimed to study the music learning achievement by saxophone exercises
on tonguing and fingering techniques for students at St. Joseph Convent School, Bangkok and to
observe the lavels of satisfaction among students regarding these saxophone exercises. In this
study, eight 8 secondary school students studied the saxophone as used in the marching band in
the first semester of the 2019 academic year were chosen by purposive sampling method with the
sample group used in the study. In order to obtain the results, the One Group Pretest-Posttest was
used for the research design and three research instruments were used to collect data from the
sample group, included which including the following: (1) the saxophone exercises on tonguing and
fingering techniques which were generated by the researcher; (2) five sets of music learning
achievement pretest 5 and posttest 5 related to saxophone exercises on tonguing and fingering
techniques; and (3) the satisfaction questionnaire towards tonguing and fingering techniques which
were generated by the researcher. The data obtained from the sample group was statistically
analyzed by t-test dependent sample, average mean, and standard deviation. The research
consequences indicated that music learning achievement of the students on the posttest was higher
than pretest with a statistical significance at .05. Besides, the satisfaction of the students towards
these saxophone exercises was at the highest level with the average mean score of 4.81 and a
standard deviation of 0.223
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
การศึกษาดนตรี เป็ นหนึ่งในการศึกษาที่ต้องใช้ ศักยภาพความเป็ นเลิศทางดนตรี ต้ อง
อาศัยทักษะเฉพาะของแต่ ล ะบุค คล ในการสร้ างสรรค์ งานดนตรี ซึ่งมี ผ้ ูที่มี ความต้ องการที่จ ะ
พัฒนาการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรีที่ตนเองมีความถนัดหรื อหลงไหลให้ มีศกั ยภาพที่สงู ขึ ้น เพื่อสายงาน
อาชีพ ในอนาคตให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพและตรงเป้าหมายมากขึน้ ผู้ที่ สนใจต้ องการจะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรี ด้ วยวิชาปฏิบัติทักษะเครื่ องดนตรี เป็ นวิชาที่มีผ้ ูให้ ความสนใจมาก
และวิชาทักษะปฏิบัติเครื่ องดนตรี จะเป็ นรายวิช าหลักในสาขาการแสดงดนตรี สาขาการแสดง
ดนตรี ส่วนใหญ่ของสถาบันในระดับอุดมศึกษาจะสอนการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรีเอกเพื่อเพิ่มทักษะใน
การแสดงดนตรี ทาให้ นักเรี ยนที่สนใจจะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้ องเตรี ยมความ
พร้ อมขันพื
้ ้นฐานด้ านดนตรี หรือปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี โดยเน้ นเรื่องการปฏิบตั ิทกั ษะ เพื่อรองรับความ
พร้ อมของนักเรียนและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั ิดนตรี
วิชาปฏิบัติทักษะเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนเป็ นอีกหนึ่งวิช าที่นักเรี ยนหรื อบุคคลทั่วไปมี
ความสนใจที่จ ะศึกษามากขึน้ ในปั จ จุบัน เนื่ องจากแซกโซโฟนเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ร้ ู จักกันอย่าง
แพร่หลายและนิยมมากไม่ต่างกับเครื่ องดนตรี ประเภทอื่น ๆ เป็ นเครื่ องดนตรี ในกลุ่มเครื่ องลมไม้
(Woodwind) ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนวิชาปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ผู้สอนจะใช้ วิธีการสอนแบบ
การสาธิตเป็ นตัวอย่าง โดยให้ นกั เรียนฝึ กซ้ อมในสิ่งที่ผ้ สู อนสอน เพื่อดูพฒ
ั นาการในครัง้ ต่อไป ด้ วย
ปัจจัยของนักเรียนที่มีพื ้นฐานในดนตรี ไม่เท่ากันทาให้ การเรี ยนรู้มีความช้ า -เร็วที่แตกต่างกัน ดังนัน้
ผู้สอนควรจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นการฝึ กซ้ อมตังแต่
้ ขนพื
ั ้ น้ ฐาน เริ่ มจากออกแบบเนื ้อหาจาก
ง่ายไปหายากตามล าดับ และสอบถามปั ญ หาที่เกิดขึน้ เป็ นรายบุคคลพร้ อมวิธีแก้ ไขในการฝึ ก
ทักษะนัน้ ๆ ให้ ตรงวัตถุประสงค์
ศาสตราจารย์ แ ซกโซโฟนมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน แลร์ รี่ เที ย ว(Teal, 1963, p. 9)
ได้ กล่าวว่า การศึกษาวิธีการสร้ างโทนเสียงและเทคนิคการเล่นนันท
้ าโดยการเล่นโน้ ตที่เรี ยบง่ายไม่
ซับ ซ้ อน การฝึ ก ฝนระบบนิ ว้ และแบบฝึ ก ทักษะขัน้ พื น้ ฐานท าให้ เกิด พัฒ นาการที่ ดี การศึกษา
แซกโซโฟนคือ การศึกษาโดยตรงกับผู้เชี่ ยวชาญหรื อสาหรับอาจารย์ผ้ ูสอนดนตรี ต้องมีความรู้
ความเข้ าใจเครื่ องดนตรี ทุกชิ ้นที่ส อน โดยเฉพาะในส่วนของพื ้นฐานการเล่น การนาไปปรับเปลี่ยน
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะบุ ค คล การแสดงงานศิ ล ป์ ที่ แ ท้ จริ ง นั น้ ล้ ว นต้ อ งมี ค วามเชี่ ย วชาญเป็ น
องค์ ป ระกอบ การพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บัติ ห รื อ ความเชี่ ย วชาญในเครื่ อ งดนตรี นัน้ ๆ ดัง นั น้
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นักแซกโซโฟนก็จะสามารถถ่ายทอดดนตรี ในแง่มมุ ของตัวเองออกมาได้ ดีและมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ พื ้นฐาน
การฝึ กเครื่องดนตรีแซกโซโฟนนันจึ
้ งประกอบด้ วย ปากเป่ า (Mouthpiece) และลิ ้น (Reed) การจัด
ท่ าทางในการเล่น แซกโซโฟน ในด้ านทัก ษะการปฏิ บัติ ป ระกอบด้ วย ทัก ษะการหายใจ (The
Breathing Technique) ทักษะการใช้ ลม (Slur) ทักษะการตัดลิ ้น (Tonguing) ทักษะการควบคุม
ลักษณะเสียง (Articulation) ทักษะการควบคุม ระดับเสียง (Intonation) ทักษะการควบคุมเสียง
ระรัวของรูปปาก (Vibrato) ทักษะการฝึ กบันไดเสียง (Scale) และอาร์ เพจจิโอ (Arpeggio) และใน
ด้ านเทคนิคการบรรเลงในลักษณะต่าง ๆ
หนึ่งในทักษะที่สาคัญของการเล่นแซกโซโฟนคือ “การตัดลิ ้น” (Tonguing) เพื่อเพิ่มความ
ชัดเจนของโน้ ตและไล่บนั ไดเสียงในอัตราจังหวะเร็ วเนื่องจากเกือบทุกบทเพลงจะมีทักษะการตัด
ลิ ้นพร้ อมไล่บนั ไดเสียงในอัตราจังหวะเร็วอยู่ในบทเพลงหรือแบบฝึ กทักษะต่าง ๆ เสมอ การตัดลิ ้น
เป็ นการเล่นโน้ ตเสียงสัน้ หรื อเล่นโน้ ตให้ ขาดจากกัน กล่าวคือ การแตะลิน้ สัมผัสและปล่อยออก
สลับ กัน ไปมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และการควบคุม ลิ น้ ต้ อ งอาศัย การศึก ษาและฝึ ก ฝนอย่ า งจริ ง จัง
การเล่น เสี ย งโน้ ต สัน้ ที่ ดี จ ะต้ อ งให้ โทนเสี ย งที่ ดี เสมอ ซึ่งนี่ เป็ น จุด ที่ มักจะถูก มองข้ ามบ่ อ ยครั ง้
บางครัง้ นักเรี ยนที่สามารถเล่นโน้ ตทานองด้ วยเทคนิคเสียงยาว (legato) ได้ อย่างสวยงามก็ต้อง
รั ก ษาคุณ ภาพเสี ย งเอาไว้ เมื่ อ เปลี่ ย นให้ เล่ น ด้ ว ยเทคนิ ค โน้ ตเสี ย งสัน้ แทน ทัง้ ที่ โน้ ต เสี ย งสัน้
จาเป็ นต้ องมีความกังวานมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นักดนตรี เครื่ องลมมักจะสับสนระหว่างการเล่น
‘เสียงสัน’้ และ ‘การตัดลิ ้น’ ซึ่งการเล่นโน้ ตเสียงสันเป็
้ นการแสดงให้ เห็นช่องว่างระหว่างเสียง ส่วน
การตัดลิ ้นเป็ นการแยกเสียงให้ ขาดจากกัน เทคนิคการใช้ ลิ ้นที่ถูกต้ องนีเ้ องที่จะส่งผลให้ สามารถ
เล่นโน้ ตเสียงสันได้
้ อย่างถูกต้ อง (Larry Teal,1963: 82-86)
การกดนิ ้วเป็ นทักษะส่วนสาคัญในการบรรเลงแซกโซโฟนและเครื่ องดนตรี ทกุ ประเภทที่มี
ปุ่ มกดทุกชนิด ดังนันการกดนิ
้
้วจึงเป็ นส่วนประกอบสาคัญในการเล่นเครื่องดนตรี เกือบทุกประเภท
เป็ นส่วนกาหนดเสียงออกมา ผู้เล่นเป่ าออกเสียงได้ แต่ถ้าไม่ ร้ ู จักวิธีการกดนิว้ ก็จะไม่สามารถ
บรรเลงบทเพลงต่าง ๆ ได้ การกดนิว้ ในการเป่ าแซกโซโฟน นิว้ ทุกนิว้ จะวางอยู่บนแป้นนิว้ โดยไม่
เกร็ง การกดนิ ้วในขณะเป่ าควรเป็ นไปตามธรรมชาติ คือ ไม่กระแทก การกดนิว้ จะไม่ห่างออกจาก
แป้นนิ ้ว นิ ้วจะอยู่กบั แป้นนิ ้วตลอดเวลา สุกรี เจริญสุข (2545) ได้ กล่าวว่า ลักษณะของมือและนิ ้วที่
วางบนแป้นนิว้ แซกโซโฟนจะมีลักษณะเหมือนลักษณะของมือและนิว้ ขณะยืนปล่อยมือลงข้ างๆ
คือ มีความโค้ งเป็ นธรรมชาติ น ้าหนักของแซกโซโฟนจะไม่อยู่บนมือขวาแต่จะอยู่บนสายคล้ องคอ
ทางโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการเรี ยนในหลักสูตร
แล้ ว โรงเรี ยนมี ก ารส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกความสามารถทางด้ านเล่น เครื่ องดนตรี โดยเฉพาะ
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ด้ วยการมีชมรมตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ต่าง ๆ หนึ่งในชมรมเหล่านันก็
้ มีกลุ่มสาระดนตรี ชื่อชมรม
ว่าวงโยธวาทิต โดยเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนเป็ นหนึ่งในเครื่ องดนตรี วงโยธวาทิต ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิทกั ษะเครื่องดนตรีของนักเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึ ้น ในส่วนกิจกรรมวงโยธวาทิตจะมีทงการเดิ
ั้
นบรรเลงสาหรับนาขบวนในกิจกรรมต่าง ๆ และการ
นัง่ บรรเลง ลักษณะการนัง่ บรรเลงจะใช้ ชื่อวงว่า ซิมโฟนิคแบรนด์ (Symphonic Band), วินซิมโฟนี่
(Wind Symphony), วินอองซอมเบิล (Wind Ensemble), วินออเคสตร้ า (Wind Orchestra) ฯลฯ
ดังนันจึ
้ งจาเป็ นอย่างมากสาหรับการสอนวิชาปฏิบตั ิทกั ษะเครื่ องดนตรี
ผู้วิจัยจึงมีความต้ องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก ทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ สงั เกตนักเรี ยนระหว่างการฝึ กซ้ อมบทเพลงหรื อ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน จึงพบปั ญหาในการฝึ กซ้ อม คือ เสียงของโน้ ตในแต่ละตัวมีความยาวไม่
เท่ากันขาดความต่อเนื่องของเสียง การควบคุมเสียงสัน-ยาว
้
การควบคุมจังหวะ ทาให้ การบรรเลง
ติดขัดไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงอยากแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ เพื่อทาให้ นักเรี ยนเข้ าใจหลักและวิธีการขณะ
ปฏิบัติแซกโซโฟน การฝึ กควบคุม ลมให้ มี ความต่อเนื่องของเสียงในทุกตัวโน้ ต รวมถึงฝึ กความ
คล่ อ งตัว ของการกดนิ ว้ ผู้ วิ จัย จึ ง ค้ น หาวิ ธี แ ก้ ไ ขโดยใช้ แ นวคิ ด ของแลร์ รี่ เที ย ว (Larry Teal)
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ได้ ให้ แนวคิดและได้ พิมพ์เผยแพร่ในหนังสือชื่อ The Art Of Saxophone Playing
ซึ่งได้ รับการยอมรับและนิยมใช้ วิธีการปฏิบัติเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนในการสอนขัน้ พืน้ ฐาน ที่มี
เนื ้อหาครอบคลุมและเข้ าใจง่าย เมื่อนักเรียนได้ ฝึกปฏิบตั ิจากการใช้ แบบฝึ ก ทักษะแซกโซโฟนแล้ ว
จะช่ วยทาให้ นัก เรี ยนพัฒ นาทักษะการตัดลิน้ และการกดนิ ว้ ที่ดีขึน้ อีกทัง้ ยังฝึ กให้ นักเรี ยนรู้ จัก
วางแผนในการฝึ กซ้ อม รวมทัง้ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ ในการเรี ยนด้ วยแบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาดนตรีต่อไป

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
่งหมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้
และการกดนิ ้ว สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษ าความ พึ ง พ อใจของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ คอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
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ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกด
นิ ้ว สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
2. ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ด้ วยแบบฝึ กทักษะแซก
โซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ ที่ผ้ ูวิจัยพัฒ นาขึน้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยน
โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต
ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ กรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2562 จานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ระยะเวลา
คาบเรี ย บวิ ช าดนตรี ภาคเรี ย นที่ 1 ปี ก ารศึ ก ษา 2562 จ านวน 8 คาบ คาบละ 1
ชัว่ โมง
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น คือ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ย นโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
2. ตัวแปรตาม คือ
- ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ คอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
- ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
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ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การจัดการเรี ยนการสอนครัง้ นีใ้ ช้ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการ
กดนิ ้ว โดยใช้ แนวคิดของแลร์ รี่ เทียว (Larry Teal) โดยสามารถแบ่งเนื ้อหาออกเป็ น 5 แบบฝึ ก ดังนี ้
แบบฝึ กที่ 1 การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
แบบฝึ กที่ 2 การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
แบบฝึ กที่ 3 การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
แบบฝึ กที่ 4 การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation)
แบบฝึ กที่ 5 บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน หมายถึง สื่อที่ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแซก
โซโฟนเพื่อเพิ่มทักษะการตัดลิน้ และการกดนิ ว้ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ประกอบด้ วยคาอธิบาย ตัวโน้ ต
แบบฝึ กหัด เพื่อทาให้ นกั เรียนมีทกั ษะที่ดีขึ ้น
2. ทัก ษะการตัด ลิ น้ หมายถึ ง การเล่น โน้ ต เสี ย งสัน้ หรื อ เล่น โน้ ต ให้ ข าดออกจากกัน
เพื่อเพิ่มความชัดเจนของโน้ ต เช่น การแตะลิ ้นสัมผัสและปล่อยออกสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสื่อสารการบรรเลงบทเพลงให้ ชดั ถ้ อยชัดคาและมีประโยคเพลงที่สวยงามมากขึ ้น
3. ทักษะการกดนิว้ หมายถึง ความสาคัญของวิธีการวางมือและวิธีการกดนิว้ ที่ถูกต้ อง
ของเครื่องดนตรีแซกโซโฟน เพื่อให้ ระบบนิ ้วสามารถเล่นได้ อย่างเป็ นธรรมชาติและคล่องแคล่ว
4. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หมายถึ ง ผลส าเร็ จ ที่ วั ด ได้ ด้ วยคะแนน ซึ่ ง เกิ ด จาก
กระบวนการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
5. ความพึงพอใจ หมายถึ ง การแสดงออกความคิ ดเห็ น ต่ อการจัด การเรี ยนการสอน
รวมไปถึงความรู้ สึกของนักเรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนนักเรี ยนวงโยธวาทิต โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน โดยใช้ รูปแบบการตอบแบบสอบถาม

สมมุติฐานในการวิจัย
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
หลังเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว เพิ่มขึ ้นกว่าก่อนเรียน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

6

กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิด,ทฤษฎี
- หลักการจาก The Art of Saxophone Playing (Larry Teal, 1963)

ตัวแปรต้ น
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
สาหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร

ตัวแปรตาม

ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
ด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซก
โซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องโดยได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1. ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับแซกโซโฟน
2. การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วของแซกโซโฟน
3. แบบฝึ กทักษะ
4. แนวคิดของแลร์ รี่ เทียว
5. เอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

ความรู้เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับแซกโซโฟน
แลร์ รี่ เทียว (Teal, 1963, p. 9) ได้ อธิบายถึงความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับแซกโซโฟน ซึ่งสรุ ป
ได้ ว่า แซกโซโฟนเป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องลมไม้ (Wood Wind) ซึ่งอยู่ในวงดนตรี ประเภท
คลาสสิคและแจ๊ ส ลักษณะการเป่ ามีเอกลักษณ์ สาเนียงเฉพาะตัวแตกต่างกันไป เนื่องจากแซก
โซโฟนเป็ น เครื่ อ งดนตรี ที่ ส ามารถเล่น ได้ ดี แ ต่ ก็ ค่ อ นข้ า งยาก เพราะต้ อ งอาศัย ความสามารถ
เฉพาะตัวหรื อการฝึ กซ้ อมเป็ นอย่างมาก ผู้ที่สนใจศึกษาเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนควรจะมีความรู้
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับความเป็ นมา และพื ้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับแซกโซโฟน
1.1 ประวัติของแซกโซโฟนโดยสังเขป

ภาพประกอบ 2 อดอล์ฟ แซ็ก (Adolphe Sax)
ที่มา: http://sax-kamjohn.blogspot.com/2008/12/saxophone_803.html
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สุ ก รี เจ ริ ญ สุ ข (25 45 )ได้ ก ล่ าวไว้ ว่ า อ ด อ ล์ ฟ แ ซ็ ก (Adolphe Sax) ห รื อ
Antoine – Joseph Sax ซึ่งคนทั่วไปเรี ยกเขาว่า Adolphe Sax เป็ นนักดนตรี ชาวเบลเยี่ยม เกิดที่
เมื องดินานท์ (Dinant) วัน ที่ 6 พฤศจิ กายน ค.ศ. 1814 บิด าชื่ อว่า ชาร์ ล โจเซฟแซ็ ก (Charles
Joseph Sax) เป็ นนักดนตรี เป่ าฟลุตและคลาริ เน็ต บิดาของเขาก็ยังมี โรงงานสร้ างเครื่ องดนตรี
โดยเฉพาะเครื่ องเป่ าลมไม้ และเครื่ องเป่ าทองเหลืองอยู่ที่เมื องดินานท์ ประมาณ ปี ค.ศ. 1815
บิดาเขาได้ ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ อดอล์ฟ แซ็ก ได้ เรี ยนรู้และได้ รับการถ่ายทอดวิชาซ่อม
และประดิษฐ์ เครื่ องดนตรีจากบิดา ในขณะเดียวกัน อดอล์ฟ แซ็ก ยังได้ ศกึ ษาดนตรีที่สถาบันดนตรี
แห่งกรุงบรัสเซลส์ โดยเรียนเป่ าฟลุตและคลาลิเนต
ในปี ค.ศ. 1830 อดอล์ฟ แซ็ก ได้ สร้ างเครื่องดนตรีของเขาเป็ นครัง้ แรก โดยมีฟลุตและ
คลาริเน็ตวัสดุประกอบด้ วยงาช้ าง ซึง่ ได้ ออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ ใน
ปี ค.ศ. 1838 เขาได้ จ ดทะเบียนลิขสิทธิ์ในการคิดค้ นเบสคลาลิเนต ระหว่างปี ค.ศ. 1840 – 1841
เขาได้ ประดิษฐ์ แซกโซโฟนและได้ นาออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่ องดนตรี ที่กรุงบรัสเซลส์ในปี
ค.ศ. 1841 แต่คณะกรรมการไม่ได้ มอบรางวัลให้ แก่เขาเลยอ้ างว่าอายุยงั น้ อย ในที่สดุ เขาได้ ย้ายไป
ตังร้้ านซ่อมและประดิษฐ์ เครื่องดนตรี ที่กรุงปารี ส ในปี ค.ศ. 1842 ร้ านของเขาได้ รับความนิยมมาก
ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะเครื่ องลมไม้ และเครื่ องทองเหลืองในสมัยนัน้ ในระหว่างปี ค.ศ. 1842 –
1845 เขาได้ ประดิษฐ์ เครื่ องดนตรี ตระกูลทองเหลือง เรี ยกว่า แซ็กฮอร์ น และได้ จดทะเบียนลิขสิทธิ์
ที่กรุงปารี สในปี ค.ศ. 1845 ในขณะเดียวกันเขาพยายามพัฒนาแซ็กโซโฟนจนสมบูรณ์ และได้ จด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ ในปี ค.ศ. 1846 ที่กรุงปารี ส
อดอล์ฟ แซ็ก ได้ ชื่อว่าเป็ นครู สอนแซ็กโซโฟนคนแรกของโลก โดยเริ่ มสอนที่สถาบัน
ดนตรี แห่งกรุงปารี สในปี ค.ศ. 1857 เป็ นเวลา 13 ปี เขาเสียชีวิตในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1894
ที่กรุงปารีสเมื่อมีอายุ 80 ปี
1.2 ประเภทของแซกโซโฟน
ตระกลูแซกโซโฟนเป็ นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาลิเนต แซกโซโฟนมีขนาดต่าง ๆ
ถึง 7 ขนาดด้ วยกัน แต่นิยมใช้ ในปั จจุบนั มี 4 ชนิด แซกโซโฟนในปั จจุบนั ประกอบด้ วย โซปราโน
แซกโซโฟน, อัลโต แซกโซโฟน, เทนเนอร์ แซกโซโฟน และบาริโทน แซกโซโฟน ทังสี
้ ่ประเภทที่กล่าว
มานี ้ โซปราโนแซกโซโฟนเป็ นแซกโซโฟนที่มีเสียงความถี่เสียงสูงที่สดุ ต่อด้ วยอัลโตแซกโซโฟน เทน
เนอร์ แซกโซโฟน และบาริโทนแซกโซโฟนเป็ นเสียงที่ต่าสุด
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1.2.1 โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano Saxophone)
โซปราโนแซกโซโฟนมีขนาดเล็ก น ้าหนักค่อนข้ างเบาและมีความถี่ที่ยงั ไม่สงู ที่สดุ
มี ขนาดเล็ ก สามารถถื อเครื่ องไว้ ในมื อได้ ง่ายโดยไม่ จ าเป็ น ต้ องใช้ สายสะพายแซกโซโฟนก็ได้
โซปราโนแซกโซโฟนไม่เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเริ่ มต้ นฝึ กเล่นแซกโซโฟน เนื่องจากมีความยากใน
การควบคุมเสียงมากกว่าอัลโตแซกโซโฟนและเทนเนอร์ แซกโซโฟน ถือเป็ นเครื่องที่ใช้ แทนช่วงเสียง
ไวโอลินในช่วงโพสิชนั่ ที่หนึ่ง (1 st) สาหรับวงประเภทเครื่องเป่ า ระดับเสียง Bb เท่ากับเครื่องดนตรี
คลาลิเนตและทรัมเป็ ต

ภาพประกอบ 3 โซปราโนแซกโซโฟน(Alto Saxophone)
ที่มา: https://www.kesslerandsons.com/product/yamaha-custom-z-soprano-sax/
1.1.2 อัลโต แซกโซโฟน (Alto Saxophone)
อัล โตแซกโซโฟนเหมาะส าหรั บ ผู้ เริ่ ม ต้ น เนื่ อ งจากเป็ น แซกโซโฟนที่ เป่ าง่ า ย
มากกว่าโซปราโนแซกโซโฟน อีกทังมี
้ น ้าหนักเบากว่าเทนเนอร์ แซกโซโฟน อัลโตแซกโซโฟนสามารถ
บรรเลงได้ ในดนตรี หลากหลายสไตล์ เช่น คลาสสิก, ป็ อป, แจ๊ ส แต่นกั ดนตรีคลาสสิกจะนิยมใช้ อลั
โตแซกโซโฟนในการบรรเลงมากว่าการใช้ แซกโซโฟนประเภทอื่น ๆ รวมถึงการเล่นดนตรี แบบมาร์
ชชิ่งแบรนด์, คอนเสิร์ต, หรือแตรวง อัลโตแซกโซโฟนจึงได้ รับความนิยมมากที่สดุ
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ภาพประกอบ 4 อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone)
ที่มา: https://www.musiciansfriend.com/woodwinds/selmer-paris-series-ii-model52-jubilee-edition-alto-saxophone
1.1.3 เทนเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone)
เทนเนอร์ แซกโซโฟนเป็ นที่ถูกใช้ มากในการเล่นดนตรี แนวแจ๊ ส แต่ก็สามารถเห็น
เทนเนอร์ แซกโซโฟนได้ ในการเล่น ดนตรี แบบอื่น ๆ เช่ น กัน เสี ยงของเทนเนอร์ แซกโซโฟนจะมี
ลักษณะแบบนุ่ม ๆ อ้ วน ๆ และต่ากว่าอัลโตแซกโซโฟนและโซปราโนแซกโซโฟน รองจากอัลโตแซก
โซโฟนแล้ วเทนเนอร์ แซกโซโฟนก็เหมาะจะเป็ นตัวเลือกที่ผ้ เู ริ่มต้ นฝึ กซ้ อมใช้

ภาพประกอบ 5 เทนเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone)
ที่ ม า : http://jupitermusic.com/us/products/woodwinds/saxophones/tenorsaxophones/
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1.2.4 บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Saxophone)
บาริ โทนแซกโซโฟนมีขนาดใหญ่และมีความถี่เสียงต่าแต่ยงั สามารถที่จะบรรเลง
เดี่ยวได้ เพราะโทนเสียงอยู่ในช่วงโทน เทนเนอร์ -เบส ถือเป็ นเครื่ องที่ใช้ แทนเชลโล่ในวงประเภท
เครื่ องเป่ า บาริโทนแซกโซโฟนมีราคาค่อนข้ างสูงและมีนา้ หนั กมาก ดังนันจึ
้ งไม่เหมาะกับผู้เริ่ มต้ น
และความยาวของบาริโทนแซกโซโฟนอยู่ประมาณ 7 ฟุต

ภาพประกอบ 6 บาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone)
ที่ ม า : https://www.amazon.com/Yamaha-YBS-52-Intermediate-BaritoneSaxophone/dp/B0002F7CIG
1.3 ส่ วนประกอบของแซกโซโฟน

ภาพประกอบ 7 ปากเป่ า (Mouthpiece)
ที่มา: https://theowanne.com
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1.3.1 ส่ วนที่ 1 ปากเป่ า (Mouthpiece) ประกอบด้ วย 3 ส่ วน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้
1.3.1.1 ปากเป่ า (Mouthpiece) มีทัง้ ที่ทาจากพลาสติกและโลหะซึ่งจะมี ผลใน
เรื่ องของเสียง โดยปากโลหะจะให้ เสียงที่ดงั กังวาลแต่ไม่อ่อนหวาน ส่วนที่ทาจากพลาสติกมีความ
นุ่มนวลกว่าแต่เสียงจะไม่กระด้ าง และส่วนจะทาให้ เสียงที่กระด้ างและไม่กระด้ างก็ขึน้ อยู่กับการ
ฝึ กซ้ อม
1.3.1.2. ลิน้ (Reed) ลิน้ ทาด้ วยวัสดุไม้ ไผ่ส่วนปลายตัดเป็ นรู ปโค้ งมนส่วนทาง
โคนจะแข็ง เพื่อรัดลิ ้นให้ เข้ ากับตัวปากเป่ า
1.3.1.3. ที่รัดลิ ้น (Ligature) จะทาหน้ าที่รัดลิ ้นเข้ ากับตัวปากเป่ า เพื่อให้ เกิดการ
สัน่ สะเทือนกับตัวปากเป่ า และเกิดเสียงขึ ้น

ภาพประกอบ 8 คอแซกโซโฟน (Neck)
ที่มา: https://www.sax.co.uk/selmer-paris-alto-saxophone-neck-series-iii.ir
1.3.2 ส่ วนที่ 2 คอแซกโซโฟน (Neck)
ส่วนคอส่วนนีจ้ ะสามารถถอดได้ เช่นเดียวกับเม้ าท์ ใช้ ประกอบเข้ ากับตัวเครื่ อง
เพื่อจะเป็ นส่วนโค้ งของแซกโซโฟนและเป็ นที่ประกอบเสียบเม้ าท์ และจะมีกระเดื่องซึ่งเป็ นตัวปิ ด เปิ ดรูในการเปลี่ยนเสียง
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ภาพประกอบ 9 ตัวเครื่ อง (Body)
ที่มา: https://ardsleymusic.com/shop/selmer-prelude-alto-sax/
1.3.3 ส่ วนที่ 3 ตัวเครื่อง (Body)
ตัวเครื่ องเป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ องดนตรี จะมีส่วนประกอบมากมายใน
ตัวเครื่องซึง่ ผู้ฝึกหัดต้ องให้ ความสาคัญกับรายละเอียดของตัวเครื่องให้ มาก เนื่องจากจะต้ องสัมผัส
กับตัวเครื่องตลอดเวลาขณะเป่ า และจะเป็ นที่สาหรับไว้ จบั และกาเนิดเสียงตัวโน้ ตต่าง ๆ
ส่วนประกอบของแซกโซโฟนทัง้ 3 ส่วนนี ้ สามารถแยกออกจากกันได้ สาหรับส่วน
หัวแซกโซโฟน จะมีลิ ้นประกอบอยู่ ซึง่ ลิ ้นสามารถเปลี่ยนได้ และมีหมายเลขต่างกัน เช่น 1.5, 2, 2.5
เหมาะสาหรับผู้ฝึกใหม่ เพราะลิ ้นจะมีลกั ษณะอ่อน ส่วนลิ ้นหมายเลข 3, 3.5, 4 เหมาะสาหรับผู้ที่มี
ความชานาญหรือนักดนตรี อาชีพ
ส่ว นที่ เป็ น ล าตัว ของแซกโซโฟนจะมี ส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ย
กระเดื่อง ซึ่งจะแยกออกเป็ นจุดต่าง ๆ ผู้ฝึกจะต้ องใช้ นิว้ มือซ้ ายและนิว้ มือขวากดลงไปพร้ อมกัน
แล้ วเป่ าลมเข้ าไปยังปากเป่ า เสียงที่เกิดขึ ้นจะมีระดับต่างกันไป (ผู้เชี่ยวชาญ)
1.4 ทักษะการปฏิบัติแซกโซโฟน
1.4.1 ทักษะการหายใจ (The Breathing Technique)
การหายใจที่ถูกต้ องก็จะช่วยให้ การเป่ าดีขึ ้น การวางปากให้ ถูกต้ องเป็ นธรรมชาติ
สามารถควบคุม สาเนียงและประโยคของเพลงได้ สมบูรณ์ และที่สาคัญ ก็คืออวัยวะที่ใช้ ในการ
หายใจได้ ถกู ใช้ ตามธรรมชาติ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กระบวนการหายใจเข้ าและหายใจออก
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1.4.1.1 การหายใจเข้ า
การหายใจเข้ าที่ถูกต้ อง ไม่ว่าจะนัง่ หรื อยืนควรอยู่ในลักษณะ อกผายไหล่ผึ่ง
(แต่ไม่ ยกไหล่) อย่างธรรมชาติคือ ไม่เกร็ ง อ้ าปากโดยดึงขากรรไกรล่างลงแล้ วเปิ ดหลอดลมให้
กว้ างออกเหมือนอาการหาว แล้ วสูดลมเข้ าสู่ทางปากจนเต็มท้ องน้ อย กะบังลม ปอด และหน้ าอก
การหายใจเข้ าอาจจะแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ
การหายใจระยะที่ 1 โดยเพิ่มลมบริ เวณกะบังลมส่วนล่างอาจจะใช้ มือข้ างใด
ข้ างหนึ่งแตะบริเวณหน้ าท้ องโดยให้ นิ ้วก้ อยอยู่บริ เวณสะดือ เมื่อหายใจเข้ าจะรู้สึกว่าท้ องป่ องออก
เล็กน้ อย
การหายใจระยะที่ 2 โดยเพิ่ ม ลมจากระยะที่ 1 ลมจะเพิ่ ม จ านวนมากขึ น้
โดยเฉพาะบริเวณกะบังลมส่วนบน เอามืออีกข้ างหนึ่งจับบริเวณซี่โครงใต้ รักแร้ เมื่อหายใจเข้ าระยะ
ที่ 2 จะรู้สกึ ว่ากล้ ามเนื ้อบริเวณนันขยายออกเล็
้
กน้ อย
การหายใจระยะที่ 3 โดยเพิ่มลมให้ เต็มปอดจะรู้สกึ ว่าหน้ าอกยกขึ ้นเล็กน้ อย

ภาพประกอบ 10 การหายใจเข้ า
ที่มา: (หลักการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ า บทที่ 4: ออนไลน์)
1.4.2 การเป่ าลมออก
การหายใจออกในชีวิตประจาวันนัน้ เป็ นเรื่ องง่าย เพราะเราไม่ต้องควบคุม แต่
การเป่ าลมออกส าหรับ เครื่ องเป่ า ต้ องมี การควบคุม ลมให้ ออกอย่างสม่ าเสมอ หรื อตามความ
ต้ องการ ขณะที่ปล่อยลมออกกะบังลมและกล้ ามเนื ้อส่วนล่างจะดันให้ ลมออกมาทางปาก
ลักษณะของลมที่ใช้ เป่ าแซกโซโฟน โดยทั่วไปแล้ วลักษณะของลมที่ใช้ เป่ าแซก
โซโฟนเป็ นเรื่ องที่ถูกมองข้ าม อย่างไรก็ตาม ตัวของนักแซกโซโฟนสมควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่า ลมที่ตน
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เป่ าแซกโซโฟนมีลกั ษณะอย่างไร และสามารถทาให้ เสียงที่เป่ าออกมามีคุณภาพต่างกัน ลมที่เป่ า
ออกมาจากปากสูแ่ ซกโซโฟน แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
1.4.2.1 ลมอุ่น
ลมอุ่นเป็ นลมที่เป่ าออกมามีความอุ่น อย่างเช่น ตอนหาวนอนหรื อลักษณะ
การถอนหายใจโดยอ้ าปากให้ กว้ าง ลมอุ่นเกิดจากการเปิ ดหลอดลมให้ กว้ าง ลิน้ ส่วนหลังอยู่ใน
ลักษณะสูงช่องปากขยายกว้ าง กระแสลมที่เป่ าจะไหลเอื่อย หรื อการเป่ าจู่โจมอย่างแรงและเร็วลม
ที่ออกมาจะอุ่น เหมาะกับการเป่ าเสียงที่ต้องการจู่โจมแรงและเร็ว เช่น เสียงที่ใช้ นิ ้วผี เป็ นต้ น
1.4.2.2 ลมเย็น
ลมเย็ น เป็ น ลมที่ เป่ าออกมามี ค วามเย็ น เช่ น การผิ ว ปาก กระแสลมจะมี
ความเร็ วแต่ง่ายแก่การควบคุม การที่จะเป่ าให้ แซกโซโฟนมีเสียงนุ่มราบรื่ น ควรใช้ ลมเย็นในการ
เป่ า อย่างไรก็ตามนักแซกโซโฟนจะใช้ ลมทังสองลั
้
กษณะในการเป่ า ขึ ้นอยู่กับเสียงที่ต้องการ
ข้ อสังเกตความไม่ถกู ต้ องในขณะเป่ า
- หายใจทางจมูก
- หายใจบ่อยขณะที่เป่ าโดยไม่จาเป็ น
- หายใจมีเสียงดัง
- มีลมไม่เพียงพอ
- ยกอก ยกไหล่ หรือเกร็งกล้ ามเนื ้อบริเวณต้ นคอขณะหายใจเข้ า
- ไม่สามารถควบคุมเสียงของแซกโซโฟนให้ อยู่ในระดับเดียวกัน
ข้ อสังเกตความถูกต้ องของการหายใจขณะเป่ า
- เปิ ดหลอดลมและหายใจทางปาก
- มีลมพอที่จะเป่ าให้ หมดประโยคเพลง
- หายใจเข้ าอย่างรวดเร็ว โดยได้ ปริมาตรของลมที่ต้องการ
- หายใจได้ เต็มปอดทุกครัง้
- ไม่เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการหายใจ เช่น ไหล่
เป็ นต้ น
- สามารถควบคุมให้ ออกมาอย่างสม่าเสมอ

16
1.4.3 ทักษะการใช้ ลม (Slur)
ลักษณะของเสียงที่เป่ าออกมามีความติดต่อกันไม่ขาดระยะโดยใช้ ลมเดียวกัน
ตัวโน้ ตที่เขียนจะมีเครื่องหมายการใช้ ลมในลักษณะเส้ นโค้ งกากับอยู่

ภาพประกอบ 11 ตัวอย่างโน้ ตสาหรับทักษะการใช้ ลม
ที่มา: (หนังสือศิลปะการเป่ าแซ็กโซโฟน สุกรี เจริญสุข 2545: 45)
ตั ว โน้ ตตั ว แรกจะใช้ ลิ น้ เพี ย งตั ว เดี ย ว ส่ ว นตั ว โน้ ตที่ ต ามมาจะใช้ ลมตลอด
ติ ด ต่ อ กั น อาการของอวั ย วะภายในปากจะอยู่ กั บ ที่ ใ นขณะกระแสลมผ่ า นเข้ าสู่ ป ากเป่ า
(Mouthpiece)
1.4.4 ทักษะการตัดลิน้ (Tounguing)
ลักษณะของเสียงที่เป่ าออกมาเพื่อถูกแยกเสียงแต่ละเสียงออกจากกันโดยใช้ ลิ ้น
ตัวโน้ ตที่เขียนจะไม่มีเส้ นโค้ งกากับอยู่

ภาพประกอบ 12 ตัวอย่างโน้ ตสาหรับทักษะการใช้ ลิ ้น
ที่มา: (หนังสือศิลปะการเป่ าแซ็กโซโฟน สุกรี เจริญสุข 2545: 45)
ถ้ าต้ องการให้ เสียงมีช่องว่างระหว่ างเสียงหรื อมีเสียงสันมากยิ
้
่งขึ ้น ตัวโน้ ตจะถูก
ประจุดไว้ ที่หวั เป็ นเครื่องหมายแต่ค่าของตัวโน้ ตยังคงเดิม
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ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างโน้ ตสาหรับทักษะการตัดลิ ้นเสียงสัน้
ที่มา: (หนังสือศิลปะการเป่ าแซ็กโซโฟน สุกรี เจริญสุข 2545: 45)
หมายเหตุ ตัวโน้ ตทุกตัวถึงแม้ จะมีเสียงสัน้ แต่ต้องเป่ าอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.4.5 ทักษะการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation)
การควบคุมลักษณะเสียง คือ การผลิตเสียงออกมาอย่างละเอียด โดยผ่านการ
ฝึ กฝนอย่างชานาญเพื่อให้ เสียงที่ออกมานันมี
้ ความคมชัดและไพเราะ
1.4.6 ทักษะการควบคุมระดับเสียง (Intonation)
การควบคุมระดับเสียงของการเป่ าแซกโซโฟนไม่ให้ เพี ้ยน ต้ องอาศัยองค์ประกอบ
ดังนี ้
1.4.6.1 การได้ ยินเสียง หูหรือการได้ ยินเสียงที่ถูกต้ องนัน้ ควรจะได้ รับการฝึ กการ
ได้ ยินเสียงที่ถูกต้ อง โดยการฝึ กฝนอิโทเนชันเป็ นประจาสม่าเสมอในทุกครัง้ ที่ปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
เพื่ออินโทเนชันที่แม่นยา
1.4.6.2 การเกร็ งกล้ ามเนื อ้ ในการวางปาก อาจเกิดขึน้ ได้ โดยเฉพาะริ ม ฝี ป าก
ด้ า นบน เป็ น สาเหตุที่ ท าให้ เสี ย งเพี ย้ น ตัว โน้ ต เสี ย งสู ง อาจเกิ ด ความเพี ย้ นได้ ง่ า ย เนื่ อ งจาก
ความเครี ยดของกล้ ามเนื ้อมากขึ ้น การคลายความเครี ยดของกล้ ามเนื ้อบริ เวณริมฝี ปากด้ านบน มี
ความสาคัญมากในการเป่ าแซกโซโฟน
1.4.6.3 การเปลี่ยนตาแหน่งขากรรไกรเมื่อเป่ าเสียงที่ต่างกัน เมื่อนักแซกโซโฟน
เล่นตัวโน้ ตเสียงต่ามักจะลดขากรรไกรให้ ต่าตามลงไปด้ วย หรื ออาจจะเกร็งขากรรไกรเกินไปขณะ
เป่ า ซึ่งเป็ นสาเหตุที่ทาให้ เสียงแซกโซโฟนที่ออกมาเพีย้ นไปจากเสียงที่ควรจะเป็ น โดยการเป่ าใน
ระดับเสียงสูงหรือเสียงต่าตาแหน่งของขากรรไกรจะอยู่คงที่
1.4.6.4 การวางตาแหน่งของปากเป่ า ความตื ้นลึกของการคาบปากเป่ าน้ อ ยหรื อ
มากเกินไป เป็ นสาเหตุให้ การควบคุมเสียงแซกโซโฟนออกมาเพี ้ยนได้
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1.4.6.5 ปากเป่ าและการวางปาก ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลย่อมขึ ้นอยู่กบั
อวัยวะที่ประกอบขึน้ ในร่ างกายของแต่ละบุคคลเป็ นองค์ประกอบการเลือกปากเป่ าให้ เหมาะนัน้
ขึ ้นอยู่กับการทดลองเป่ ากับปากเป่ าหลาย ๆ แบบ แล้ วเลือกปากเป่ าที่สามารถออกเสียงได้ สบาย
และเพี ้ยนน้ อยที่สดุ
1.4.6.6 เครื่ องแซกโซโฟน บางเครื่ องไม่มีมาตรฐานในการประกอบ ซึง่ ทาให้ เสียง
ที่ออกมานัน้ เพีย้ นโดยไม่สามารถที่จะแก้ ไขได้ จึงต้ องเปลี่ยนเครื่ องใหม่ บางเครื่ องเสียงเพีย้ นก็
สามารถซ่อมได้ โดยช่างซ่อมที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้ านเครื่องดนตรี
1.4.7 การควบคุมการเป่ าให้ มีเสียงที่มีคุณภาพ
ต้ องอาศัยการฝึ กซ้ อมและการฟั งเป็ นสาคัญ
(1).ฝึ กเป่ าให้ ได้ เสียงที่เป็ นจุดกลางของเสียง และฝึ กบันไดเสียงทุกบันได
เสียง
(2). ฝึ กเป่ าขันคู
้ ่ 3 ของบันไดเสียง โดยเป่ าช้ า ๆ เพื่อจะได้ มีโอกาสฟั งเสียงได้
ชัด ในขณะที่เป่ าควรฝึ กในทุกบันไดเสียง
(3). เป่ าขันคู
้ ่ในคอร์ ดของบันไดเสียง ในทุกบันไดเสียง
(4). แบบฝึ กหัดที่ทาให้ เกิดความคล่องตัวของนิ ้ว พร้ อมทาสาเนียงดีขึ ้น และ
ช่วยคลายความเครียดของกล้ ามเนื ้อริมฝี ปากด้ านบนและด้ านล่าง ควรฝึ กในทุกบันไดเสียง
สิ่งที่ควรปฏิบตั ิเมื่อเป่ าในระดับเสียงสูงแล้ วสาเนียงเพี ้ยนสูง
(1). คลายความเครี ยดของริ มฝี ปากล่าง โดยเฉพาะลดแรงกดที่มีต่อลิ ้นปี่ ให้
น้ อยลง
(2). คลายความเครี ยดของกล้ ามเนือ้ บริ เวณริ มฝี ปากแต่ไม่ลดขากรรไกรให้
ต่าลง
(3). เมื่อปฏิบตั ิตามข้ อ 1, 2 แล้ วยังเพี ้ยนอยู่ ให้ กดแป้นนิ ้วของมือขวาลง
(4). เครื่ อ งมื อ ควรอยู่ในสภาพที่ ส มบูรณ์ และตรวจเช็ ค กับ ช่ างผู้ช านาญ
เพราะแป้นนวมอาจจะห่างหรือแคบเกินไป ซึง่ อาจเป็ นสาเหตุให้ เสียงเพี ้ยนได้
1.4.6 ทักษะการควบคุมเสียงระรั วของรู ปปาก (Vibrato)
การเป่ าแซกโซโฟนให้ มีเสียงไพเราะขึน้ จาเป็ นต้ องอาศัยเสียงสัน่ หรื อเสียงระรัว
(Vibrato) จะทาให้ ผ้ ูฟังเพลงเกิดความพอใจในเสียงที่มีความระรัวหรื อรู้จกั กันโดยทัว่ ไปว่า ลูกคอ
ในทานองเดีย วกัน เสี ย งของแซกโซโฟนที่มี คุณ ภาพอาศัยเสี ยงระรัวเป็ นองค์ ประกอบเพื่ อเพิ่ ม
รสนิยม
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มาร์ เซล มัลย์ (Marcel Mule) ปรมาจารย์แซกโซโฟน ชาวฝรั่งเศสเป็ นคนแรกที่ใช้
ขากรรไกรและกล้ ามเนือ้ ริ ม ฝี ปากในการเสริ มเสียงระรัวในเสียงของแซกโซโฟน และนิยมใช้ กัน
จนถึงปัจจุบนั เนื่องจากช่วยทาให้ เสียงมีความกังวานไพเราะขึ ้น แต่ยงั รักษาเสียงเดิมอยู่
1.4.6.1 ลั ก ษ ณ ะของเสี ยงระรั ว เป็ น การท าเสี ย งเรี ย บ ให้ เป็ นลู ก คลื่ น
ประกอบด้ วยความถี่และความกว้ างของคลื่นแต่ละลูกจากการบังคับและการควบคุมของผู้เป่ าว่า
จะให้ มีความกว้ างหรือแคบมากน้ อยเพียงใด
เสียงระรัวที่นิยมใช้ เป่ าแซกโซโฟนมี 3 ชนิด ดังนี ้
(1). ขากรรไกรระรัว เป็ นการเลื่อนขากรรไกรขึ น้ ลง เพื่อให้ เกิดเสียงระรัว
แต่ริมฝี ปากล่างยังคงทาหน้ าที่รักษาระดับการวางปากให้ คงที่อยู่ ขณะที่ขากรรไกรระรัว
(2). การฝึ กขากรรไกรระรัวให้ นึ กถึง คาว่า “อา” หรื อ “วา” อาการของ
ขากรรไกรจะเคลื่อนขึ ้น-ลงเหมือนออกเสียง “ญา” หรือ “วา”
(3). ริ มฝี ปากระรัว กล้ ามเนือ้ ของริ ม ฝี ปากล่างจะทาหน้ าที่ระรัว โดยที่
ขากรรไกรจะอยู่คงที่เพื่อรักษาระดับการวางปาก
การฝึ กควบคุมเสียงระรัว
ให้ เป่ า G แล้ วใช้ นิ ้วของมือขวาดึงริ มฝี ปากล่างเป็ นจังหวะช้ า ๆ ก่อน แล้ ว
จาความรู้สึกที่ใช้ นิว้ มือดึง ต่อมาฝึ กใช้ ริมฝี ปากเองโดยไม่ใช้ นิ ้วมือช่วย และเสียงที่เป่ าจะออกมา
เป็ นเสียงระรัว วิธีการฝึ กเริ่ มจากใช้ เครื่ องเคาะจังหวะ (Metronome) โน้ ตตัวดาอัตราจังหวะที่ 60
ฝึ กโน้ ตตัวดามีเสียงระรัว 4 ครัง้ ต่อ 1 ตัว แต่ต้องใช้ ลมในการเป่ าที่ติดต่อกันไม่ขาดระยะและมี
ความสม่าเสมอ
1.4.7 ทักษะการฝึ กบันไดเสียง (Scale) และอาร์ เพจจิโอ (Arpeggio)
บันไดเสียงและอาร์ เพจจิโอมักพบในแบบฝึ กทักษะ (Exercises) และบทเพลง
(Repertoires) ต่าง ๆ เนื่องจากดนตรี ยุโรปตังแต่
้ สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงสมัยศตวรรษที่ 19 ล้ วน
เป็ นดนตรี แบบ Tonal Music ซึ่งเป็ นดนตรี ที่มีกุญแจเสียงเมเจอร์ และไมเนอร์ เราจึงสามารถพบ
บันไดเสี ยงและอาร์ เปจโจทัง้ เมเจอร์ แ ละไมเนอร์ ต่ าง ๆ รวมถึง บัน ไดเสีย งโครมาติ ก ในดนตรี
ประเภทนีเ้ สมอ โดยสรุ ปคื อ บันไดเสียงและอาร์ เปจโจเป็ นพืน้ ฐานของดนตรี ที่ผ้ ูเรี ยนดนตรี ต้อง
ศึกษา ดังนัน้ การฝึ กซ้ อมบันไดเสียงและอาร์ เปจโจจะช่วยพัฒ นาการเล่นแบบฝึ กทักษะและบท
เพลงต่าง ๆ ที่เป็ น Tonal หรือ Atonal ได้ ง่ายขึ ้น
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การตัดลิน้ และการกดนิว้ ของแซกโซโฟน
2.1 การตัดลิน้ (Tonguing)
การตัดลิ ้น คือ การทาให้ ลกั ษณะของเสียงมีความสัน-ยาว
้
หรื อ เล่นโน้ ตให้ ขาดจาก
กัน ตามความต้ อ งการ (Articulation) เพื่ อเพิ่ ม ความชัด เจนของโน้ ต กล่าวคื อ โดยการแตะลิ น้
(Tongue) สัมผัสกับปลายลิ ้นของแซกโซโฟน (Reed) และปล่อยออกสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง
การทางานของลิ ้นในตาแหน่งที่ถูกต้ อง โคนลิ ้นจะต้ องยกสูงและถอยกลับไปข้ างหลังจะช่วยในเรื่อง
ของการตัดลิน้ ได้ ดี โดยตาแหน่งของปลายลิน้ จะสัม ผัส กับปลายลิน้ ของแซกโซโฟนได้ ง่าย การ
ควบคุมลิ ้นในลักษณะนี ้สามารถฝึ กได้ โดยพูดคาว่า “ทู” (too) “ดู” (doo) หรื อ “ลา” (la) ซึง่ ระหว่าง
การเล่น ‘เสียงสัน’้ และ ‘การตัดลิ ้น’ คือ การเล่นโน้ ตเสียงสันเป็
้ นการแสดงให้ เห็นช่องว่างระหว่าง
เสียง ส่วนการตัดลิ ้นเป็ นการแยกเสียงให้ ขาดจากกัน เทคนิคการใช้ ลิ ้นที่ถูกต้ องจะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถเล่นโน้ ตเสียงสันได้
้ อย่างถูกต้ อง
2.1.1 หลักและวิธีการตัดลิน้
การตัดลิ ้นเป็ นทักษะการเป่ าโดยการใช้ ลิ ้นปิ ดกัน้ อากาศในระหว่างการเป่ า การ
ฝึ กตัดลิ น้ แรกเริ่ ม อาจทาได้ โดยเมื่ อใส่ลิ น้ ที่ป ากเป่ าเรี ยบร้ อยแล้ วและถอดเอาเฉพาะปากเป่ า
(Mouthpiece) และคอแซกโซโฟน (Neck) ยังไม่ต้องประกอบเครื่องทังหมด
้
จากนันเริ
้ ่มต้ นจากการ
เป่ าแบบลากเสียงให้ ยาวโดยเป่ าลมให้ สม่าเสมอประมาณ 8 วินาที จากนัน้ เมื่อต้ องการให้ ความ
ยาวของเสียงสันลง
้ ให้ ใช้ ปลายลิ ้นแตะที่ปากเป่ าแซกโซโฟนเบา ๆ และออกเสียงเป็ นพยัญชนะเป็ น
ตัว “ทู” (too) หรื อ “ดู” (doo) ไปเรื่ อย ๆ ฝึ กแบบช้ า ๆ จากข้ อมูลข้ างต้ นเป็ นขันตอนการฝึ
้
กการตัด
ลิ ้นแบบขันพื
้ ้นฐาน ในขณะฝึ กการตัดลิ ้นควรเริ่ มจากการฝึ กจากการลากเสียงยาวก่อนและะค่อย ๆ
ฝึ กให้ เสียงสันลงตามล
้
าดับ หลังจากที่ผ้ ูเรี ยนเกิดความคุ้นชินจากการฝึ กการตัดลิ ้นโดยใช้ เฉพาะ
แล้ วปากเป่ าและคอแซกโซโฟนแล้ ว ให้ ผ้ ูเรี ย นเอาปากเป่ าและคอแซกโซโฟนมาประกอบกับ
ตัวเครื่ องให้ สมบูรณ์พร้ อมกับลองการตัดลิ ้นในรูปแบบเดิมโดยการออกเสียงเป็ นตัว “ทู” (too) หรื อ
“ดู” (doo) และฝึ กฝนต่อจนให้ เกิดความเคยชิน
การตัดลิ ้นจะสามารถทาได้ ดีต้องมีรูปแบบของการวางและจัดระบบของรูปปากที่
ดี การวางรู ปปากเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากทัง้ นีเ้ นื่องจากการเป่ าแซกโซโฟน ในการเป่ าออกมาให้ ดี
ต้ องมีองค์ประกอบที่สาคัญในการวางปากแซกโซโฟน สุกรี เจริญสุข (2545)ได้ อธิบายคือ
2.1.1.2 โครงสร้ างของรู ปหน้ า รูปหน้ ามีส่วนช่วยให้ การเป่ าแซกโซโฟนง่ายขึน้
และช่วยในการเลือกแซกโซโฟนให้ เหมาะสมกับใบหน้ า เช่น
คางรู ปสี่เหลี่ยม คางรูปสี่เหลี่ยมจะมีความยาวของกระดูกด้ านหน้ ามากกว่า
ปกติซงึ่ เหมาะสาหรับแซกโซโฟนที่มีปากเป่ าขนาดใหญ่ เช่น เทนเนอร์ บาริโทน หรือเบส
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คางรู ปแหลม คางรู ปแหลมเหมาะสาหรับแซกโซโฟนที่มีปากเป่ าขนาดเล็ก
เช่น โซปราโน หรืออัลโต
ฟั นบนยื่น โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีลกั ษณะฟั นบนยื่นจะง่ายแก่การปรับในการวาง
ปากแซกโซโฟน ยกเว้ นแต่ว่าฟั นจะยื่นมากเกินไปจนไม่สามารถปรับได้
ฟั นล่างยื่น ลักษณะของฟั นล่างยื่นเหมาะแก่การปรับให้ เข้ ากับปากเป่ าที่ใหญ่
เช่น เทนเนอร์ หรื อบาริ โทน เพราะไม่จาเป็ นต้ องอ้ าปากกว้ างมากในการเป่ า แต่จะยากสาหรับที่จะ
ปรับให้ เข้ ากับปากเป่ าที่มีขนาดเล็ก เช่น โซปราโน หรืออัลโต
2.1.1.3 กล้ ามเนื อ้ บริ เวณปาก มี ความสาคัญ มากในการเป่ าแซกโซโฟน ริ ม
ฝี ปากจะต้ องไม่เกร็งและเป็ นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ริ มฝี ปากมีหน้ าที่รวบปากเป่ าไม่ให้ ลมรั่ว ฟั น
บนและริมฝี ปากบนทางานคู่กนั เพื่อตังรั
้ บและโต้ ตอบปากเป่ า ฟั นล่างและริมฝี ปากล่างทางานเป็ น
คู่เพื่อสนับสนุนปากเป่ า
การวางปากเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญมาก เพราะสามารถเปลี่ยนเสียงที่เป่ า
ออกมาได้ เป็ นธรรมชาติมากที่สดุ เป็ นสิ่งที่นกั แซกโซโฟนควรมี และบริเวณริมฝี ปากไม่ควรใช้ ฟันกัด
การพัฒนากล้ ามเนือ้ บริ เวณปาก กล้ ามเนือ้ บริ เวณปากที่ใช้ ในการเป่ าแซก
โซโฟนควรใช้ เวลาประมาณ 1 เดือน ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มให้ กล้ ามเนื ้อมีความคุ้นเคยโดยเฉพาะ
ริมฝี ปากล่าง ฟั นล่างและมุมปาก โดยปฏิบตั ิทกุ วัน วันละ 5 นาที
2.1.1.3. ตาแหน่ งของปากเป่ า (Mouthpiece) สิ่งที่สาคัญคือ ตาแหน่งของปาก
เป่ าต้ องอยู่ตรงกลางระหว่างมุมปากทัง้ สอง ดังนัน้ แรงลมที่เป่ าจะตรงเข้ าปากเป่ าตรงกลางพอดี
ขณะเป่ า ต าแหน่ ง ที่ แ น่ น อนนัน้ ประกอบด้ ว ยปั จ จัย หลายประการ เช่ น ขนาดของปากเป่ า
โครงสร้ างของรูปหน้ า แต่อย่างไรก็ตามแซกโซโฟนทุกขนาดอาศัยพื ้นฐานการวางปากที่เหมือนกัน
เพียงแต่ปรับให้ เข้ ากับขนาดต่าง ๆ เท่านัน้
ดัง นัน้ หากผู้ เรี ย นสามารถฝึ ก ทั ก ษะการตัด ลิ น้ ในขั น้ พื น้ ฐานนี ไ้ ด้ ต้ อ งมี
รูปแบบและองค์ประกอบที่สาคัญในจัดระบบของการวางปากหรือรูปปากที่ดี ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญใน
การช่วยให้ การเป่ ามีทิศทางที่ดีขึน้ ผู้เรี ยนควรวางรูปปากและคางให้ ร้ ูสึกกระชับไม่เกร็ง และควร
ซ้ อมหน้ ากระจกเพื่อสามารถสังเกตรูปปากและคาง เพื่อบุคลิกรูปหน้ าที่สวยงาม จะเข้ าใจวิธีการ
ตัดลิ ้นไม่ยากและฝึ กได้ ร้ ูสกึ สบายมากขึ ้น รวมถึงทักษะด้ านอื่น ๆ ผู้เรียนจะรู้สึกฝึ กได้ สบายขึ ้นและ
ไม่เกร็งขณะปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
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2.2การกดนิว้ (Fingering)
อีก หนึ่ ง ทัก ษะที่ ส าคัญ ในการเล่น แซกโซโฟน คื อ การกดนิ ว้ รวมถึ ง เครื่ อ งดนตรี
ประเภทอื่น ๆ ที่มีปมกดหรื
ุ่
อคีย์กดทุกชนิด เนื่องจากว่าการกดนิว้ เป็ นส่วนประกอบสาคัญในการ
เล่นเครื่องดนตรี เกือบทุกชนิด ซึ่งเป็ นส่วนที่ใช้ ในการกาหนดเสียงออกมา ถ้ าหากว่าผู้เล่นสามารถ
เป่ าออกเสี ย งได้ แต่ ก ดนิ ว้ ไม่ ไ ด้ ต ามตัว โน้ ต ที่ ก าหนด บทเพลงที่ อ อกมาก็ ไม่ ไ พเราะและไม่ มี
ประสิทธิภาพ
2.2.1 วิธีการวางนิว้
สุกรี เจริ ญ สุข (2545) ได้ ให้ แนวทางวิธีการวางนิว้ ในการเป่ าแซกโซโฟนว่าควร
เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยลองยืนขึน้ แล้ วปล่อยมือลงข้ าง ๆ อย่างเป็ นธรรมชาติ ลักษณะของมือ
และนิ ้วที่วางบนแป้นนิ ้วแซกโซโฟนจะมีลกั ษณะเหมือนลักษณะของมือและนิ ้วขณะยืนปล่อยมือลง
ข้ าง ๆ คือ มีความโค้ งเป็ นธรรมชาติ นา้ หนักของแซกโซโฟนจะไม่อยู่ บนมือขวาแต่จะอยู่บนสาย
คล้ องคอ นิ ้วทุกนิ ้ววางอยู่บนแป้นนิ ้วไม่เกร็ง การกดแป้นนิ ้วในขณะที่เป่ าเป็ นไปตามธรรมชาติ คือ
ไม่กระแทก เมื่อปล่อยแป้นนิ ้วจะไม่กระเด้ งห่างออกจากแป้นนิ ้ว พยายามให้ แป้นนิ ้วอยู่กบั แป้นนิ ้ว
ตลอดเวลา

ภาพประกอบ 14 วิธีการวางนิ ้ว
ที่มา: (หนังสือศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน แลร์ ลี่ เทียว: 70)
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2.2.2 ทักษะการฝึ กความคล่ องตัวการกดนิว้ (เปิ ด/ปิ ด ปุ่ มกด)
แนวคิดการฝึ กความคล่องตัวการกดนิ ้วประกอบด้ วย
(1) ซ้ อมกลุ่มจังหวะโน้ ต (Pattern) ที่ไม่มีความซับซ้ อนมาก เช่น ไล่บนั ได
เสียงเมเจอร์ ขึน้ และลงเป็ นโน้ ตเขบ็ตสองชัน้ เพื่อทาให้ นิว้ สามารถจดจาได้ ควรซ้ อมเฉพาะนิว้ ที่มี
ปัญหา คือ บางนิ ้วอาจจะเปิ ดหรือปิ ดเร็วเกินไป หรื อช้ าเกินไป ดังนันควรซ้
้
อมช้ า ๆ ด้ วยการใช้ เมโท
รนอมควบคุม จังหวะ ควรเริ่ ม ที่อัตราจังหวะที่ 60 และเพิ่ม จังหวะขึน้ เรื่ อย ๆ เพื่อการจดจาของ
กล้ ามเนื ้อ
(2) การวางแผนในการฝึ กซ้ อ ม โดยคานึงถึงนิว้ ที่มี ปั ญ หา เช่ น บางนิ ว้
อาจจะเปิ ดหรื อ ปิ ดเร็ ว เกิ น ไป หรื อ ช้ าเกิ น ไป ควรวิ เคราะห์ ปั ญหาและสั ง เกตตนเอง เพื่ อ
ประสิทธิภาพการฝึ กซ้ อมในแต่ละครัง้ เกิดประโยชน์มากที่สดุ ในการซ้ อมจังหวะที่ช้าเป็ นสิ่งที่ดีแต่ก็
ควรซ้ อมในจังหวะที่เร็วด้ วยเช่นกัน เพื่อเป็ นการฝึ กนิ ้วให้ เกิดความคล่องตัวจนเกิดความชานาญ

แบบฝึ กทักษะ
3.1 ความหมายของแบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟนที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนใช้
ในการฝึ กซ้ อมทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ซึง่ เป็ นสื่อกลางในการสอนที่มีความ
สมบูรณ์ แต่แบบฝึ กทักษะที่สร้ างขึน้ จะมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายใน
การจัดการเรี ยนการสอนหรื อไม่ จึงต้ องมีการนาไปใช้ ทดลองและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึ ก
ทักษะ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ นิยามความหมายของแบบฝึ กทักษะ ดังนี ้
ปราณี จิ ณ ฤทธิ์ ( 2552) ได้ ก ล่ า วว่ า แบบฝึ ก เป็ น การทบทวนและฝึ ก ทัก ษะใน
บทเรี ยนที่เรี ยนผ่านมาแล้ ว พร้ อมงานที่ผ้ สู อนมอบหมายให้ ผ้ เู รี ยนทาด้ วยตนเองภายหลังจากที่ได้
เรียน
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553) ได้ ให้ ความหมายของแบบฝึ กทักษะว่า เป็ นสื่อ ที่ใช้ ในการ
เรี ยนการสอนที่สร้ างขึน้ เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึก ฝนได้ เองในทุก ๆ โอกาส ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด ความรู้
ความเข้ าใจที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ ในแบบฝึ กนัน้ ควรครอบคลุมเนือ้ หาที่เรี ยน
ผ่านไปในแต่ละครัง้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้และทักษะที่มีคณ
ุ ภาพ เนื่องจากมีลกั ษณะและรูปแบบ
ที่หลากหลาย
สมพร ตอยยีบี ( 2554) ได้ ให้ ความหมายของแบบฝึ กทักษะว่า เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชานาญและสามารถนา
ความรู้ไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
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วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552) ได้ กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะ หมายถึง งานหรื อกิจกรรมที่
ผู้ส อนจัดให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึ กทักษะการปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความชานาญมี ความรู้ ความเข้ าใจใน
เนื ้อหาวิชาที่เรียนและสามารถนาความรู้นนไปใช้
ั้
ในชีวิตประจาวันได้
สลาย ปลั่งกลาง (2552) กล่าวว่า แบบฝึ กหัดหรื อแบบฝึ กทักษะ หมายถึง สื่อการ
เรี ยนการสอนที่ใช้ สาหรับให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กความชานาญในทักษะต่าง ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องที่ฝึกและสามารถนาทักษะไปใช้ ในการแก้ ปัญหาได้
สมศรี อภัย ( 2553) กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะ หมายถึงสื่อการสอนที่ผ้ ูสอนสร้ างขึน้
เพื่อให้ นกั เรียนได้ ฝึกปฏิบตั ิให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความชานาญในเรื่องนัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น
จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551) ได้ กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะหมายถึง สื่อการสอนที่สร้ าง
ขึ ้นสาหรับให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจ และความชานาญในเรื่ องนัน้ ๆ มาก
ขึ ้น
ดังนัน้ อาจให้ ความหมายของแบบฝึ กทักษะได้ ว่า เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ผ้ ูสอน
สร้ างขึน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนวิชาต่าง ๆ และมีกระบวนการสร้ างอย่างเป็ นระบบ เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ ฝึกทักษะการปฏิบตั ิและความรู้ต่าง ๆ หลังจากบทเรียนที่เรียนผ่านไปแล้ ว โดยมีผ้ สู อนให้
คาแนะนา บางครัง้ แบบฝึ กทักษะอาจจะมีการนากิจกรรมบูรณาการมาสอดแทรกเพื่อดึงดูดความ
สนใจผู้เรี ยน ซึ่งอาจจะมีทงั ้ กิจกรรมเดี่ยวหรื อกิจกรรมกลุ่ม จนผู้เรี ยนเกิดความเชี่ยวชาญ ความรู้
ความเข้ าใจ และมัน่ ใจมากยิ่งขึ ้น อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรี ยนรู้ด้วยตัวเองเป็ นหลัก และ
สามารถนาทักษะไปคิดสร้ างสรรค์ต่อยอดหรื อใช้ แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ และสามารถนาความรู้นนไป
ั้
ใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไปได้
3.2 ลักษณะของแบบฝึ กที่ดี
การจั ด ท าแบบฝึ ก ทั ก ษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์นนั ้ จาเป็ นต้ องอาศัยลักษณะและรูปแบบของแบบฝึ กที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ทักษะที่เราจะฝึ ก ดังที่นกั การศึกษาได้ ให้ แนวความคิดเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของแบบฝึ กไว้
ดังนี ้
สุวิท ย์ มูล ค า และ สุนัน ทา สุน ทรประเสริ ฐ ( 2550) ได้ ส รุ ป ลักษณะของแบบฝึ ก
ทักษะที่ดีควรคานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ให้ ผ้ เู รียนได้ ศึกษาด้ วยตนเอง มีความครอบคลุมและ
สอดคล้ องกับเนือ้ หา มีรูปแบบที่น่าสนใจและคาสัง่ ชัดเจน ซึ่งสรุ ปลักษณะของแบบฝึ กทักษะไว้
ดังนี ้
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1. ใช้ หลักจิตวิทยา
2. สานวนภาษาไทย
3. ให้ ความหมายต่อชีวิต
4. คิดได้ เร็วและสนุก
5. ปลุกความน่าสนใจ
6. เหมาะสมกับวัยและความสามารถ
7. มุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รียนศึกษาได้ ด้วยตนเอง
และได้ แนะนาให้ ผ้ สู ร้ างแบบฝึ กทักษะให้ ยดึ ลักษณะของแบบฝึ กไว้ ดงั นี ้
1. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรมีความชัดเจนทังค
้ าสัง่ และวิธีทาคาสัง่ หรือตัวอย่างวิธีทา
ที่ใช้ ไม่ ควรยาวเกินไป เพราะจะทาให้ เข้ าใจยาก ควรปรับให้ ง่ายเหมาะสมกับผู้ใช้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้
ผู้เรียนสามารถศึกษาด้ วยตนเองได้ ถ้าต้ องการ
2. แบบฝึ ก ทัก ษะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต้ อ งมี ค วามหมายต่ อ ผู้ เรี ย นและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการฝึ กฝน มีความทันสมัย และใช้ การลงทุนน้ อย
3. ภาษาและภาพที่ใช้ ประกอบในแบบฝึ กทักษะควรมีเหมาะสมกับวัยและทักษะ
ความสามารถของผู้เรียน
4. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรแยกหัวข้ อในการฝึ กให้ เป็ นเรื่ อง ๆ ในแต่ละเรื่ องไม่ควร
ยาวจนเกินไปและควรเสริ มกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ
และมีความสนุกสนานร่วมด้ วยในการปฏิบตั ิและเพื่อฝึ กทักษะนัน้ ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ
5. แบบฝึ ก ทัก ษะที่ มี คุณ ภาพควรมี ทัง้ แบบก าหนดให้ โดยอิ ส ระ การเลื อ กใช้
ข้ อความ คาสัง่ หรื อรูปภาพประกอบในแบบฝึ กทักษะ ควรเป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนคุ้นชินและตรงกับความ
ต้ องการของผู้เรียน เนื่องจากแบบฝึ กทักษะที่สร้ างขึ ้นจะได้ ก่อให้ เกิดความสนุกสนานและพึงพอใจ
แก่ผ้ เู รียน ซึง่ ตรงกับหลักการเรียนรู้ได้ เร็วมากขึ ้น เพื่อการปฏิบตั ิกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เพื่อให้ ร้ ู จักวิธีการ
รวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ หรื อจากประสบการณ์ ท่ีพบเจอ จะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนตังใจศึ
้ กษาเรื่ องนัน้ ๆ ได้
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น และจะรู้จกั ใช้ ความรู้ที่สงั่ สมในประจาวันอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีหลักเกณฑ์และ
เข้ าใจวถึงเหตุผลที่เขาได้ ฝึกฝนนัน้ มีความหมายต่อเขาอย่างไร
7. แบบฝึ ก ทัก ษะที่ มี คุณ ภาพควรจะตอบสนองต่ อ ความต่ า งระหว่ า งบุ ค คล
ผู้เรี ยนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันหลาย ๆ ด้ าน เช่น ความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อม
ระดับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ฯลฯ ดังนัน้ การฝึ กฝนแบบฝึ กทักษะในแต่ละเนื ้อหา
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ควรเตรี ยมเนือ้ หาให้ เพียงพอและมีระดับความง่าย-ยาก ตัง้ แต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับ ที่ยาก
เนื่องจากมีทงเด็
ั ้ กที่เก่ง กลาง และพอใช้ เด็กสามารถเลือกฝึ กได้ ตามความสามารถ เพื่อให้ เด็กทุก
คนพัฒนาและประสบความสาเร็จในการทาแบบฝึ กทักษะ
8. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรสามารถเร้ าความสนใจของผู้เรี ยนได้ ตัง้ แต่หน้ าปกไป
จนถึงหน้ าสุดท้ าย
9. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรได้ รับการปรับปรุงไปคู่กบั หนังสือแบบเรี ยนอยู่เสมอและ
ควรใช้ ได้ ดี ทังในและนอกบทเรี
้
ยน
10. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรเป็ นแบบที่สามารถประเมินและจาแนกความเจริญงอก
งามของเด็กได้ ด้วย
จริ ยภรณ์ รุ จิโมระ ( 2548)ได้ เสนอหลักเกณฑ์การฝึ กทักษะสรุ ปได้ คือแบบฝึ กทักษะ
ควรกาหนดนิ ยามของแต่ล ะขัน้ ตอนให้ ชัดเจน ให้ สามารถนาไปปฏิบัติได้ แจกแจงทั กษะใหญ่
ออกเป็ นทักษะย่อยโดยละเอียด ผู้เรียนจะต้ องฝึ กทักษะในขันย่
้ อย ๆ เหล่านันที
้ ละขันจนเกิ
้
ดทักษะ
แล้ วจึงฝึ กทักษะที่ยากขึน้ ให้ ผ้ ูเรี ยนฝึ กทักษะที่แจกแจงเป็ นทักษะย่อยแล้ วหลายครัง้ จนมีความ
ชานาญ เน้ นการฝึ กซ ้า ๆ มีการวัดและประเมินผล หรื อสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่า งสม่าเสมอ เพื่อ
ประเมินว่าเด็กมีทกั ษะเกิดขึ ้นแล้ ว
กุศยา แสงเดช (2545) ได้ กล่าวแนะนาผู้สร้ างแบบฝึ กทักษะให้ ยดึ ลักษณะที่ดีดงั นี ้
1. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรมี ความชัดเจนทัง้ คาสั่งและวิ ธีทา คาสั่งหรื อตัวอย่าง
แสดงวิธีทาที่ใช้ ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะทาความเข้ าใจยาก ควรปรับให้ ง่ายและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้ เพื่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
2. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรมีความหมายต่อผู้เรี ยนและตรงตามจุดหมายของการฝึ ก
ลงทุนน้ อย ใช้ ได้ นานและทันสมัย
3. ภาษาและภาพที่ใช้ ในแบบฝึ กทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพืน้ ฐานความรู้
ของผู้เรียน
4. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรแยกฝึ กเป็ นเรื่ อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมี
กิจกรรมหลากหลายแบบเพื่อเร้ าความสนใจ และไม่เบื่อในการทาและฝึ กทักษะใดทักษะหนึ่งจน
ชานาญ
5. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรมีทงแบบก
ั้
าหนดคาตอบในแบบและให้ ตอบโดยเสรี การ
เลือกใช้ คา ข้ อความ รู ปภาพในแบบฝึ กทักษะควรเป็ นสิ่งที่ผ้ ูเรี ยนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจ
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ของผู้เรียน ซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเพลิดเพลินและพอใจ อีกทังตรงกั
้
บหลักการเรี ยนรู้ว่าผู้เรียน
จะศึกษาได้ เร็วในการกระทาที่ทาให้ เกิดความพึงพอใจ
6. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาด้ วยตนเอง ให้ ร้ ูจักค้ นคว้ า
รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตวั เองเคยใช้ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเรื่องนัน้ ๆ มากยิ่งขึ ้น และรู้จกั
นาความรู้ ไปใช้ ในชี วิต ประจ าวัน ได้ อย่ างถูกต้ อง มี ห ลัก เกณฑ์ แ ละมองเห็ น ว่าสิ่ งที่ ได้ ฝึก นัน้ มี
ความหมายต่อผู้เรียน
7. แบบฝึ กทักษะที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนแต่ละคน
มี ความแตกต่างกันในหลายๆ ด้ าน เช่น ความต้ องการ ความสนใจ ความพร้ อม ระดับความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็ นต้ น ดังนันการท
้
าแบบฝึ กทักษะแต่ละเรื่ องควรจัดทาให้ มาก
พอและมีทุกระดับตังแต่
้ ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนข้ างยาก เพื่อว่าทังผู
้ ้ เรี ยนที่เก่ง ปานกลาง
และอ่อน ได้ เลือกทาตามความสามารถ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ผ้ ูเรี ยนทุกคนได้ ประสบความสาเร็จในการทา
แบบฝึ กทักษะ
8. แบบฝึ ก ทั ก ษะที่ ดี ค วรจัด ท าเป็ น รู ป เล่ ม ผู้ เรี ย นสามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ เป็ น
แนวทางเพื่อทบทวนด้ วยตนเองต่อไป
9. การที่ผ้ ูเรี ยนได้ ทาแบบฝึ กทักษะ ช่วยให้ ผ้ สู อนมองเห็นจุดเด่นหรื อปั ญหาต่าง
ๆ ของนักเรียนได้ ชดั เจน ซึง่ จะช่วยให้ ผ้ สู อนดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขปัญหานัน้ ๆ ได้
10. แบบฝึ กทักษะที่จัดทาขึ ้น นอกจากมีในหนังสือเรี ยนแล้ ว ยังช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้
ฝึ กฝนอย่างเต็มที่
11. แบบฝึ กทักษะที่จัดพิมพ์ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว จะทาให้ ผ้ ูสอนมีเวลาในการเตรี ยม
แบบฝึ ก พร้ อมเสมอ ในส่วนของผู้เรี ย นจะช่ วยลดเวลาในการลอกแบบฝึ ก จากตาราเรี ยนหรื อ
กระดาน ซึง่ ทาให้ มีโอกาสและเวลาในการฝึ กซ้ อมทักษะต่าง ๆ ได้ มากขึ ้น
12. แบบฝึ กทักษะจะช่วยลดภาระในเรื่ องค่าใช้ จ่ายเพราะการพิมพ์เป็ นรู ปเล่ม
ลงทุนต่าแทนการพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครัง้ ไป นอกจากนีย้ ังมีประโยชน์ในการที่ผ้ ูเรี ยนสามารถ
บันทึกและมีเป้าหมายของการพัฒนาตนเองได้ เป็ นขันตอน
้
ดังนัน้ อาจสรุ ปลักษณะของแบบฝึ ก ทักษะที่ดีได้ ว่า ต้ องประกอบด้ วยคาชีแ้ จงที่สนั ้
กระชั บ และชั ด เจน เรี ย งล าดั บ เนื อ้ หาจากง่ า ยไปหายาก มี รู ป แบบที่ ห ลากหลาย พร้ อม
ภาพประกอบสีสันสดใสสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนต้ องมีความสอดคล้ องกับเนือ้ หา
สามารถฝึ กฝนให้ ผ้ ูเรี ยนบรรลุผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ที่ต้องการฝึ กปฏิบตั ิด้วยตนเองพร้ อมทราบ
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ความก้ าวหน้ าของตน มีความสอดคล้ องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของผู้เรี ยน อีกทังสามารถ
้
ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ พร้ อมสร้ างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3.3 หลักทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้ างแบบฝึ กทักษะ
การสร้ างแบบฝึ กทักษะให้ มีประสิทธิภาพสาหรับนาไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน
นัน้ ควรคานึงถึงหลักจิตวิทยามาใช้ เป็ นองค์ประกอบและใช้ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบฝึ ก
ทักษะให้ มีความสมบูรณ์เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน ซึง่ มีผ้ กู ล่าวถึงหลัก
จิตวิทยาที่นามาใช้ ในการสร้ างแบบฝึ กทักษะ ดังนี ้
อารี บัวคุ้ม ภัย (2540)กล่าวถึ งทฤษฎี การเรี ย นรู้ ของ ธอร์ ไดค์ และสกิ น เนอร์
(Thorndike and Skinner) ดังนี ้
ธอร์ ไดค์ (Thorndike) ได้ ตัง้ กฎการเรี ยนรู้ ขึน้ 3 ข้ อ สามารถนาไปใช้ ในการ
สร้ างแบบฝึ กทักษะ ดังนี ้
1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความว่า การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ า
กับการตอบสนองจะดียิ่งขึ ้นเมื่อผู้เรี ยนแน่ใจว่าพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกต้ อง การให้ รางวัล
จะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนันอี
้ ก
2. กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise) มี ใจความว่า การมี โอกาสได้
กระทาซ ้า ๆ พฤติกรรมหนึ่งจะทาให้ พฤติกรรมนัน้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ ้น การฝึ กหัดที่มีการควบคุมที่ดีจะ
ส่งเสริมผลต่อการเรียนรู้
3. กฎแห่ง ความพร้ อม (Law of Readiness) มี ใจความว่า เมื่ อมี ความ
พร้ อมที่จะตอบสนองหรื อแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถ้ ามี โอกาสได้ กระทาย่อมเป็ นที่พ อใจ แต่ถ้าไม่
พร้ อมที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบังคับให้ กระทาย่อมทาให้ เกิดความไม่พอใจ
นอกจากทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์แล้ ว ยังมีแนวคิดของนักจิตวิทยาอีก
ท่านได้ แก่ สกินเนอร์ (Skinner) ที่มีแนวคิดเกี่ยวข้ องกับการสร้ างแบบฝึ กมีรายละเอียด ดังนี ้
1. การเรี ย นรู้ จากการวางเงื่ อ นไขให้ ป ฏิ บัติ (Operamt Conditioning)
หมายถึง ทฤษฎีการเรี ยนรู้ที่อธิบายว่า พฤติกรรมจะมีอตั ราความเข้ มของการตอบสนองสูงขึ ้นเมื่อ
ได้ รับการเสริมแรง
2. กระบวนการเสริ ม แรง (Reinforcement) หมายถึ ง กระบวนการที่
น ามาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม หรื อ ลดการตอบสนองในกระบวนการเสริ ม แรงนัน้ จะมี ก ารใช้ ตัว เสริ ม แรง
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(Reinforce) เช่น คาชมเชย รางวัลที่เป็ นวัตถุสญ
ั ลักษณ์ หรื อสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนการให้ ร้ ูผล
การกระทาของตนเอง
3. การให้ เสริ ม แรงทัน ที ทัน ใด (Immediate Reinforcement) หมายถึ ง
การกาหนดให้ มีการเสริมแรงอย่างทันทีทนั ใดที่การตอบสนอง เช่น เมื่อผู้เรียนตอบ ผู้สอนให้ การส่ง
เสริมแรงทันทีว่า คาตอบของผู้เรียนถูกหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะทาให้ เกิดการเรียนรู้ลา่ ช้ าไป
วิธีการสอนของกาเย่ ซึง่ มีความเห็นว่าการเรี ยนรู้มีลาดับขันและผู
้
้ เรียนจะต้ องเริ่ ม
เรียนรู้จากเนื ้อหาที่ง่ายไปหาเนื ้อหาที่ยาก
แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวว่า ธรรมชาติผ้ ูเรี ยนแต่ละคนว่ามี ความแตกต่างกัน
ผู้เรี ยนจะสามารถเรี ยนรู้ เนือ้ หาในหน่วยย่อยต่าง ๆ ได้ โดยใช้ เวลาเรี ยนที่แตกต่างกัน ดั งนัน้ การ
สร้ างแบบฝึ กทักษะจึงต้ องมีการกาหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ ผ้ เู รียนทุกคนสามารถผ่านลาดับขันตอน
้
ของทุกหน่วยการเรี ยนได้ ถ้ าผู้เรี ยนได้ เรี ยนตามอัตราการเรี ยนของตน จะท าให้ ผ้ ูเรี ยนประสบ
ความสาเร็จมากขึ ้น
ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่า การเข้ าใจหลัก จิ ต วิ ท ยาในเรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น กระบวนการ
เสริ มแรง การให้ แรงเสริ มทันที การให้ ความสาคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลหรื อการที่ให้
ผู้เรี ยนได้ ฝึกฝนและทาซ ้า ๆ นัน้ หากนาทฤษฎีเหล่านี ้มาใช้ ร่วมกับแบบฝึ กทักษะจะส่งผลให้ ผ้ เู รียน
มี ค วามมั่น ใจมากขึ น้ ในสิ่ ง ที่ ต นท าไปนัน้ ถูก ต้ อ งและเมื่ อ ผู้เรี ย นทราบว่ าตนท าถูก ต้ อ งก็ เกิ ด
แรงจูงใจที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ ให้ ดียิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยใช้ แบบ
ฝึ กเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3.4 หลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะ
การสร้ างแบบฝึ กทักษะเป็ นสิ่งจาเป็ นในการสอน เพราะการฝึ กฝนบ่อย ๆ และหลายๆ
ครัง้ ย่อมทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความชานาญและความคล่องแคล่ว ได้ แบบฝึ กทักษะเป็ นเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่สาคัญเพราะจะช่วยให้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวตั ถุประสงค์เกิดความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ใช้ เฉพาะบทเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะทาให้ ผ้ เู รียน
เกิดการเรี ยนรู้ และทักษะได้ ดังนัน้ ผู้สอนจึ งจ าเป็ น ที่จะต้ องทราบหลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะ
เพื่ อ ที่ จ ะสามารถสร้ างแบบฝึ ก ที่ ดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง เหมาะสมกับ วัย และระดับ ความรู้
ความสามารถของผู้เรียนมีผ้ ใู ห้ ข้อแนะนาในการสร้ างแบบฝึ กไว้ ดงั นี ้
นงเยาว์ บวงสรวง (2535)กล่าวถึ ง หลัก การสร้ างแบบฝึ ก ทัก ษะไว้ ว่า จะต้ อ ง
คานึงถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู้ มีวิธีการฝึ กทักษะที่เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายในการฝึ กที่ชัดเจนและ
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สร้ างแบบฝึ กทักษะให้ มีรูปแบบน่าสนใจ โดยคานึงถึงความพร้ อมและความสามารถของผู้เรี ยนใน
แบบฝึ กทักษะที่สร้ างขึ ้น ควรมีการหาประสิทธิภาพให้ ได้ มาตรฐาน
มนทิรา ภักดีณรงค์ (2540)ได้ ให้ ข้อเสนอแนะในการสร้ างแบบฝึ กทักษะไว้ ว่า การ
สร้ างแบบฝึ กทักษะที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู้ ได้ ดีต้องมีองค์ประกอบหลักคือ
ผู้เรี ยนต้ องได้ ฝึกฝนแบบฝึ กทักษะด้ วยตนเองบ่อย ๆ และสิ่งที่ควรคานึงถึงคื อ ต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด
ความสนุกสนานในขณะทาแบบฝึ กทักษะ
กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553)ได้ กล่าวถึงหลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะไว้ ว่า แบบ
ฝึ กทักษะที่ดีต้องมีรูปแบบที่เร้ าความสนใจของผู้เรี ยนและเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก คาที่นามา
สร้ างแบบฝึ ก ทัก ษะควรเป็ น คาที่ อยู่ในบทเรี ยน มี เนื อ้ หาไม่ ย าวเกิน ไป มี กิ จ กรรมหลากหลาย
รูปแบบ มีภาพการ์ ตนู ประกอบ มีคาชีแ้ จง ความรู้ ตัวอย่าง และแบบฝึ ก เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถฝึ ก
ได้ ด้วยตนเองและควรมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน
Seel และ Glasgow (1990)ได้ เสนอแนะว่า ในการจัดสถานการณ์ ทางการสอน
สามารถกาหนดขอบเขตเนือ้ หาหลักสูตรจากหน่วยการเรี ยนระดับเนือ้ หาหลักสูตรจากหน่วยการ
เรียนระดับเล็กสูร่ ะดับใหญ่ และในการออกแบบการสอนควรคานึงถึงส่วนประกอบ ดังนี ้
1. เนื ้อหาที่คดั เลือกมาต้ องอิงจุดประสงค์รายวิชา
2. กลวิธีที่ใช้ ในการสอนต้ องอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจยั ที่ได้ มีผ้ ทู าไว้
3. การวัดผลต้ องอ้ างอิงพฤติกรรมการเรี ยนรู้
4. รู้จักนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้ แบบฝึ กทักษะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุ้มค่าซึง่ มีขนตอนในการสร้
ั้
างแบบฝึ กทักษะดังนี ้

ภาพประกอบ 15 หลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะของซีคและกลาสโกว์
ที่มา: Seels; and Glasgow. (1990). Exercises in Instructionl Design.
Bock (1993, July)ได้ กล่าวถึงหลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะดังนี ้
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1. กาหนดจุดประสงค์ให้ ชดั เจน เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนทราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึ ก
ทักษะ
2. ให้ รายละเอียดต่าง ๆ เช่น คาแนะนาขันตอนการท
้
า
3. สร้ างรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ ผ้ เู รียนมากที่สดุ
4. แบบฝึ ก ทั ก ษะควรสร้ างความเข้ าใจให้ ผู้ เรี ย น เช่ น การเรี ย งล าดั บ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นลงในตารางแผนภูมิ
ณัฏฐนาถ สุกสี, มีชยั เอี่ยมจินดา, กรภัสสร อินทรบารุง, และ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล
(2558) ได้ กล่าวถึงหลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะให้ มีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สร้ างจะต้ องคานึงถึงปั จจัย
ที่เกี่ยวข้ องหลายประการ คือ ต้ องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะสร้ างแบบฝึ กทักษะเกี่ยวกับอะไร
เนือ้ หาต้ องไม่ยาวจนเกินไป มี ความเหมาะสมกับวัย ความพร้ อมความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรี ยน แบบฝึ กทักษะควรมีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ไม่ควรใช้ เวลานานเกินไป ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มี
การฝึ กบ่อย ๆ เพื่อให้ เกิดความคงทนในการเรียนรู้และความสนุกสนานในขณะทาแบบฝึ กทักษะ
โดยสรุปแล้ ว หลักการสร้ างแบบฝึ กทักษะ ผู้สร้ างต้ องกาหนดจุดมุ่งหมายในการ
สร้ างแบบฝึ กทักษะที่ชดั เจนและเนื ้อหาไม่ยาวจนเกินไปเรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ผู้เรี ยนเข้ าใจ
เป้าหมายที่จะฝึ ก แบบฝึ กทักษะต้ องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจของผู้เรี ยน
แบบฝึ กทักษะควรมี หลายรู ปแบบที่น่าสนใจ อาจจะมี กิจ กรรมเข้ ามาแทรกหรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ
เพื่อให้ เกิดความสนุกสนานในขณะทาแบบฝึ กทักษะและความคงทนในการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนสามารถ
ฝึ กได้ ด้วยตนเองและควรมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน
3.5 ประโยชน์ ของแบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟนเป็ นวิชาทักษะที่ต้องอาศัยการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ เพราะการฝึ กฝนซ ้า
ๆ จะทาให้ เกิดความชานาญ ความแม่นยา ความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี แบบฝึ ก
ทักษะจึงเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ช่วยอานวยความสะดวกและเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ จึงมีผ้ ู
เสนอความสาคัญและประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะไว้ ดังนี ้
สุวิทย์ มูลคา และ สุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ ( 2550)ได้ สรุปประโยชน์ของแบบฝึ ก
ทักษะดังนี ้
1. ทาให้ เข้ าใจบทเรียนดีขึ ้น เพราะเป็ นเครื่องอานวยประโยชน์ในการเรียนรู้
2. ทาให้ ผ้ สู อนทราบความเข้ าใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน
3. ฝึ กให้ ผ้ เู รียนมีความเชื่อมัน่ และสามารถประเมินผลของตนเองได้
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4. ฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นท างานตามล าพั ง โดยมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย
5. ช่วยลดภาระงานผู้สอน
6. ช่วยให้ ผ้ เู รียนฝึ กฝนได้ อย่างเต็มที่
7. ช่วยพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
8. ช่วยเสริ มทักษะให้ คงทน ซึ่งลักษณะการฝึ กเพื่อช่วยให้ เกิดผลดังกล่าวนัน้
ได้ แก่
8.1 ฝึ กทันทีหลังจากที่ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ในเรื่องนัน้ ๆ
8.2 ฝึ กซ ้าหลายๆ ครัง้
8.3 เน้ นเฉพาะในเรื่องที่ผิด
9. เป็ นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครัง้
10. ใช้ เป็ นแนวทางเพื่อทบทวนด้ วยตนเอง
11. ช่วยให้ ผ้ สู อนมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนได้ ชดั เจน
12. ประหยัดค่าใช้ จ่ายและเวลาของผู้สอน
สมพร ตอยยีบี ( 2554)ได้ สรุปประโยชน์ของแบบฝึ กทักษะว่า การสร้ างแบบฝึ ก
ทักษะนัน้ จะต้ องมีหลักการและแนวทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดแบบฝึ กที่ชัดเจนแน่นอน
และใช้ ภ าษาที่เข้ าใจง่ายเหมาะสมกับวัย ควรมี ความยากง่ ายแตกต่างกันและจะต้ องมี หลาย
รูปแบบเพื่อให้ ผ้ เู รียนมีโอกาสในการใช้ ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึ กทักษะนันมี
้ ประโยชน์ต่อ
การเรี ยนการสอนมากไม่ว่าจะเป็ นในด้ านผู้เรี ยนจะทาให้ เกิดความเข้ าใจในบทเรียนดียิ่งขึ ้นและใน
ด้ า นของผู้ สอนเกี่ ย วกั บ เนื อ้ หาวิ ธี ก ารสอนและกิ จ กรรม เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะของผู้ เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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แนวคิดของแลร์ ร่ ี เทียว

ภาพประกอบ 16 Larry Teal
ที่มา: https://aadl.org/node/315169
4.1 ประวัติ
studio (2558) ได้ กล่ า วถึ ง ประวั ติ แ ลร์ รี่ เที ย ว ว่ า ลอเรนซ์ ลี อ อน แลร์ รี่ เที ย ว
(Laurence Lyon Larry Teal, 1905-1984)นักดนตรี แซกโซโฟน และครู สอนดนตรี ชาวอเมริ กา
แลร์ รี่ เทียวสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยมิชิแกน สาขาทันตกรรม ซึ่งเขาได้ มี
ส่วนร่วมในวงดนตรี แจ๊ สท้ องถิ่นชื่อว่า Wilson’s Wolverines และได้ ออกทัวร์ เล่นดนตรี ที่ยุโรปเป็ น
เวลาหลายปี หลังจากนันก็
้ กลับไปที่สหรั ฐอเมริ กาเพื่อรับการคัดเลือก Casa Loma Orchestra ที่
เมืองโตรอนโต หนึ่งในวงออเคสตราที่สาคัญของยุคนัน้ ต่อมาแลร์ รี่ เทียวได้ เริ่ มศึกษาดนตรี โดย
เลือกวิชาปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ซึ่งเขาได้ กล่าวว่า “มันเป็ นสนามดนตรี ที่เปิ ดกว้ างและฉัน
คิดว่าสามารถทามันได้ ” หลังจากนัน้ เขาก็ได้ รับปริ ญญาเอกด้ านดนตรี จากสถาบันศิลปะดนตรี ดี
ทรอยต์ในปี 1943
ในปี 1943-1964 แลร์ รี่ เที ยวได้ ใช้ ชี วิต นัก ดนตรี ของดี ท รอยต์ เขาเป็ น สมาชิ กวง
ดุริยางค์ในสตูดิโอสถานีวิทยุของ WJR และเขาเป็ นสมาชิกของ Detroit Symphony Orchestra
(DSO) เขาไม่เพียงแต่เล่นแซกโซโฟน แต่ยงั เล่นคลาริ เน็ต และฟลูต (the DSO's first desk flutist)
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ซึง่ เป็ นบทเพลงที่หาฟั งยากและแทบจะไม่เคยได้ ยินในตอนนี ้ นอกจากนี ้เขายังเปิ ดสตูดิโอเพลงของ
เขาเองและให้ บริ การกับนักดนตรี จากวงออเคสตร้ า ซึ่งประสบความสาเร็ จและมีชื่อเสียงที่สุดใน
ประเทศ เนื่องจากสตูดิโอของเขาอยู่ใกล้ กบั มหาวิทยาลัยเวย์นที่ซึ่งมีนักเรี ยนและนักศึกษาที่เรี ยน
เครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ดอน ซินต้ า (Don Sinta) หนึ่งในนักเรี ยนของแลร์ รี่ เทียว ที่ได้ รับการยก
ย่องว่าเป็ นอัจฉริ ยะในเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน และหลาย ๆ คนที่เรี ยนเอกดนตรี ที่มหาวิทยาลัย
เวย์ น แลร์ รี่ เทียว ยังได้ รับ การยอมรับอย่างสูงในฐานะนักดนตรี มื ออาชี พ จากทัง้ องค์ กรดนตรี
คลาสสิกและดนตรียอดนิยม
ในปี 1953 แลร์ รี่ เทียว ได้ เป็ นศาสตราจารย์แซกโซโฟนประจาคนแรกที่มหาวิทยาลัย
อเมริ กนั ต่อมาเขาได้ รับการแต่งตังเป็
้ นหัวหน้ าภาควิชาดนตรี ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนและอาร์ เบอร์
จากนันเป็
้ นต้ นมาเขาได้ ฝึกอบรมครูสอนแซกโซโฟนอย่างจริงจัง และใช้ เวลาในการพัฒนาปากเป่ า
แซกโซโฟนให้ สมบูรณ์ โดยการเขียนหนังสือ คู่มือวิธีการสอนและถอดบทความ ในการสาธิตแซก
โซโฟนไปยังที่ต่าง ๆ
ในปี 1964 เขาได้ คิด ค้ นวิธีการฝึ กเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนและได้ พิ ม พ์ เผยแพร่ ใน
หนังสือชื่อว่า The Art of Saxophone Playing ซึง่ ถูกใช้ สอนโดยนักเป่ าแซกโซโฟนและผู้เล่นเครื่อง
เป่ าลมไม้ อย่างกว้ างขวางและถูกแปลเป็ นภาษาญี่ปนุ่ ด้ วย
ในช่ ว ง 21 ปี ที่ เขาสอนอยู่ที่ ม หาวิ ท ยาลัย แลร์ รี่ เที ย วได้ ส อนแซกโซโฟนให้ กับ
นักศึกษามากมายหลายร้ อยคน ซึ่งหลายคนประสบความสาเร็จทังอาชี
้ พครูและนักแสดง เขายังคง
เป็ นศาสตราจารย์ ของแซกโซโฟนจนกระทั่งเกษี ยณอายุในปี 1974 ซึ่งในเวลานัน้ เขาได้ รับการ
แต่งตังเป็
้ นศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
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4.2 แนวคิด/วิธีการสอน

ภาพประกอบ 17 หนังสือศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน
ที่ ม า : https://books.google.co.th/books?id=OeRu0 BWV5 AgC&printsec
=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_esc=y&hl=th#v=onepage&q&f=false
ศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน (The Art of Saxophone Playing) หนังสือที่ แลร์ รี่
เทียว ได้ รวบรวมวิธีการฝึ กซ้ อมเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี ้ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ จากประสบการณ์ และการสอนของแลร์ รี่ เทียว ซึ่งเน้ นในส่วนของพืน้ ฐานการบรรเลง
แซกโซโฟน โดยอาจารย์ผ้ ูสอนต้ องรู้ จักปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ กับนักเรี ยนในแต่ละบุคคลหรื อผู้ที่
ศึกษาด้ วยตนเอง หลักการสาคัญของการเรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนควรเริ่ มต้ นจากการบรรเลง
ขันพื
้ ้นฐาน เนื ้อหาประกอบด้ วย
1. ประเภทของแซกโซโฟน (The Instrument)
2. ปากเป่ าแซกโซโฟน (The Mouthpiece)
3. ลิ ้นแซกโซโฟน (The Reed)
4. การจัดท่าทางในการบรรเลงแซกโซโฟน (Playing Position)
5. ทักษะการหายใจ (The Breathing Technique)
6. การวางปากในการเล่นแซกโซโฟน (The Embouchure)
7. ทักษะการควบคุมคุณภาพเสียง (Tone Quality)
8. ทักษะการควบคุมเสียงระรัว (The Vibrato)
9. ทักษะการควบคุมระดับเสียง (Intonation)
10. การพัฒนาทักษะการเป่ าแซกโซโฟน (Developing the Technique)
11. วิธีการออกเสียงและหยุดเสียง (Attack and Release)
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12. ทักษะการตัดลิ ้น (Staccato)
13. การควบคุมลักษณะเสียง (Articulation)
14. ก ารส ร้ างป ระโย ค แล ะค วาม เข้ าใจ ใน บ ท เพ ล ง (P hrasing and
Interpretation)
15. การปฏิบตั ิเครื่องดนตรีร่วมกัน (Doubling)
16. การใช้ นิ ้วแทน (The Altissimo Register)
17. แบบฝึ กและบทเพลง (Selected Literature)
ด้ วยเนื ้อหาทัง้ หมด ผู้วิจยั ได้ สรุปว่า ในขันพื
้ ้นฐานที่นักแซกโซโฟนทุกคนต้ องฝึ กซ้ อม
และให้ ความสาคัญ คือ ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิว้ เนื่องจากเป็ นหนึ่งในทักษะที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบตั ิแซกโซโฟนที่มีประสิทธิภาพมาก ซึง่ แลร์ รี่ เทียว (1963: 82-86) ได้ กล่าวถึงการ
ตัดลิ ้นและการกดนิ ้วไว้ ดงั นี ้
4.2.1 การตัดลิน้
การเล่นโน้ ตเสียงสันหรื
้ อเล่นโน้ ตให้ ขาดจากกัน กล่าวคือ การแตะลิ ้นสัมผัสและ
ปล่อยออกสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง และหากจะพูดถึงการทางานใดใดของลิ ้น คงจะต้ องบอกว่า
การจะควบคุมลิ ้นได้ นนต้
ั ้ องอาศัยการศึกษาและฝึ กฝนอย่างจริงจัง การเล่นเสียงโน้ ตสันที
้ ่ดีจะต้ อ ง
ให้ โทนเสียงที่ดีเสมอ ซึ่งนี่เป็ นจุดที่มักจะถูกมองข้ ามบ่อยครัง้ บางครัง้ นักเรี ยนที่สามารถเล่นโน้ ต
ทานองด้ วยเทคนิคเสียงยาว(legato)ได้ อย่างสวยงาม ก็ไม่สนใจจะรักษาคุณภาพเสียงเอาไว้ เมื่อ
เปลี่ยนให้ เล่นด้ วยเทคนิคโน้ ตเสียงสันแทน
้
ทัง้ ที่โน้ ตเสียงสัน้ จาเป็ นต้ องมีความกังวานมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ นักดนตรี เครื่ องลมมักจะสับสนระหว่างการเล่น ‘เสียงสัน้ ’ และ ‘การตัดลิ ้น’ ซึ่งการ
เล่นโน้ ตเสียงสันเป็
้ นการแสดงให้ เห็นช่องว่างระหว่างเสียง ส่วนการตัดลิ ้นเป็ นการแยกเสียงให้ ขาด
จากกัน เทคนิคการใช้ ลิ ้นที่ถูกต้ องนีเ้ องที่จะส่งผลให้ สามารถเล่นโน้ ตเสียงสันได้
้ อย่างถูกต้ องลิน้
ประกอบด้ วยกล้ ามเนื ้อส่วนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถควบคุมได้ เป็ นอวัยวะที่มีความซับซ้ อน
มากกว่าที่คิด เห็นได้ ชัดจากการที่มันถูกใช้ งานเกี่ยวกับการพูดและเคีย้ วอาหาร ส่วนการใช้ งาน
เกี่ยวกับการเล่นโน้ ตเสียงสันจะต้
้
องควบคุมกล้ ามเนือ้ บริ เวณปลายลิ ้นและโคนลิ ้น เราจะพบเห็น
ลิ ้นสัตว์ที่วางขายอยู่ตามท้ องตลาดว่ามันมีลกั ษณะใหญ่ตรงโคน ซึ่งทาให้ เห็นว่า หากดันโคนลิ ้น
ขึ ้นสูงเกินไปจะขวางทางช่องลมแทน จึงต้ องกดลิ ้นให้ ต่าลงตามระนาบมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ส่วน
ของโคนลิ ้นควรจะอยู่นิ่งขณะที่เล่นโน้ ตเสียงสัน้ เนื่องจากการขยับส่วนใดส่วนหนึ่งในช่องปากจะ
ทาให้ ต้องขยับกรามไปด้ วย และการขยับกรามตลอดเวลาจะกระทบกับแรงกดรูปปาก ส่งผลต่อ
ระดับเสี ยงและคุณ ภาพเสียง การตัดลิ น้ ที่ถูกต้ องต้ องปล่อยให้ ปลายลิน้ ขยับได้ อย่างอิสระ ไม่

37
ขึ ้นอยู่กบั รูปปาก การจะควบคุมลิ ้นในลักษณะนี ้สามารถฝึ กได้ โดยพูดคาว่า ‘ทา-ทา-ทา’ โดยที่เปิ ด
ปากออกประมาณ 3-4 นิว้ และไม่ขยับกรามหรื อคอ (ท่านีเ้ ป็ นการจาลองสภาพกราม คอ และริ ม
ฝี ปากเมื่อคาบปากเป่ า) ถ้ าหากใช้ มือจับที่คอขณะฝึ ก จึงจะเห็นความเคลื่อนไหวของคอและกราม
4.2.2 คาพยางค์ ช่วยออกเสียงในการตัดลิน้ (Tongueing Syllebles)
การใช้ คาพยางค์ช่วยในการตัดลิ ้นของแซกโซโฟน หลักๆมีด้วยกัน 3 คา คือ “ทู” ,
“ดู” และ “ลา” คาว่า “ทู” เป็ นที่นิยมใช้ ม ากที่สุดสาหรับการเล่นโน้ ตเสียงสัน้ เนื่องจากมี ความ
ชัด เจนเร็ ว ไว ค าว่ า “ทู -ทู -ทู -ทู ” นั น้ หากว่ า เร่ ง จัง หวะเร็ ว ขึ น้ จะกลายเป็ น ค าว่ า “ทู ทู ทู ทู ” ซึ่ ง
หมายความว่าการปล่อยหางเสียงหนึ่ง ก็คือหัวเสียงของอีกเสียงหนึ่ง คานี ้เหมาะจะใช้ สาหรับการ
ตัดลิ ้นขันพื
้ ้นฐาน เนื่องจากมีความคงที่และคมชัดในตัวเอง
คาว่า “ดู” นัน้ ทาการตัดลิ ้นนุ่มนวลและต่อเนื่องมากกว่า เป็ นผลเนื่องจามาจาก
การออกเสียงของตัวอักษร การเล่นโน้ ตเสียงสันด้
้ วยคาพยางค์นีใ้ ช้ กันมากในการเล่นโน้ ตทานอง
เพลง และใช้ ในส่วนที่มีการใช้ เทคนิค legato-staccato การใช้ พยางค์คานี ้ช่วยจะต้ องทาให้ ลิ น้ อยู่
ในระนาบที่ต่ากว่า และปลายลิ ้นห่อมากกว่า ทาให้ หวั เสียงนุ่มนวลกว่า จะต้ องระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้
แตะลิ ้นแซกโซโฟนส่วนที่ลกึ เกินไป เนื่องจากคาพยางค์นี ้จะถูกเปลี่ยนเป็ น “ธ-ธ-ธ” แทน (th-th-th)
คาว่า “ลา-ลา-ลา” ถึง แม้ จ ะไม่ ค่ อยได้ ใช้ บ่อ ย แต่ก็ ตอบโจทย์ สาหรับ การเล่ น
ทานองพลิว้ อ่อนไหว คือการใช้ ลิน้ แบบที่แทบจะไม่แตะสัมผัสโดนลิน้ แซกโซโฟนเลย หรื อสัมผัส
น้ อยที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เน้ นส่งผลในด้ านอารมณ์ความรู้สกึ มากกว่าจะให้ ได้ ยินความคมชัด ทักษะ
นี ้ต้ องฝึ กฝนด้ วยความละเอียดอ่อนเพื่อให้ สามารถควบคุมได้ ใช้ กนั ในหมู่นกั แซกโซโฟนขัน้ สูง ซึ่ง
บางคนไปไกลจนสามารถแตะเพียงปลายลิ ้นฝั่งเดียวเท่านัน้
การปรับประยุกต์ตีความการใช้ งานให้ ถูกต้ อง จาเป็ นต้ องอาศัยองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญมากพอที่จะใช้ คาพยางค์ทุกรู ปแบบได้ อัตราจังหวะที่หลากหลาย แต่ละแบบนัน้
จะต้ องมีความคาบเกี่ยวและปรับเปลี่ยนหากันได้ ง่าย จึงจะเรียกว่าสามารถควบคุมลิ ้นได้
4.2.3 การเร่ งอัตราความเร็วจังหวะ
การควบคุม การเล่นโน้ ต เสียงสัน้ ได้ ในอัตราจัง หวะที่เร็ ว คือทักษะที่ นักดนตรี
อยากจะทาได้ และจาเป็ นต้ องฝึ กซ้ อม แต่การใช้ เทคนิคนีค้ วรถูกกากับภายใต้ ความไพเราะเป็ น
ศิลปะ การมุ่งเน้ นไปที่ความเร็วเพี ยงอย่างเดียวเป็ นการลดทอนความเป็ นดนตรี ลง เปรี ยบเสมือน
เป็ นการเล่นยิมนาสติกแทน ก่อนที่จะเริ่ มเล่นในอัตราจังหวะเร็วนัน้ ควรจะกาหนดจังหวะช้ าให้ ได้
เสี ย ก่ อ น ให้ มุ่ง ความสนใจไปที่ ลัก ษณะทางกายภาพของลิ น้ โดยเฉพาะการเฝ้า สัง เกตการ
เคลื่ อ นไหวของลิ น้ , ระยะห่ าง, และจุด ที่ ป ลายลิ น้ แตะสัม ผัส บนลิ น้ แซกโซโฟน ลัก ษณะการ
เคลื่อนไหวนี ้จาเป็ นจะต้ องถูกฝึ กฝนซ ้าไปมาจนเกิดเป็ นรูปแบบเดียวกันทุกครัง้ ในอัตราจังหวะคงที่
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และมีความผ่อนคลาย การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวนี ้ เห็นผลชัดเจนในอัตราจังหวะช้ าแล้ ว
ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ ้นเป็ นอัตราจังหวะเร็ วปานกลาง ดีกว่าการเร่งบังคับให้ เล่นในอัตราจังหวะเร็ว
โดยที่ยงั ไม่สามารถควบคุมลิ ้นได้
สาหรับเทคนิคเล่นโน้ ตเสียงสันนั
้ นก็
้ เป็ นเช่นเดียวกัน คือจะสามารถพัฒนาต่อไป
ได้ ก็ต่อเมื่ อผู้เล่นสามารถควบคุม การเคลื่อนไหวของลิ น้ ได้ ในอัตราจังหวะคงที่ และเป็ นไปใน
รูปแบบเดียวกันตลอด ทังระยะห่
้
าง องศาของลิ ้น และจุดแตะสัมผัส การเพิ่มอัตราจังหวะความเร็ว
นันควรท
้
าก็ทาสามารถควบคุมลิ ้นได้ โดยสมบูรณ์ รวมถึงช่องทางเดินลมที่ควรจะไหลลื่น เนื่องจาก
แรงลมที่มากพอจะทาให้ ลิ ้นผ่อนคลาย
สัดส่วนของเสียงและความเงียบ แสดงออกในสัญลักษณ์เครื่ องหมายกากั บของ
ตั ว มั น เอง กล่ า วคื อ แบ่ ง สัด ส่ ว นเท่ า กั น อย่ า งละครึ่ ง หนึ่ ง ทั ง้ นี ส้ ามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ ต าม
สถานการณ์เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สาหรับการศึกษาการเคลื่อนไหวและลักษณะทางกายภาพ
ของลิ น้ เช่นนีถ้ ือว่าเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง การปรับเปลี่ยนเร่ งอัตราความเร็ วควรจะต้ อง
กาหนดด้ วยความระมัดระวัง
4.2.4 การกดนิว้
แลร์ รี่ เทียวได้ กล่าวสรุปการกดนิ ้วไว้ 10 ข้ อ ดังนี ้
1. นิ ้วมือควรวางไว้ ที่ปมุ่ กดอยู่เสมอ ขณะปฏิบตั ิเครื่องดนตรีหรือไม่ก็ตาม
2. การกดนิ ว้ ที่ ปุ่ มกดควรกดในน า้ หนั ก ปกติ ไม่ ก ดแรงเกิ น ไป ใช้ การ
เคลื่อนไหวนิ ้วที่เบาและต่อเนื่อง แต่แน่วแน่เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
3. พัฒ นาทักษะการกดนิว้ ด้ วยการเล่นช้ า ๆ ไม่เร่ งรี บ ใช้ โทนเสียงที่ชัดเจน
เพื่อเพิ่มความแม่นยาของจังหวะในการกดนิ ้วที่คล่องตัวมากขึ ้น
4. การเลือกตาแหน่งนิ ้วต้ องขึน้ อยู่กบั ลักษณะของนิว้ ที่เป็ นไปตามธรรมชาติ
เสมอ ควรพิจารณาจากนา้ เสียงจากการเชื่อมต่อเสียงและความสม่าเสมอของคุณภาพเสียงใน
ประโยคเพลงนัน้ ๆ
5. การฝึ กซ้ อมเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญในเนื ้อหาทังหมด
้
เป็ นทางเลือกวิธีที่ดี
และถูกต้ อง
6. ฝึ กซ้ อมในจังหวะที่สามารถทาได้ ในแต่ละครัง้ เสมอ โดยใช้ เมโทนอมใน
การฝึ ก และเพิ่มความเร็วเพื่อพัฒนาความคล่องตัวของการกดนิ ้วอยู่เสมอ
7. สังเกตผลของการฝึ กซ้ อมการข้ ามเสียงสูง-ต่า ควรใช้ เสียงที่ดีที่สดุ ระหว่าง
การฝึ กซ้ อมตลอดเวลา

39
8. ในระหว่างการฝึ กซ้ อมต้ องผ่อนคลายสบาย ๆ ไม่เครียดจนเกินไป
9. นอกจากทั ก ษะการฝึ ก ซ้ อ มแล้ ว ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจแนวคิ ด ในเนื อ้ หา
ทังหมด
้
เพื่อความเข้ าใจอย่างแท้ จริง
10. การสร้ างทัก ษะที่ ดีจ าเป็ นต้ องใช้ ค วามอดทนในการฝึ ก ซ้ อม และรู้ จัก
แก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ ้นระหว่างการฝึ กซ้ อม เพื่อการฝึ กซ้ อมที่ถกู ต้ อง
4.3 สัมภาษณ์ (ทบทวนวรรณกรรม)
บทสัมภาษณ์ หมายถึง การสอบถามข้ อมูลหรื อสรุ ปเกี่ยวกับการสอนเครื่ องดนตรี
แซกโซโฟนของครู ผ้ ูสอนโดยใช้ แนวคิ ดของ แลร์ รี่ เทียว ปรับประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
(กวิ ท สร. 2562: สั ม ภาษณ์ ) ดุ ริ ย างคศิ ล ปิ น เครื่ อ งดนตรี แ ซกโซโฟน กรม
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้ กล่าวว่า ด้ วยการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน
ต้ องวางแผนการสอนในแต่ละบุคคลให้ เหมาะสม เนื่องจากทักษะแต่ละคนแตกต่างกัน ถ้ ากล่าวถึง
ทักษะการตัดลิ น้ และการกดนิว้ ยิ่งต้ องวางแผนขัน้ ตอนการฝึ กซ้ อมที่ถูกต้ องตัง้ แต่เริ่ ม ต้ น จึ งได้
ศึกษาและค้ นพบหนังสือศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟนของแลร์ รี่ เทียว โดยได้ นามาประยุกต์ ใช้ ใน
การเล่นและการสอนแซกโซโฟน เนื่องจากมีเนื ้อหาทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ขันพื
้ ้นฐานของ
แซกโซโฟนที่เข้ าใจง่าย ทาให้ ม องเห็นภาพขัน้ ตอนการฝึ กปฏิบัติแซกโซโฟนจากง่ายไปหายาก
เพราะในทุกบทเพลงหรือแบบฝึ กจะมีทกั ษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วประกอบด้ วยเสมอ
(ภั ท ราพร ราชาเดช. 2562: สัม ภาษณ์ ) ครู พิ เศษวิ ช าแซกโซโฟน โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนดนตรี สยามกลการ รัชดาภิเษก ได้ กล่าวว่า ปัจจุบนั หนังสือ
ตาราเกี่ยวกับทักษะการตัดลิ ้นมีหลายเล่มให้ เลือกศึกษา ซึ่งสาหรับนักแซกโซโฟนที่อ่านเข้ าใจง่าย
ชัดเจนก็มีมากมาย ตัวอย่างเช่น ศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน (The Art of Saxophone Playing)
โดยอาจารย์ แลร์ รี่ เทียว ก็เป็ นหนึ่งในตารามาตรฐานสากลสาหรับแซกโซโฟนที่ใช้ กันแพร่ หลาย
ที่สดุ ซึง่ ทักษะการตัดลิ ้น คือการทาให้ เสียงขาดจากกัน จะสันหรื
้ อยาวก็ขึ ้นอยู่กบั การใช้ ลิ ้นและลม
เพื่อให้ ได้ ลกั ษณะเสียงตามความต้ องการ หลักการฝึ กเบื ้องต้ นที่ใช้ อยู่ คือ การเริ่ มฝึ กจากจังหวะช้ า
ๆ สบาย ๆ ให้ ลิ ้นขยับได้ อย่างเป็ นธรรมชาติที่สดุ และรักษาคุณภาพเสียงกับแรงลมให้ คงที่ตลอด
เมื่อทาได้ แล้ วจึงค่อเพิ่มอัตราความเร็วตามลาดับ การใช้ คาพยางค์ช่วยออกเสียง เช่น ทา-ทา (TaTa) หรื อ ดา-ดา (Da-Da) จะช่วยให้ หัวเสียงที่มีลักษณะต่างกัน ควรฝึ กให้ ชานาญหลาย ๆ แบบ
เพื่อสามารถนาไปใช้ เลือกกับเพลงได้ อย่างเหมาะสม ถ้ าหากว่าสามารถตัดลิ ้นให้ หลายแบบ จะยิ่ง
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ทาให้ มีทักษะการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ให้ เลือกใช้ ได้ หลากหลายมากขึน้ ถือเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนักดนตรีแต่ละคน
(พิชามญชุ์ ลี ละผลิน. 2562: สัมภาษณ์ ) ครู ผ้ ูสอนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน โรง
เรี ยนปั ญจทรัพย์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้ กล่าวว่า ได้ นาแนวคิดของแลร์ รี่ เทียว มาปรับใช้
กับการสอนให้ เด็ก ๆ ที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้ าใจง่ายขึ ้นในการฝึ กซ้ อม
แบบฝึ กหัดการตัดลิ ้น การเป่ าเสียงสัน-ยาว
้
การออกพยางค์เสียงเป็ นคาพูดก่อนเริ่ มการเป่ าแซก
โซโฟน ซึ่งถ้ าเป่ าเสียงยาวจะใช้ คาว่า ทา (Ta), Ku (ทู) เพื่อให้ เสียงที่ออกมามีความยาวต่อเนื่อง
ตามที่ต้องการ และถ้ าเป่ าเสียงสันจะใช้
้
คาว่า Ti (ทิ) เพื่อให้ การออกเสียงสันกระชั
้
บ มีความคมชัด
ของเสียงมากขึ ้น
(จิ ราภา ผาค า. 2562: สัม ภาษณ์ ) ครู ผ้ ู ส อนแซกโซโฟน โรงเรี ย นนานาชาติ
ออสเตรเลีย เขตสุขมุ วิท31 กรุงเทพมหานคร ได้ กล่าวว่า ได้ นาแนวคิดวิธีการตัดลิ ้นของแลร์ รี่ เที ยว
น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ในห้ องเรี ย นกั บ นั ก เรี ย นอายุ 7-14 ปี ซึ่ ง เป็ นแนวคิ ด ที่ ส ามารถน ามาใช้
ประกอบการสอนแซกโซโฟนได้ ดี ด้ วยการอธิบายวิธีการฝึ กแซกโซโฟนในหนังสือศิลปะแห่งการเล่น
แซกโซโฟน มีการจัดระดับขันตอนจากง่
้
ายไปหายากได้ ละเอียดและเข้ าใจง่ายอย่างเหมาะสม ทา
ให้ ครูผ้ ูสอนนันสามารถอธิ
้
บายให้ นกั เรี ยนเข้ าใจได้ ด้วยคาพูด ซึง่ นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการการเล่นแซก
โซโฟนที่ได้ ผลมากขึ ้น
ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า แนวคิดการสอนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟนของแลร์ รี่ เทียว คือ
การเน้ นการฝึ กซ้ อมแซกโซโฟนตัง้ แต่ขนั ้ พืน้ ฐาน ซึ่งมีเนือ้ หาที่ครอบคลุม มีการจัดลาดับเนือ้ หา
วิธีการสอนจากง่ายไปหายากอย่างเหมาะสม วิธีการอธิบายที่เข้ าใจง่ายพร้ อมภาพประกอบ ทาให้
ครูผ้ สู อนแซกโซโฟนสามารถศึกษาและประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งในเนื ้อหาการ
สอนที่สาคัญ คือทักษะการตัดลิ ้นเป็ น การเล่นโน้ ตเสียงสันหรื
้ อเล่นโน้ ตให้ ขาดจากกัน ตามความ
ต้ องการ และทักษะการกดนิว้ เป็ นวิธีการวางนิว้ พร้ อมการฝึ กความคล่องตัวการกดนิว้ เนื่องจาก
เป็ นทักษะที่พบเจอในแบบฝึ กหรื อบทเพลงต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนัน้ หนึ่งในหนังสือตาราของนักแซก
โซโฟน คือ ศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน
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เอกสารที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน มีความจาเป็ นที่ต้องศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน เพราะนักเรี ยนต้ องใช้ แบบฝึ กทักษะที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นกลับไปฝึ กฝนเพิ่มเติมด้ วยตนเอง
เนื่องจากไม่ สามารถเรี ยนกลับผู้สอนได้ ทุกวัน เพื่อนาผลของการศึกษาความพึงพอใจมาแก้ ไข
ปรับเปลี่ยนแบบฝึ กทักษะให้ สมบูรณ์และดีขึ ้น ซึง่ มีผ้ ศู กึ ษาได้ กล่าวสรุปถึงความพึงพอใจไว้ ดงั นี ้
5.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ ในภาษาอังกฤษคือ Satisfaction ได้ มีผ้ กู ล่าวสรุปถึงความหมายของ
ความพึงพอใจดังนี ้
กู๊ด (Good. 1973: 320) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ ว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง คุณ ภาพหรื อ ระดับ ความพึ ง พอใจ ซึ่ง เป็ น ผลมาจากความสนใจในด้ านต่ า ง ๆ และ
ความรู้สกึ นึกคิดที่บคุ คลมีต่อสิ่งที่กระทาอยู่
วัลแมน (Wolman. 1973: 384) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้ ว่า ความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึกที่ มี ความสุขเมื่ อได้ รับ ผลสาเร็ จ ตามเป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ ตามความ
ปรารถนา หรือแรงขับเคลื่อนทางจิตใจ
วอลเลอร์ สไตล์ (Wallerstein. 1995: 27) ได้ ให้ ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า เกิดขึน้ จากความรู้ สึก เมื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ตัง้ ไว้ ประสบความสาเร็ จ ความพึงพอใจไม่
สามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน แต่เป็ นกระบวนการทางจิตวิทยา แต่สามารถคาดการณ์ ได้ ว่ามี
หรื อไม่มี ด้ วยการสังเกตกิริยาอาการหรื อการกระทาของบุคคลในสถานการณ์นนั ้ ๆ การที่จะทาให้
บุคคลเกิดความพึงพอใจ มีปัจจัยและองค์ประกอบที่เป็ นสาเหตุของความพึงพอใจ
ปรี ยาพร วงศ์ อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้ สึก
ความชื่นชอบของบุคคลที่มีต่อการทางานต่าง ๆ ในเชิงบวก เป็ นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการ
ทางานและมี ผ ลตอบแทน คือ ผลที่เป็ นความพึงพอใจ ทาให้ บุคคลเกิดความรู้ สึกมี แรงจูงใจ มี
กาลังใจ มีความมุ่งมัน่ ต่อการทางาน ซึง่ สิ่งเหล่านี ้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน อีกทัง้ ยังส่งผลต่อการดาเนินงานขององค์ กรให้ ประสบความสาเร็ จ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์
วิธาน จีนาภักดิ์ (2555) ได้ กล่าวสรุ ปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็ นความรู้ สึกในทางบวก ซึ่งจะส่งผลทาให้ บุคคลนัน้ มีความรู้ สึกดี มีความประทับใจ และ
รู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความเครี ยด ความพึงพอใจเป็ นเจตคติ หรื อความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มี
ต่อปั จจัยสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ที่บุคคลนัน้ ๆ จะได้ รับหรื ออยู่ในสถานการณ์ เช่น สถานที่ สิ่งของ
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บุคคล หรื อกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังส่งผลให้ มีสุขภาพดีทงด้
ั ้ านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
ซึ่งเป็ นได้ ทงั ้ ทางบวกและทางลบ ส่วนความพึงพอใจในทางลบหมายถึง ความไม่พึงพอใจที่ส่งผล
ในทางตรงกันข้ ามที่กล่าวมา
5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการเรี ยนที่จะเกิดขึน้ กับบุคลคลใดนัน้ ต้ องอาศัยปั จจัยขัน้ เบื ้องต้ น
หลายองค์ประกอบมากระตุ้น เพื่อเกิดความชื่นชอบ ความรัก หรื อมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษานัน้
บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้ นนต้
ั ้ องมีแรงขับเคลื่อนด้ านจิตใจเป็ นสิ่งสาคัญ
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ เบิร์ก (Herzberg. 1959: 60-65) ได้ เสนอทฤษฎีสอง
ปั จ จัย (Two Factor Theory) เกี่ยวกับการจูงใจคนในการทางาน โดยที่เขาและคณะที่สถาบัน
จิตวิทยาบริการแห่งพิตสเบิร์ก (Phychologicon Service of Pittburg) ได้ สมั ภาษณ์วิศวกรและนัก
บัญชีจานวน 200 คน จากธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 แห่ง ณ เมืองพิตสเบิร์ก คาถามที่เฮอร์ เบิร์ก
ใช้ ในการสัมภาษณ์นนเกี
ั ้ ่ยวกับสิ่งที่ทาให้ คนงานเกิดความพอใจและมีความสุขในการทางาน และ
เป็ นสิ่งที่คนงานไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทางาน จากการคิดวิเคราะห์คาตอบที่ได้ รับ เฮอร์
เบิร์กได้ ข้อสรุปไว้ ว่า คนเรามีความต้ องการที่แยกออกจากกันโดยอิสระอยู่ 2 ประเภท และแต่ละ
ประเภทมีผลต่อพฤติกรรมของคนในทางที่แตกต่างกัน คือ เมื่อคนรู้สึกไม่พอใจในงาน เขาจะมอง
ในเรื่ องสภาพแวดล้ อมของงานที่เขาทาอยู่และเมื่อเขารู้สึกพอใจในงาน เขาจะมองในเรื่ องของงาน
ทีท่ า
เฮอร์ เบิร์กมี ความคิดเห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ ามกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
ไม่ใช่ความพอใจที่เชื่อกันตังแต่
้ แรก การกาจัดสิ่งที่ทาให้ เกิดความไม่พอใจขึ ้นแทนที่ เป็ นเพียงแต่
ทาให้ เป็ นกลาง ซึ่งหมายถึงยังยินยอมที่จะทางานต่อไปอย่างเดิม เฮอร์ เ บิร์กให้ ความเห็นว่าสิ่งที่
ตรงกันข้ ามกับความพอใจ คือความไม่พอใจและสิ่งที่ตรงกันข้ าม กับความไม่พอใจคือความพอใจ
แนวความคิดของเฮอร์ เบิร์ก คือ แยกสิ่งที่ทาให้ เกิดความพอใจกับสิ่งที่เกิดความ
ไม่ พ อใจในการแยกออกจากกันให้ ชัดเจน การลดสิ่งที่ทาให้ ไม่ พ อใจจะทาให้ เกิดความสงบใน
องค์กรได้ และอาจสร้ างแรงจูงใจได้ เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรง ปั จจัยทัง้ 2 กลุ่ม มี
ดังนี ้
ปัจจัยอนามัย (Hygine Factors)
1. นโยบายและการบริหารงาน
2. วิธีการควบคุมดูแล
3. สภาพแวดล้ อมในการทางาน
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4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
5. ค่าตอบแทน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ (Motivation)
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้ รับการยอมรับ
3. การสร้ างสรรค์งาน
4. ความก้ าวหน้ าในตาแหน่งงาน
5. ความรับผิดชอบต่อภาระงาน
6. ความเจริญเติบโตขององค์กร
ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจของไมเออร์ (Myers. 1970: 124) ได้ ให้ แ นวความคิ ด
เกี่ยวกับเรื่ องการจูงใจให้ เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยให้ ความสาคัญในเรื่องเป้าหมาย
ของงานที่จะทาให้ เกิดผลเชิงปฏิบตั ิ มีลกั ษณะดังนี ้
1. งานควรจะมี ส่ว นสัม พัน ธ์ กับ ความต้ อ งการส่ว นตัว งาน ๆ นัน้ ถึ ง จะมี
จุดมุ่งหมายสาหรับผู้ทางาน
2. การทางานควรจะต้ องมีการวางแผนและประเมินความสาเร็ จได้ โดยใช้
กระบวนการทางานและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
3. การสร้ างแรงจูง ใจภายในเพื่ อ ให้ ได้ ป ระสิ ท ธิ ผ ล จุ ด มุ่ง หมายของงาน
จะต้ องประกอบด้ วย
(1) ในการตังเป้
้ าหมายในแต่ละครัง้ คนที่ทางานต้ องมีสว่ นร่วมด้ วย
(2) ผู้ทางานจะต้ องรับรู้ ผลความก้ าวหน้ าหรื อความสาเร็จ ในการทางาน
ด้ วยโดยตรง
(3) งานที่ปฏิบตั ิจะต้ องมีความเชี่ยวชาญด้ านทักษะความสามารถและ
ความพึงพอใจ
(4) ในการตังเป้
้ าหมายภาระของงานต่าง ๆ ต้ องสามารถทาสาเร็จได้
เป้ า หมายของการท างานในลัก ษณะนี ้ ต้ องมี ค วามก้ าวหน้ าในหน้ าที่ เพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการต่อตาแหน่งการงานที่ดีขึน้ และมีความสาเร็ จของงาน ความรับผิดชอบ
การยอมรับนับถือ ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน ความต้ องการเป็ นเจ้ าของและความมัน่ คงใน
อาชีพการทางาน ซึง่ เป็ นแนวทางไปสูค่ วามสาเร็จของงาน
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ทฤษฎีความต้ องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (สุพิชญา อุรเคนทร์ เนตร. 2553: 12-13)
หรื อเรี ยกว่าทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer’s existence relatedness growth theory) ซึ่ง
เน้ นทาให้ เกิดความพึงพอใจตามความต้ องการของมนุษย์มีความต้ องการ 3 ประการ คือ
1. ความต้ องการดารงอยู่ได้ (Existence Needs) (E) เป็ นความต้ องการของ
มนุษย์ขนพื
ั ้ ้นฐานที่จะต้ องทาให้ มีชีวิตอยู่รอดได้ โดยเป็ นการตอบสนองทางด้ านสรีระร่างกายได้ แก่
ความต้ องการทางกาย และความต้ องการความมัน่ คงปลอดภัยให้ แก่ร่างกายของตนเอง
2. ความต้ องการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น (Relatedness Needs) (R) แอล
เดอร์ เฟอร์ ให้ ความสาคัญ ในข้ อนีม้ าก เนื่องจากมนุษย์จะต้ องดารงชีวิตอยู่ได้ ไม่ใช่ความต้ องการ
พืน้ ฐานเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่การรวมตัวด้ วยกันเป็ นกลุ่มหรื อเป็ นพวกนัน้ ก็มีความจาเป็ น
อย่างยิ่ง เป็ นความต้ องการของมนุษย์ที่ต้องการมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อนร่วมงาน บุคคลรอบข้ าง
เข้ าเป็ นสมาชิก ของกลุม่ ต่าง ๆ เพื่อหวังให้ สงั คมยอมรับในตัวของเขา
3. ความต้ องการเจริญก้ าวหน้ า (Growth Needs) (G) เป็ นความต้ องการของ
มนุษย์ที่เป็ นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวังไว้ เพื่อต้ องการความสาเร็ จในชีวิตใน
หน้ าที่ของตน สังคมจะได้ ยอมรับและยกย่องสรรเสริญ
จากแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าว จึงสรุปได้ ว่า ความพยายามความตังใจต่
้ าง ๆ ที่
เป็ นแรงผลักดัน แรงกระตุ้น หรื อการโน้ มน้ าว เพื่อให้ บุคคลแสดงความรู้ สึกนึกคิดหรื อการกระทา
ตามแนวทางที่กาหนดเป้าหมายไว้ ด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและเต็มใจ ทังนี
้ ้เพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ กบั ตัวบุคคลและองค์กรเพิ่มมากขึ ้น
5.3 วิธีสร้ างความพึงพอใจในการเรียน
ผลการศึกษาในการเรี ยนกับ สภาพทางจิต ใจเป็ นความสัม พันธ์ เชิ งเหตุผล และมี
การศึกษาค้ นคว้ าแนวคิดในการสร้ างความพึงพอใจในการเล่าเรียนตังแต่
้ เริ่มต้ นกับผู้เรียน ซึง่ มีผ้ ไู ด้
กล่าวถึงวิธีสร้ างความพึงพอใจในการเรียนดังนี ้
สุทธิพงษ์ มากุล (2551)ได้ กล่าวถึงความพึงพอใจในการเรี ยนว่า ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนครูผ้ สู อนต้ องมีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื ้อเฟื อ้ ต่อการ
เรี ยนการสอน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ ผ้ ูเรี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนจนบรรลุวตั ถุประสงค์
ในแต่ละครัง้ โดยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับผลตอบแทนจากการเรี ยนรู้ ในแต่ละครัง้ โดยเฉพาะผลตอบแทน
ภายใน หรื อรางวัลภายในที่เป็ นความรู้ สึกของผู้เรี ยน เช่น ความรู้ สึกของตนเมื่อสามารถเอาชนะ
ความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ทาให้ เกิดความภาคภูมิ ใจ โดยครู อาจให้ ผลตอบแทนภายนอก เช่ น คา
ชมเชย หรื อการให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับที่น่าพอใจ
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วิจิตร สมบัติวงศ์ (2549)ได้ กล่าวถึงคงวามพึงพอใจในการเรียนว่า นักเรียนต้ องมี
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบและกระบวนการสอน (คุณสมบัติของครู วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวักผลและประเมินผล) ของครู จึงจะประสบความสาเร็จในการเรียนดังนันจึ
้ งเป็ น
หน้ าที่ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่จะสร้ างความสุขในการเรียนให้ กบั นักเรียน เพื่อให้ นกั เรียนมี
ความพึงพอใจ มีความรักและความกระตือรื อร้ นในการเรียน โดยการปรับปรุง พัฒนาองค์ประกอบ
และกระบวนการสอน (คุณ สมบัติของครู วิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล) ของครู มีการยกย่องให้ กาลังใจแก่นักเรี ยนที่กระทาความดีมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับ
นักเรี ยน ส่งเสริ มให้ นักเรี ยนมีความเจริ ญก้ าวหน้ า การสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม และเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็น รวมทังให้
้ ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปั ญหา ปัจจัยความ
พึงพอใจจึงเป็ นสิ่งสาคัญหนึ่ง ที่จะส่งผลให้ นกั เรียนประสบผลสาเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
จิราภรณ์ พรมสืบ (2559)ได้ สรุปความพึงพอใจว่า เป็ นความรู้สกึ ทางอารมณ์และ
จิ ต ใจของแต่ ล ะบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การแสดงออกของพฤติ ก รรมเมื่ อ มี สิ่ ง เร้ ามากระตุ้น ซึ่ ง การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้ าอาจจะเป็ นเชิงบวกหรือลบก็ได้ ดังนันครู
้ ผ้ สู อนต้ องทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกที่
ดีต่อการเรียนรู้จึงจะทาให้ ผ้ เู รียนมีความพึงพอใจและแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา
ณัฐสินี ภานุศานต์ (2553)สรุปได้ ว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติ
ที่ดีของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการได้ รับการตอบสนองตามที่ตนต้ องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่ง
นัน้ ตรงกันข้ ามหากความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน้ ความพึง
พอใจที่มีต่อการเรี ยนการสอนจะเกิดขึน้ หรื อไม่นัน้ จะต้ องพิจารณาถึงลักษณะของการให้ บริ การ
ขององค์กร ประกอบกับระดับความรู้สกึ ของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล
ดั ง นั น้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า การกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนครู ผ้ ู สอนจ าเป็ นต้ องมี
ความสาคัญในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้ วยการวางแผนวิธีการ สื่อการสอน รวมถึงอุปกรณ์ทงหมด
ั้
ที่เพิ่มความสะดวกต่อการเรี ยนการสอน เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ ผ้ เู รียนมีแรงกระตุ้นในการเรียน
จนบรรลุเป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเรี ย นได้ รับ ความรู้ ความเข้ าใจจากการเรี ย นรู้ ในแต่ ล ะครั ง้
โดยเฉพาะผลตอบแทนภายในจิตใจคือรางวัลภายในที่เป็ นความรู้ สึกของผู้เรี ยนยกตัวอย่างเช่น
ความรู้สึกของบุคคลเมื่อเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ทาให้ เกิดความภาคภูมิใจ โดยผู้สอนอาจ
ให้ ผลตอบแทนภายนอกได้ เช่น การให้ คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับเป็ นที่พอใจ หรื อคา
ชมเชย
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
จันทิมา เมยประโคน (2555) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความพึงพอใจใน
การเรี ยนวิชาศิลปะ เรื่ อง การสร้ างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรี ยนชั น้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
เทศบาลวัดทรงธรรม โดยการจัดการเรี ยนรู้แบบ 4 MAT ทาการทดลองกับนักเรี ยนจานวน 30 คน
โดยใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย ด้ วยวิธีการจับสลาก ผลการวิจยั พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการเรี ยนศิ ลปะของนักเรี ยนอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ
ชนะศักดิ์ วงษ์ วีระวินิจ (2555) ได้ สร้ างแบบฝึ กการบรรเลงแบบดับเบิ ้ลทังกิงสาหรับฟลู
ตกรณี ศึกษา: A Midsummer Night’s Dream ท่อน Soherzo โดย Felix Mendelssohn โดย
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการสอนฟลูต จานวน 3 ท่าน และทาการสร้ างแบบฝึ กหัด โดยเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 5 คน พบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุม่ ตัวอย่างมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นหลังจากใช้ แบบ
ฝึ กที่สร้ างขึ ้น
ชุติพงศ์ กองแก้ ว และสิชฌน์เศก ย่านเดิม (2560) ได้ สร้ างแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิรวม
วง ด้ วยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค สาหรับเครื่ องลมทองเหลือง ให้ แก่นกั เรี ยนวง
โยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนวงโยธวาทิตโรงเรี ยนบ้ านแม่งอน
ขี ้เหล็กและโรงเรียนลาดปลาเค้ าพิทยาคม จานวน 20 คน ผลจากการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบตั ิหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ผลคะแนนทักษะการปฏิบตั ิหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 88.8 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
คาดหวังคือ ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการปฏิบตั ิมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80
ศิริพงศ์ สมบูรณ์ (2558: ) ได้ สร้ างแบบฝึ กหัดการแก้ ไขปั ญหาการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วที่
ไม่ สัม พันธ์ กันของการเล่นคลาริ เน็ ต กรณี ศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่ อน
Soherzo โดย Felix Mendelssohn โดยสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการสอนคลาริ เน็ต จานวน 3
ท่าน และทาการสร้ างแบบฝึ กหัด โดยเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 4 คน พบว่าโดยค่าเฉลี่ย
กลุม่ ตัวอย่างมีพฒ
ั นาการที่ดีขึ ้นหลังจากใช้ แบบฝึ กหัดที่สร้ างขึ ้น
จากเอกสารและงานวิจยั ทังหมดที
้
่กล่าวข้ างต้ นนี ้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่มีประโยชน์และมี
ประสิ ทธิ ภ าพในการจัด การเรี ยนการสอน ซึ่ง มี เนื อ้ หาที่ย าก-ง่ ายตามกลุ่ม ผู้เรี ยนระดับ ต่ าง ๆ
เหมาะสาหรับการปรับประยุกต์ใช้ ในการสร้ างแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกด
นิ ้ว สาหรับนักเรี ยนแซกโซโฟนขันเบื
้ ้องต้ น เนื่องจากแบบฝึ กทักษะได้ สร้ างเป็ นขันตอนที
้
่ง่ายไปหา
ยากตามลาดับและมาจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งผู้วิจยั มีความคิดว่า
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การสร้ างแบบฝึ กทักษะการตัดลิน้ และการกดนิว้ นัน้ เป็ นพืน้ ฐานที่สามารถช่วยพัฒ นาศักยภาพ
และทักษะการปฏิบตั ิแซกโซโฟนได้ เป็ นอย่างดี นักเรี ยนสามารถนาแบบฝึ กทักษะไปใช้ ฝึกซ้ อมได้
เองตามต้ องการ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนทั กษะการตัดลิ ้นและการกด
นิ ้วเบื ้องต้ นให้ กบั ผู้สนใจหรือครูผ้ สู อนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ดาเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล เรื่ องการศึกษา
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตัดลิ น้ และการกดนิ ว้ ส าหรั บ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีขนตอนต่
ั้
อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต
ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ กรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2562 จานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์
โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2 แบบทดสอบทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้
(ภาคปฏิบตั ิ) ก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 5 แบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
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ขัน้ ตอนในการสร้ างแบบฝึ กทั ก ษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้
สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้
การสร้ างแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ มีขนตอนการสร้
ั้
าง
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ แบบฝึ กทักษะ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสม
2. ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือทัง้ ไทยและต่างประเทศที่
เกี่ยวข้ องกับทฤษฎี แนวคิด ทักษะการเล่นแซกโซโฟน เพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ในการสร้ างและพัฒนา
แบบฝึ กหัดแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ของการเรี ยนรู้
ในรายวิชาดนตรี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการบรรเลงแซกโซโฟน
3. ศึกษาและรวบรวมเนือ้ หาที่จะนามาสร้ างแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการ
ตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
4. ด าเนิ น การสร้ างแบบฝึ ก ทัก ษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้
ซึ่ง ผู้ วิ จัย ได้ น าแนวคิ ด ของแลร์ รี่ เที ย ว (Larry Teal) ประยุ ก ต์ ใช้ ในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
โดยสอดคล้ องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ประกอบด้ วย
4.1 เนื ้อหาความรู้ในแบบฝึ กทักษะ มีทงหมด
ั้
5 แบบฝึ ก ดังต่อไปนี ้
ตาราง 1 เนื ้อหาของแบบฝึ กทักษะ
แบบฝึ กทักษะ

แบบฝึ กที่ 1
แบบฝึ กที่ 2
แบบฝึ กที่ 3
แบบฝึ กที่ 4

เรื่อง

การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
การตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้ โดยเปลี่ ย นลั ก ษณ ะเสี ย ง
(Articulation)
แบบฝึ กที่ 5 บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

จานวน

1 ชัว่ โมง/1 สัปดาห์
1 ชัว่ โมง/1 สัปดาห์
1 ชัว่ โมง/2 สัปดาห์
1 ชัว่ โมง/2 สัปดาห์
1 ชัว่ โมง/2 สัปดาห์
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4.2 คาแนะนาในการใช้ แบบฝึ ก เป็ นการอธิบายถึงความมุ่งหมายที่สาคัญ
ของแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
4.3 จุด ประสงค์ การเรี ย นรู้ เป็ นการระบุเป้าหมายที่นัก เรี ยนต้ องปฏิ บัติ ให้
ประสบความสาเร็จเมื่อเสร็จสิ ้นกิจกรรม
4.4 ใบความรู้เป็ นเนือ้ หารายละเอียดที่ต้องการให้ นกั เรี ยนศึกษา ในแบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
4.5 กิจกรรมที่กาหนดให้ นกั เรี ยน คือการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน เพื่อ
พัฒนาทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วเป็ นสาคัญ ซึ่งเป็ นส่วนที่นกั เรี ยนศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและได้
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง
4.6 การประเมินผล เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรี หลังการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนสอนของกิจกรรมย่อยนัน้
5. หลังเสร็จสิน้ กระบวนการสร้ างแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิว้ แล้ ว จึงนาแบบฝึ กทักษะที่สร้ างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ และ
นาแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ที่แก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษานาเสนอ
ต่อ ผู้เชี่ ย วชาญ คื อ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มี ส อน ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ
จรั ณ ยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัต น์ ชัย สุวรรณคัง คะ จ านวน 3 ท่าน ทาการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื ้อหาแบบฝึ กทักษะว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้ องกับความมุ่งหมายของ
งานวิจยั เพียงพอที่จะนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างหรือไม่
6. น าแบบฝึ กทัก ษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้ ไปทดลองกับ
นักเรี ยน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Try out) ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน วิชาเอกดุ ริ
ยางคศิลป์ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562 จานวน 3 คน
7. ปรับปรุ งแก้ ไขแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ แล้ ว
นามาทดลองกับกลุ่ม ประชากร ซึ่งเป็ นนักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิ ต
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2562 จานวน 8 คน
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ขัน้ ตอนในการสร้ างแบบทดสอบทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่อง
การตัดลิน้ และการกดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่ อนเรียนและหลังเรียน จานวน 5 แบบทดสอบ
1. ศึกษาการสร้ างแบบทดสอบทางการเรี ยน จากเอกสารและงานวิจยั
2. สร้ างแบบทดสอบทางการเรี ยน (ภาคปฏิบัติ) ให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ
เรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การปฏิบัติแซกโซโฟนด้ วยแบบทดสอบที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้น เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิ ว้ จ านวน 5 แบบทดสอบ ข้ อ ละ 20 คะแนน รวมทั ง้ หมด 100 คะแนน เนื อ้ หาของ
แบบทดสอบมีดงั นี ้
แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
แบบทดสอบที่ 3 เรื่ อ ง การตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้ โดยเปลี่ ย นลั ก ษณะเสี ย ง
(Articulation)
แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ)
ผู้วิจยั ได้ เลือกการปฏิบตั ิแซกโซโฟนด้ วยแบบทดสอบที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น เรื่ องการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว มาเป็ นแบบทดสอบทางการเรียน ตามแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิ ้ว จานวน 5 แบบทดสอบ
1. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบทางการเรี ยน (ภาคปฏิบัติ) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความสอดคล้ อง
กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. ผู้วิจยั นาแบบทดสอบทางการเรี ยน (ภาคปฏิบตั ิ) ที่แก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา
น าเสนอต่ อ ผู้เชี่ ยวชาญ คื อ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มี สอน ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.
อณรรฆ จรัณ ยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ ชัย สุวรรณคังคะ จานวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (IOC)
3. แก้ ไขแบบทดสอบทางการเรี ย น (ภาคปฏิ บั ติ ) ตามข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ สาหรับแบบทดสอบทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ น้ และ
การกดนิ ้ว
4. ตรวจสอบ ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบทดสอบทางการเรี ย น
(ภาคปฏิบตั ิ) โดยการทาสอบซ ้า (test-retest method) กับนักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน
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วิชาเอกดุริยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 3 คน (ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง)
5. ได้ แบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบตั ิ) ที่มีคณ
ุ ภาพ นาไปใช้ ในการวิจยั
ขัน้ ตอนการสร้ างแบบสอบถามความพึ งพอใจของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเช
ฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ าง
ขึน้
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการ
ตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต ระดับ ชันมั
้ ธยมศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว เพื่อนามากาหนดขอบเขตและเนื ้อหาของ
แบบสอบถาม
2. นาข้ อมูลจากการศึกษาค้ นคว้ าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องมาสร้ าง
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ น้ และการกดนิว้
แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรี ยนเกี่ยวกับการ
สร้ างแบบฝึ กหัดแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ประกอบด้ วย การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บรรยากาศในการเรี ยนรู้ การวัดและการประเมินผล และประโยชน์ที่ได้ รับ จานวนทัง้ หมด 10 ข้ อ
โดยเป็ นแบบมาตรส่วนประเมิ นค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด 5 ตัวเลือก
ดังนี ้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
ให้ คะแนน
5
คะแนน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ให้ คะแนน
4
คะแนน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ให้ คะแนน
3
คะแนน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย
ให้ คะแนน
2
คะแนน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ให้ คะแนน
1
คะแนน
โดยกาหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคิดเห็นดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00
หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
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ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50
หมายถึง
ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 2 ให้ นักเรี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ แบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยให้ นักเรี ยนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้ สุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึ กทักษะ
3. น าแบบสอบถามวั ด ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ แบบฝึ กทั ก ษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประณต มี ส อน ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ จรั ณ ยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัต น์ ชัย
สุวรรณคังคะ จานวน 3 ท่าน ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) โดยให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้ องและความเหมาะสมของเนือ้ หาในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจค่าดัชนี IOC ที่
คานวณได้ มากกว่า หรื อเท่ากับ 0.50 แสดงว่าข้ อคาถามในแบบทดสอบมี ความเหมาะสมหรื อ
สอดคล้ องกับจุดประสงค์
4. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเนื อ้ หาในแบบสอบถามวัด ความพึ ง พอใจตามผู้ เชี่ ย วชาญ
แนะนา และนาไปเก็บข้ อมูลต่อไป
5. น าแบบสอบถามวัด ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ แบบฝึ ก ทัก ษะแซก
โซโฟน เรื่ องการตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้ นัก เรี ย นที่ เรี ย นเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิ ต
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ใช้ แบบแผนการวิจัย
แบบ One Group Pretest-Posttest Design มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
แบบแผนการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
ทดสอบก่อนเรียน
ทดลอง
ทดสอบหลังเรียน
Ε
Τ1
Χ
Τ2

Ε

สัญลักษณ์
แทน กลุม่ ทดลอง
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Τ1 แทน การทดสอบก่อนเรียน
Τ2 แทน การทดสอบหลังเรียน
Χ
แทน การเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการดาเนินการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ ทดลองกับนักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวง
โยธวาทิต ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2562 จ านวน 8 คน ท าการทดลองทั ง้ หมด 8 คาบ คาบละ 1 ชั่ ว โมง ผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการวิจยั ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ผู้วิจัยได้ นัดแนะพบปะพูดคุยกับนักเรี ยน (ไม่เป็ นทางการ) ก่อนนาแบบฝึ กทักษะ
ไปทดลองจริ ง เพื่อสร้ างความคุ้นเคย ความเข้ าใจในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ แนวทางกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนการเริ่มทดลองจริง
2. ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ภาคปฏิบตั ิ 5 แบบทดสอบ
แล้ วดาเนินการสอนนักเรียน จานวน 8 คน เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว ตามลาดับแต่ละแบบฝึ กที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตังแต่
้ แบบฝึ กที่ 1 ถึง แบบฝึ กที่ 5 ใช้ เวลา
ในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง รวมเวลาเรียนทังหมด
้
8 คาบ
3. หลังจากจบการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test) ด้ วยวิธีเดียวกันกับก่อนเรียน (Pre-test)
4. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 8 คน
5. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว มาเปรี ยบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการปฏิบตั ิ
แซกโซโฟน แล้ วนาคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสมมติฐาน

การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี ้
1. ค่าสถิติพื ้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ สตู ร บุญชม ศรีสะอาด (2545)
𝑥̅

=

∑𝑥
𝑛
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เมื่อ

𝑥̅

X
N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของกลุม่ คะแนนทังหมด
้
จานวนคนในกลุม่

1.2 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ สูต รดัง นี ้ บุ ญ ชม ศรี
สะอาด (2545)
S.D. =

เมื่อ

N X 2 − (  X )2
N( N − 1 )

S.D. แทน
Χ
แทน
Ν
แทน
∑
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
จานวนคะแนนในกลุม่
ผลรวม

2. สถิติเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) โดยคานวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (IOC) จากสูตร สมนึก ภัททิยธนี (2548)

IOC =
เมื่อ

R
N

IOC

คือ

ดัช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ ลัก ษณะ

∑R

คือ

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนือ้ หา

N

คือ

จานวนผู้เชี่ยวชาญ

พฤติกรรม
ทังหมด
้
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2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability of the test) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ สตู ร KR-20 (Kuder Richardson) บุญชม ศรีสะอาด (2543) ดังนี ้

𝑟𝑡𝑡 =

𝑛
∑𝑝𝑞
{1 − 2 }
𝑛−1
𝑆𝑡

เมื่อ

𝑟𝑡𝑡 แทนความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
n
แทนจานวนของข้ อสอบ
p
แทนสัดส่วนของผู้ตอบถูกในข้ อหนึ่งๆ
q
แทนสัดส่วนของผู้ตอบผิดในข้ อหนึ่งๆ
𝑆12 แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ
3. สถิติสาหรับทดสอบสมมติฐาน
ใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ บบ t-test Dependent Sample เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยแบบฝึ กทักษะ จากสูตร วาโร
เพ็งสวัสดิ์ (2551)
𝑡=

โดย

𝑡

∑𝐷
2

√𝑁𝛴𝐷 − (∑𝐷)
𝑁−1

คือ

D
คือ
N
คือ
∑𝐷 คือ
𝛴𝐷2 คือ
และหลังเรียน

2

ค่าสถิติที่ใช้ เปรี ยบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี
นัยสาคัญ
ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคู่ของคะแนน
ผลรวมทัง้ หมดของผลต่ า งของคะแนนก่ อ นและหลัง
เรียน
ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซก
โซโฟน เรื่ อ งการตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้ ส าหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบ
ฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ประชากรในงานวิจยั คือ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ อง
ดนตรี แ ซกโซโฟน ในวงโยธวาทิ ต ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 จานวน 8 คน ผู้วิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้ อมูลที่ได้ จากงานวิจยั ดังนี ้
1. คะแนนที่ได้ จากการประเมินก่อนเรียน (ภาคปฏิบตั ิ)
2. คะแนนที่ได้ จากการประเมินหลังเรียน (ภาคปฏิบตั ิ)
3. คะแนนแสดงผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่ได้ จากการประเมินก่อนและหลังเรี ยน
(ภาคปฏิบตั ิ)
4. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่ อแบบ
ฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

คะแนนที่ได้ จากการประเมินก่ อนเรียน (ภาคปฏิบัติ)
ผลคะแนนจากการประเมินก่อนเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ จากการประเมิน
การทดสอบก่อนเรียน มีดงั นี ้
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ตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยน (ภาคปฏิบตั ิ)

18
12
12
17
10
18
17
17
121

18
15
12
15
15
18
18
18
129

15
17
10
11
10
10
12
14
10
14
9
15
10
13
12
18
88
112
รวม

5.บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะ
การตัดลิน้ และการกดนิว้ (20)

3.ก ารตั ด ลิ ้น และก ารก ด นิ ้ ว โด ย
เปลี่ ย นลั ก ษณะเสี ย ง (Articulation)
(20)
4.การไล่ บันไดเสียงเมเจอร์ จานวน
3 ชาร์ ป 3 แฟลต์ (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

2.ก ารตั ด ลิ ้น ขั ้ น คู่ 2 (2nd Interval)
(20)

นักเรียน
คนที่

1.การออกเสียงพยางค์ ในการตัดลิน้
(20)

คะแนนก่ อนเรียน

10
8
9
7
7
10
8
10
69

คะแนนรวม
(100)

78
56
53
65
56
70
66
75
519

ค่ าเฉลี่ย
̅
𝒙

15.60
11.20
10.60
13.60
11.20
14.00
13.20
15.00
104.4
13.05

จากตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยน (ภาคปฏิบตั ิ) ของนักเรี ยน
รายบุคคล จานวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ อง
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ทัง้ 5 แบบทดสอบ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ การตัดลิ ้นขันคู
้ ่
2 (2nd Interval) (129 คะแนน) รองลงมาคื อ การออกเสียงพยางค์ ในการตัด ลิ น้ (121 คะแนน)
รองลงมาคือ การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์(112 คะแนน) รองลงมาคือ การตัด
ลิ ้นและการกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) (88 คะแนน) และลาดับสุดท้ ายคือ บท
เพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (69 คะแนน)
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรี ยน จานวน 8 คน
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบทดสอบก่ อนเรียน (ภาคปฏิบัติ)

คะแนน
เต็ม
การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
20
การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
20
การตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง
20
(Articulation)
การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์
20
บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
20
รวม
100

̅
𝒙

S.D.

15.13
16.13
11.38

3.227
2.232
2.387

14.00
8.63
65.27

2.726
1.302
2.3748

จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยน (ภาคปฏิบัติ) ของนักเรี ยน
จานวน 8 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้ านต่างๆ ในแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิว้
ที่ต้องการทดสอบ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยคือ การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval) (𝑥̅ = 16.13,
S.D. = 2.232 ) รองลงมาคื อ การออกเสี ย งพยางค์ ใ นการตัด ลิ น้ (𝑥̅ = 15.13, S.D. = 3.227 )
รองลงมาคื อ การไล่ บัน ไดเสี ย งเมเจอร์ จ านวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์ (𝑥̅ = 14.00, S.D. = 2.726 )
รองลงมาคือ การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) (𝑥̅ = 11.38, S.D. =
2.387 ) และลาดับสุดท้ ายคือ บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (𝑥̅ = 8.63, S.D.
= 1.302 )

60

คะแนนที่ได้ จากการประเมินหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ)
ผลคะแนนจากการประเมินหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ จากการประเมิน
การทดสอบหลังเรียน มีดงั นี ้
ตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบตั ิ)

20
18
20
19
16
19
17
20
149

19
20
20
19
16
20
16
19
149

20
20
17
19
20
18
20
20
15
20
19
20
14
20
20
20
145
157
รวม

5.บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะ
การตัดลิน้ และการกดนิว้ (20)

3.ก ารตั ด ลิ ้น และก ารก ด นิ ้ ว โด ย
เปลี่ ย นลั ก ษณะเสี ย ง (Articulation)
(20)
4.ไล่ บันไดเสียงเมเจอร์ จานวน
3 ชาร์ ป 3 แฟลต์ (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
รวม

2.ก ารตั ด ลิ ้น ขั ้ น คู่ 2 (2nd Interval)
(20)

นักเรียน
คนที่

1.การออกเสียงพยางค์ ในการตัดลิน้
(20)

คะแนนหลังเรี ยน

18
17
18
16
15
20
14
20
138

คะแนนรวม
(100)

97
91
96
94
82
98
81
99
738

ค่ าเฉลี่ย
̅
𝒙

19.40
18.20
19.20
18.80
16.40
19.60
16.20
19.80
147.6
18.45

จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้ จากการทดสอบหลังเรี ยน (ภาคปฏิบตั ิ) ของนักเรี ยน
รายบุคคล จานวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ อง
การตัดลิน้ และการกดนิว้ ทัง้ 5 แบบทดสอบ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ การไล่บันได
เสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์(157 คะแนน) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัด
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ลิ ้น (149 คะแนน) และการตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval) (149 คะแนน) รองลงมาคือ การตัดลิ ้นและ
การกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) (145 คะแนน) และลาดับสุดท้ ายคือ บทเพลง
สาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (138 คะแนน)
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรี ยน จานวน 8 คน
ข้ อ
1.
2.
3.
4.
5.

แบบทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ)

คะแนน
เต็ม
การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
20
การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
20
การตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง
20
(Articulation)
การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์
20
บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
20
รวม
100

̅
𝒙

S.D.

18.63
18.63
18.13

1.506
1.685
2.475

19.63
17.25
92.27

0.744
2.188
1.7196

จากตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลัง เรี ยน (ภาคปฏิ บัติ) ของนักเรี ยน
จานวน 8 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้ านต่างๆ ในแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิว้
ที่ต้องการทดสอบ โดยเรี ยงลาดับจากมากไปน้ อยคือ การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3
แฟลต์ (𝑥̅ = 19.63, S.D. = 0.744 ) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น (𝑥̅ = 18.63,
S.D. = 1.506 ) และการตัด ลิ น้ ขัน้ คู่ 2 (2nd Interval) (𝑥̅ = 18.63, S.D. = 1.685 ) รองลงมาคื อ
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) (𝑥̅ = 18.13, S.D. = 2.475 ) และ
ลาดับสุดท้ ายคือ บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (𝑥̅ = 17.25, S.D. = 2.188 )
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ตาราง 6 แสดงผลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัด
ลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test for dependent
แบบทดสอบ (ภาคปฏิบัติ)

กลุ่ม N
ทดลอง
1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น ก่อนเรียน 8

2. การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)

หลังเรียน
ก่อนเรียน 8

หลังเรียน
3. การตั ด ลิ น้ และการกดนิ ว้ โดย ก่อนเรียน 8
เปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation)
หลังเรียน
4. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ก่อนเรียน 8
ชาร์ ป 3 แฟลต์
หลังเรียน
5. บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัด ก่อนเรียน 8
ลิ ้นและการกดนิ ้ว
หลังเรียน

̅
𝒙

S.D.

15.13

3.227

18.63
16.13
18.63
11.38
18.13
14.00
19.63
8.63

t

Prob.

3.500

0.010

2.303

0.055

8.037

0.000

7.232

0.000

1.506
2.232
1.685
2.387
2.475
2.726
0.744
1.302
18.730 0.000

17.25

2.188

*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์การศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการ
ตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจยั ได้
แบ่งออกเป็ น 5 แบบฝึ กทักษะ คือ 1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น 2. การตัดลิ ้นขัน้ คู่ 2 (2nd
Interval) 3. การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) 4. การไล่บนั ไดเสียง
เมเจอร์ จ านวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์ 5. บทเพลงสาหรับ ฝึ กทักษะการตัดลิ น้ และการกดนิว้ พบว่า
คะแนนที่ได้ จากการประเมินผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ ท่ มี ี
ต่ อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อแบบ
ฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ซึง่ ได้ มาจากการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ตาราง 7 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ที่มี ต่อแบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
ข้ อ

คาถาม

1. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขันตอนเข้
้
าใจ
ง่าย
2. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรี ยน
3. เนื ้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้
ตรงตามจุดประสงค์
6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียน
7. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะ
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ได้ ดีขึ ้น
8. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงบันดาลใจในการ
ฝึ กฝนทักษะปฏิบตั ิแซกโซโฟนมากขึ ้น
9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถใช้ ฝึกฝนตามต้ องการ
ด้ วยตนเองได้
10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรีอื่นได้
คะแนนเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ผลการ
𝑥̅
ประเมิน
4.63
0.518 มากที่สดุ
4.88
4.88
4.88

0.354
0.354
0.354

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.88

0.354

มากที่สดุ

4.75

0.463

มากที่สดุ

4.75

0.463

มากที่สดุ

4.88

0.354

มากที่สดุ

4.88

0.354

มากที่สดุ

4.75

0.463

มากที่สดุ

4.81

0.223

มากที่สุด
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอน
เวนต์ ที่มี ต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 𝑥̅ เท่ากับ
4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.223 และโดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อแบบ
ฝึ ก ทัก ษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้ อยู่ในระดับ มากที่ สุด ทัง้ นี ข้ ้ อ ค าถามที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ข้ อ 2. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรี ยน, 3. เนื ้อหามีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรี ยน, 4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ มี ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ , 5. กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ มีความเหมาะสม เกิดการเรี ยนรู้ ตรงตามจุดประสงค์ , 8. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด
แรงบันดาลใจในการฝึ กฝนทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนมากขึน้ , และข้ อ 9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรี ยน
สามารถใช้ ฝึ กฝนตามต้ องการด้ วยตนเองได้ ทัง้ 6 ข้ อนี ้ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (𝑥̅ = 4.88, S.D. =
0.354 ) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้ อ 6. กิจ กรรมมี ความ
เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เรียน, 7. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ได้ ดีขึ ้น, และข้ อ 10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรี อื่นได้ ทัง้ 3 ข้ อนี ้ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (𝑥̅ = 4.75, S.D. = 0.463)
คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ ข้ อ 1.
เนื ้อหาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขันตอนเข้
้
าใจง่าย (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.518) คิดเป็ นระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ในส่วนของตอนที่ 2 ให้ นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ แบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยให้ นักเรี ยนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้ สุดการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแบบฝึ กทักษะ พบว่านักเรี ยนอยากให้ เพิ่มเวลาสอนมากขึน้ และอยากได้
แบบฝึ กทักษะการเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) ที่มีลกู เล่นหวือหวาแปลกใหม่เพิ่มขึ ้น
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นการศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
มีลาดับขันตอนของการวิ
้
จยั และผลการวิจยั โดยสรุปดังต่อไปนี ้

ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิ ้ว สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
หลังเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว เพิ่มขึ ้นกว่าก่อนเรียน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนที่เรี ยนเครื่ องดนตรี แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต
ระดั บ ชั น้ มั ธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟคอนเวนต์ กรุ ง เทพมหานคร ภาคเรี ย นที่ 1
ปี การศึกษา 2562 จานวน 8 คน โดยใช้ วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้ น คือ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
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2. ตัวแปรตาม คือ
- ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โ ยเซฟ คอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
- ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูล
1. แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์
โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
2 แบบทดสอบทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้
(ภาคปฏิบตั ิ) ก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 5 แบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น

การดาเนินการทดลอง
1. ผู้วิจัยได้ นัดแนะพบปะพูดคุยกับนักเรี ยน (ไม่เป็ นทางการ) ก่อนนาแบบฝึ กทักษะ
ไปทดลองจริ ง เพื่อสร้ างความคุ้นเคย ความเข้ าใจในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ แนวทางกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนการเริ่มทดลองจริง
2. ผู้วิจยั ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) ภาคปฏิบตั ิ 5 แบบทดสอบ
แล้ วดาเนินการสอนนักเรียน จานวน 8 คน เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว ตามลาดับแต่ละแบบฝึ กที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตังแต่
้ แบบฝึ กที่ 1 ถึง แบบฝึ กที่ 5 ใช้ เวลา
ในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง รวมเวลาเรียนทังหมด
้
8 คาบ
3. หลังจากจบการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test) ด้ วยวิธีเดียวกันกับก่อนเรียน (Pre-test)
4. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 8 คน
5. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ จากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว มาเปรี ยบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในการปฏิบตั ิ
แซกโซโฟน แล้ วนาคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสมมติฐาน
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การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการทดลอง ผู้วิจัยจึงได้ นาผลคะแนนที่ได้ มาทาการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
1. ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการ
ตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้ ของนั ก เรี ย นที่ เรี ย นเครื่ อ งดนตรี แ ซกโซโฟน ในวงโยธวาทิ ต ระดับ ชั น้
มัธยมศึกษา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ นาคะแนนก่อนเรี ยนและ
หลังเรียนของกลุม่ ทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช้ สถิติ t-test Dependent Sample
2. นาผลคะแนนที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ มาหาค่าเฉลี่ย 𝑥̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เพื่อนามาแปลความหมายตามช่วงคะแนน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและ
การกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยั สรุปผลการวิจัย
ดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
ทัง้ 5 แบบฝึ กทักษะ คือ 1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น 2. การตัดลิ ้นขัน้ คู่ 2 (2nd Interval)
3. การตัดลิ ้นและการกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) 4. การไล่บันไดเสียงเมเจอร์
จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์ 5. บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิว้ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรียนมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มี ต่อแบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 𝑥̅ เท่ากับ
4.81 และคะแนนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.223

การอภิปรายผล
การวิจัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การศึ กษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ วยแบบฝึ กทัก ษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
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ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ น้ และการกดนิว้
ส าหรั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ ง เทพมหานคร ทั ง้ 5 แบบฝึ ก ทั ก ษะ คื อ
1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น 2. การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval) 3. การตัดลิ ้นและการกด
นิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) 4. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป 3 แฟลต์
5. บทเพลงส าหรั บ ฝึ ก ทั ก ษะการตัด ลิ น้ และการกดนิ ว้ มาผนวกกั บ แนวคิ ด ของแลร์ รี่ เที ย ว
(Larry Teal) ซึ่งได้ อธิ บ ายแนวคิ ดวิธี การสอนที่ เน้ น ในส่วนของพื น้ ฐานการบรรเลงแซกโซโฟน
โดยผู้สอนต้ องรู้จกั ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ กบั นักเรียนในแต่ละบุคคล หลักการสาคัญของการเรี ยน
เครื่ องดนตรี แซกโซโฟนควรเริ่ มต้ นจากการฝึ กซ้ อมขันพื
้ ้นฐาน จึงส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า การเรี ยนแซกโซโฟนด้ วยแบบฝึ ก
ทักษะ เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ทัง้ 5 แบบฝึ กทักษะ ทาให้ ความสามารถในการปฏิบตั ิเครื่ อง
ดนตรี แซกโซโฟนของนักเรี ยนแตกต่างกับก่อนเรี ยน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ แสดงให้ เห็นว่า
การสอนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะช่วยให้ นักเรี ยนมีความก้ าวหน้ าทางการเรี ยน ส่งผลให้ ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น โดยผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ยังได้ สอดคล้ องกับผลการวิจยั เกี่ยวกับการสร้ างแบบฝึ ก
ทักษะที่มีประสิทธิภาพของหลาย ๆ ท่าน เช่น ผลวิจยั ของ จันทิมา เมยประโคน (2555) การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความพึงพอใจในการเรี ยนวิชาศิลปะ เรื่ อง การสร้ างสรรค์จากเศษวัสดุ
ของนัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นเทศบาลวัด ทรงธรรม โดยการจัด การเรี ย นรู้ แ บบ
4 MAT ผลการวิจัยพบว่าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความพึงพอใจต่อการเรี ยนศิลปะของนักเรี ยนอยู่ในระดับมากที่สดุ ชนะศักดิ์ วงษ์ วีระวินิจ (2555)
ได้ สร้ างแบบฝึ กการบรรเลงแบบดับเบิล้ ทังกิงสาหรับฟลูตกรณี ศึกษา: A Midsummer Night’s
Dream ท่อน Soherzo โดย Felix Mendelssohn ผลการวิจัยพบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมี
พัฒนาการที่ดีขึ ้นหลังจากใช้ แบบฝึ กที่สร้ างขึ ้น ชุติพงศ์ กองแก้ ว และสิชฌน์เศก ย่านเดิม (2560)
ได้ สร้ างแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิรวมวง ด้ วยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตีย น บาค สาหรับ
เครื่ องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบตั ิหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .05 ผลคะแนนทักษะการปฏิบตั ิหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ยร้ อยละ 88.8 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
คาดหวังคือ ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการปฏิบตั ิมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้ อยละ 80 และ ศิริพงศ์ สมบูรณ์
(2558: ) ได้ สร้ างแบบฝึ กหัดการแก้ ไขปั ญหาการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วที่ไม่สมั พันธ์กนั ของการเล่น
คลาริ เ น็ ต กรณี ศึ ก ษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่ อ น Soherzo โดย Felix
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Mendelssohn ผลการวิ จัย พบว่ า โดยค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ น้ หลัง จากใช้
แบบฝึ กหัดที่สร้ างขึ ้น
จากการทดลองครัง้ นี ้ผู้วิจยั สรุ ปได้ ว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรับ นักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
เป็ นไปตามสมมติฐานตัง้ ไว้ เพราะการสร้ างแบบฝึ กทักษะมีรูปแบบที่เร้ าความสนใจผู้เรี ยน และ
เรี ย งล าดับ จากง่ ายไปหายาก มี เนื อ้ หาไม่ ย าวจนเกิ น ไป มี กิ จ กรรมในแต่ ล ะแบบฝึ ก ทัก ษะที่
หลากหลาย ท าให้ การเรี ยนการสอนดาเนิ นไปได้ ด้วยดี ผู้เรี ยนไม่ เกิดความเบื่ อหน่าย แบบฝึ ก
ทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ที่ผ้ ูวิจยั ได้ สร้ างขึ ้นนี ้ สามารถนาไปใช้ ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนของผลคะแนนที่ได้ จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โย
เซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ อ งการตัดลิ ้นและการกดนิว้ คิดเป็ นค่าเฉลี่ย 𝑥̅
เท่ากับ 4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.223 และโดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว อยู่ในระดับมากที่สดุ ทังนี
้ ้ข้ อคาถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้ แก่ ข้ อ 2. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรี ยน, 3. เนื ้อหามีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรี ยน, 4. กิจกรรมการเรี ยนรู้ มี ความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ , 5. กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ มีความเหมาะสม เกิดการเรี ยนรู้ ตรงตามจุดประสงค์ , 8. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิด
แรงบันดาลใจในการฝึ กฝนทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนมากขึน้ , และข้ อ 9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรี ยน
สามารถใช้ ฝึ กฝนตามต้ องการด้ วยตนเองได้ ทัง้ 6 ข้ อนี ้ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (𝑥̅ = 4.88, S.D. =
0.354) คิดเป็ น ระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่ สุด รองลงมาคือ ข้ อ 6. กิจ กรรมมี ความ
เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เรียน, 7. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ได้ ดีขึ ้น, และข้ อ 10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรี อื่นได้ ทัง้ 3 ข้ อนี ้ ได้ ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (𝑥̅ = 4.75, S.D. = 0.463)
คิดเป็ น ระดับความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ส่วนข้ อคาถามที่ มี ค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุด คือ ข้ อ
1. เนือ้ หาที่เรี ยนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขัน้ ตอนเข้ าใจง่าย (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.518) คิดเป็ น
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
ในส่วนของตอนที่ 2 ให้ นกั เรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ แบบฝึ กทักษะ
แซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยให้ นักเรี ยนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้ สุดการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแบบฝึ กทักษะ พบว่านักเรี ยนอยากให้ เพิ่มเวลาสอนมากขึน้ และอยากได้
แบบฝึ กทักษะการเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) ที่มีลกู เล่นหวือหวาแปลกใหม่เพิ่มขึ ้น
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สาเหตุที่ผ้ เู รี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิว้ เนื่องจากแบบฝึ กทักษะและบทเพลงที่ใช้ ทดสอบมีลาดับความง่าย
ยากเรี ย งตามล าดั บ ความเหมาะสมซึ่ ง สอดคล้ องกั บ แนวคิ ด ของ(กุ ศ ยา แสงเดช, 2545)
โดยกาหนดสาระสาคัญ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนการสอน การประเมินผล การเลือกและสร้ าง
สื่อการสอนที่เพิ่มดนตรี ประกอบจังหวะที่ทันสมัยจึงเพิ่มความท้ าทายพร้ อมทัง้ ดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนมากขึ ้น ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงบันดาลใจมองเห็นเป้าหมายในการฝึ กฝนทั กษะการปฏิบตั ิ
แซกโซโฟนให้ มีประสิทธิภาพ ทาให้ ผ้ เู รียนทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ ดีกว่าก่อนเรียนเป็ นไปตามที่
คาดหวัง ผู้เรี ยนจึงมีความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วอยู่
ในระดับมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. ในระหว่างดาเนินกิจกรรม ครูผ้ สู อนควรกระตุ้นให้ นกั เรียนรู้จกั การสังเกตกายภาพ
ของตัวเองขณะปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี รู้จกั ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ และพร้ อมหาคาตอบ เนื่องจากแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เช่น ตาแหน่งขากรรไกรล่างที่ครอบขากรรไกรบนหรื อขากรรไกรบน
ครอบขากรรไกรล่าง เพื่อให้ การวางตาแหน่งของปากต้ องสบายและมีรูปปากที่สวยงามขณะปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรี
2. หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรี ยนการสอน ครูผ้ ูสอนควรให้ นักเรี ยนสรุ ปบทเรี ยนใน
แต่ละแบบฝึ กทักษะที่นกั เรี ยนได้ ปฏิบตั ิแล้ ว โดยใช้ วิธี ตงค
ั ้ าถามทุกครัง้ เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนไป
ในแต่ละครัง้
ข้ อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมี การพัฒ นาในการสร้ างแบบฝึ กทักษะเป็ น บทเพลงสัน้ ๆ ที่เกี่ ยวข้ องและ
เหมาะสมกับทักษะนัน้ ๆ เพื่อเพิ่มความจดจาในการบรรเลงของเครื่ องดนตรี เช่น ทักษะการตัดลิ ้น
ควรใช้ บทเพลง วิ ล เลี่ ย ม แทล โอเวอเช่ อ ร์ (William Tell Overture) โดย โจอั ค คิ โ น รอสซิ นี
(Gioacchino Rossini) และทั ก ษะการใช้ ลมต่ อ เนื่ อ ง ควรใช้ บ ทเพลง แคนนอนอิ น ดี เมเจอร์
(Cannon in D Major) โดย โยฮันน์ พาเคลเบล (Johann Pachelbel) ฯลฯ
2. ควรมีการเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้ หลากหลายมากขึ น้ เพื่อเป็ นตัวเลือกในการศึกษา
แก้ ไขปั ญ หาในการปฏิบัติเครื่ องดนตรี ของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะการหายใจ (The Breathing
Technique) ทักษะการใช้ ลม (Slur) ทักษะการตัดลิ ้น (Tonguing) ทักษะการควบคุมลักษณะเสียง
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(Articulation) ทักษะการควบคุมระดับเสียง (Intonation) ทักษะการควบคุมเสียงระรัวของรูปปาก
(Vibrato) ทักษะการฝึ กบันไดเสียง (Scale) และอาร์ เพจจิโอ (Arpeggio) ฯลฯ
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- แบบประเมินแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรั บ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้
- แบบทดสอบทางการเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการ
กดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่ อนเรียนและหลังเรียน
- แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
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แบบประเมินแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบประเมินแบบฝึ กทักษะนี ้ขึ ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนเครื่องดนตรี
แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร ผู้เชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบแบบฝึ กทักษะดังกล่าว โดยละเอียดและตอบคาถาม
ตามความคิดเห็นให้ ตรงกับสภาพความเป็ นจริงที่สดุ
แบบประเมินในแต่ละข้ อมีตวั เลือก 5 ช่อง โปรดอ่านข้ อความแต่ละข้ อให้ ชดั เจน
และทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
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เนือ้ หาการประเมิน

ด้ านวัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1.

วัตถุประสงค์การเรี ยนสอดคล้ องกับเนื ้อหา

2.

วัตถุประสงค์การเรี ยนแต่ละแบบฝึ กทักษะชัดเจน

3.

สามารถปฏิบตั ิได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

4.

การจัดลาดับเนื ้อหาการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสม

ด้ านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5.
6.

เนื ้อหาของแต่ละแบบฝึ กทักษะมีความยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรี ยน
การจัดเรี ยงลาดับเนื ้อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน

7.

ขันตอนของแบบฝึ
้
กทักษะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้

5

4

3

2

1

หมาย
เหตุ
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8.

เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีความ
เหมาะสมต่อเนื ้อหา
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
9. การจัดเรี ยงลาดับกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามความ
ยากง่ายได้ อย่างเหมาะสม
10. มีแรงจูงใจผู้เรี ยนให้ เกิดความสนใจในการเรี ยน
11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
ของเนื ้อหา
12. ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้ านสื่อการสอน
13. แบบฝึ กทักษะส่งเสริมและพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ
14. แบบฝึ กทักษะมีรูปแบบทีเ่ หมาะสม
15. แบบฝึ กทักษะใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับผู้เรี ยน
16. แบบฝึ กทักษะช่วยให้ การเรี ยนการสอนสาเร็จตาม
เป้าหมาย
ด้ านการวัดและการประเมิน
17. การประเมินผลครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
18. แบบฝึ กทักษะสามารถนาไปใช้ ได้ จริง
19. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสามารถวัดความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะการปฏิบตั ิแซกโซโฟนของ
นักเรี ยนได้
20. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน) มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เนื ้อหาและ
กิจกรรม
ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ...............
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แบบทดสอบทางการเรียนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์
กรุ งเทพมหานคร (ภาคปฏิบัติ) ก่ อนเรียนและหลังเรียน
คาชีแ้ จง
ให้ ท่านพิจารณารายการประเมินต่อไปนี ้สามารถวัดได้ ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตั ิหรื อไม่
โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี ้
-1
หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ ไม่ ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวัด
0
หมายถึง
ไม่ แน่ ใจ ว่ารายการประเมินนันวั
้ ดได้ ตรงตามสิ่งที่ต้องการ
+1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวัด

วัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
1. เรื่อง การออก
เสียงพยางค์ใน
การตัดลิ ้น
ขันที
้ ่ 1 ให้ นกั เรียน
ออกเสียงโดย
ไม่ใช้ แซกโซโฟน
อัตราจังหวะที่
100
ขันที
้ ่ 2 ให้ นกั เรียน
ออกเสียงโดย
ใช้ แซกโซโฟน
อัตราจังหวะที่
100

แบบทดสอบ

ระดับ
การพิจารณา
-1 0 +1

หมายเหตุ
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2. เรื่อง ตัดลิ ้นขัน้
คู่ 2 (2nd Interval)
ให้ นกั เรียนบรรเลง
แบบฝึ กทักษะที่
กาหนดให้
ในอัตราจังหวะที่
100
3. เรื่อง การตัดลิ ้น
และการกดนิ ้ว
โดยเปลี่ยน
ลักษณะเสียง
(Articulation)
อัตราจังหวะที่
100
4. เรื่อง ไล่บนั ได
เสียงเมเจอร์
จานวน 3 ชาร์ ป
และ 3 แฟลต์

ให้ นกั เรียนบรรเลงบันไดเสียง
และอาร์ เพจจิโอ โดยให้ นกั เรี ยนจับ
ฉลากเอง จานวน 3 ครัง้ 3 บันไดเสียง

5. เรื่อง บทเพลง
สาหรับฝึ กทักษะ
การตัดลิ ้นและ
การกดนิ ้ว

ให้ นกั เรียนบรรเลงบทเพลงสาหรับฝึ ก
ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วที่เลือกไว้
ในแบบฝึ กทักษะที่ 5 จานวน 1 บทเพลง
พร้ อมดนตรีประกอบ (Backing track)
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ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ...............
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แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนโรงเรี ยนเซนต์ โยเชฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
คาชีแ้ จง
ให้ ท่านพิจารณารายการประเมินต่อไปนี ้สามารถวัดได้ ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตั ิหรื อไม่
โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี ้
-1
หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ ไม่ ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวัด
0
หมายถึง
ไม่ แน่ ใจ ว่ารายการประเมินนันวั
้ ดได้ ตรงตามสิ่งที่ต้องการ
+1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวัด

ข้ อ

รายการประเมิน

1. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขันตอน
้
เข้ าใจง่าย
2. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรี ยน
3. เนื ้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเกิดการเรียนรู้
ตรงตามจุดประสงค์
6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียน
7. แบบฝึ กทักษะนี ้ทาให้ ผ้ เู รียนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะ
การตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ได้ ดีขึ ้น
8. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดแรงบันดาลใจใน

ระดับการ
พิจารณา ข้ อเสนอแนะ
-1 0 +1
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การฝึ กฝนทักษะปฏิบตั ิแซกโซโฟนมากขึ ้น
9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถใช้ ฝึกฝนตาม
ต้ องการด้ วยตนเองได้
10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรีอื่นได้
ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่.......... เดือน.................... พ.ศ. ...............
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ โยเชฟคอนเวนต์
กรุ งเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
คาชีแ้ จง
แบบสอบถามในแต่ละข้ อมีตวั เลือก 5 ช่อง ให้ นกั เรียนอ่านข้ อความให้ ชดั เจน และทา
เครื่องหมาย  ในช่องที่นกั เรียนมีระดับความคิดเห็นตรงกับตัวเลือก โดยตัวเลือก 5 ช่องแสดง
ระดับเจตคติ ดังนี ้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้ อยที่สดุ
ข้ อ

คาถาม

1. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขันตอน
้
เข้ าใจ
ง่าย
2 . เนื ้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ เรี ยน
3. เนื ้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
4 . กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ตรง
ตามจุดประสงค์
6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ
ของผู้เรียน
7. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะการ
ตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ได้ ดีขึ ้น
8. แบบฝึ กทักษะนี ้ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดแรงบันดาลใจในการ
ฝึ กฝนทักษะปฏิบตั ิแซกโซโฟนมากขึ ้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
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9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถใช้ ฝึกฝนตามต้ องการ
ด้ วยตนเองได้
10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ในการ
ฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรีอื่นได้
ความคิดเห็น/ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
- รายนามผู้เชี่ยวชาญ
- ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้ สาหรับนักเรี ยนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์
กรุงเทพมหานคร
- ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบทางการเรี ยนด้ วยแบบ
ฝึ กทักษะ เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่ อนเรียน-หลังเรียน และ
วัตถุประสงค์ การเรี ยนรู้
- ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ ท่มี ีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้
และการกดนิว้

88

รายนามผู้เชี่ยวชาญ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มีสอน
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ จรัณยานนท์
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชยั สุวรรณคังคะ
ตาแหน่ง
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ สากล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัด
ลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร

ข้ อ

รายการข้ อคาถาม

ค่ าความคิดเห็นของ ค่ าเฉลี่ย แปลผล
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
X
1
2
3

ด้ านวัตถุประสงค์ การเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์การเรี ยนสอดคล้ องกับเนื ้อหา

4

4

4

4..00

เหมาะสม

2. วัตถุประสงค์การเรี ยนแต่ละแบบฝึ กทักษะ
ชัดเจน

4

5

4

4.33

เหมาะสมมาก

3. สามารถปฏิบตั ิได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

3

4

5

4.00

เหมาะสม

4. การจัดลาดับเนื ้อหาการเรี ยนการสอนมีความ

4

4

4

4.00

เหมาะสม

5

4

3

4.00

เหมาะสม

4

5

4

4.33

เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

เหมาะสมมาก

4

4

4

4.00

เหมาะสม

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

เหมาะสม
ด้ านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5. เนื ้อหาของแต่ละแบบฝึ กทักษะมีความยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรี ยน
6. การจัดเรี ยงลาดับเนื ้อหามีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน
7. ขันตอนของแบบฝึ
้
กทักษะสามารถพัฒนา
ผู้เรี ยนได้
8. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมี
ความเหมาะสมต่อเนื ้อหา
ด้ านกิจกรรมการเรียนการสอน
9. การจัดเรี ยงลาดับกิจกรรมการเรี ยนการสอน
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ตามความยากง่ายได้ อย่างเหมาะสม
10. มีแรงจูงใจผู้เรี ยนให้ เกิดความสนใจในการเรี ยน

5

4

5

4.67

เหมาะสมมาก

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้ องกับวัตถุ

4

4

4

4.00

เหมาะสม

5

5

5

5.00

เหมาะสมมาก

13. แบบฝึ กทักษะส่งเสริมและพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ

5

4

4

4.33

เหมาะสมมาก

14. แบบฝึ กทักษะมีรูปแบบทีเ่ หมาะสม

4

4

4

4.00

เหมาะสม

15. แบบฝึ กทักษะใช้ ภาษาเหมาะสมกับระดับ
ผู้เรี ยน

5

4

4

4.33

เหมาะสมมาก

16. แบบฝึ กทักษะช่วยให้ การเรี ยนการสอนสาเร็จ

3

4

5

4.00

เหมาะสม

4

4

4

4.00

เหมาะสม

18. แบบฝึ กทักษะสามารถนาไปใช้ ได้ จริง

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

19. แบบทดสอบทางการเรี ยนสามารถวัดความรู้
ความเข้ าใจ และทักษะการปฏิบตั ิแซกโซโฟน
ของนักเรียนได้

5

5

4

4.67

เหมาะสมมาก

20. แบบทดสอบทางการเรี ยน (ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน) มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
เนื ้อหาและกิจกรรม

4

4

4

4.00

เหมาะสม

ค่ าเฉลี่ยรวม

4.20

4.25

4.30

4.25

เหมาะสมมาก

ประสงค์ของเนื ้อหา
12. ผู้เรี ยนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ด้ านสื่อการสอน

ตามเป้าหมาย
ด้ านการวัดและการประเมิน
17. การประเมินผลครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์
การเรี ยนรู้
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบทางการเรียนด้ วยแบบฝึ ก
ทักษะ เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว (ภาคปฏิบตั ิ) ก่อนเรี ยน-หลังเรียน และวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้
ประมาณค่ า
ความคิดเห็น
ค่ า
แปลผล
แบบทดสอ
แบบทดสอบ
ของ
เฉลี่ย
บข้ อที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
IOC
1 2 3
นาไปใช้ ได้
1. เรื่อง การ
+1 +1 +1
1
ออกเสียง
พยางค์ใน
การตัดลิ ้น
ขันที
้ ่ 1 ให้
นักเรียน
ออกเสียง
โดย
ไม่ใช้ แซก
โซโฟน
อัตราจังหวะ
ที่ 100
ขันที
้ ่ 2 ให้
นักเรียน
ออกเสียง
โดย
ใช้ แซก
โซโฟน
อัตราจังหวะ
ที่ 100
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2. เรื่อง ตัด
ลิ ้นขันคู
้ ่2
(2nd
Interval)
ให้ นกั เรียน
บรรเลงแบบ
ฝึ กทักษะที่
กาหนดให้
ในอัตรา
จังหวะที่
100
3. เรื่อง การ
ตัดลิ ้นและ
การกดนิ ้ว
โดยเปลี่ยน
ลักษณะ
เสียง
(Articulatio
n)
อัตราจังหวะ
ที่ 100
4. เรื่อง ไล่ ให้ นกั เรียนบรรเลงบันไดเสียง
บันไดเสียง และอาร์ เพจจิโอ โดยให้ นกั เรี ยนจับ
เมเจอร์
ฉลากเอง จานวน 3 ครัง้ 3 บันไดเสียง
จานวน
3 ชาร์ ป
และ 3
แฟลต์

+1 +1 +1

1

นาไปใช้ ได้

+1 +1 +1

1

นาไปใช้ ได้

+1 +1 +1

1

นาไปใช้ ได้
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5. เรื่อง บท
เพลงสาหรับ
ฝึ กทักษะ
การตัดลิ ้น
และการกด
นิ ้ว

ให้ นกั เรียนบรรเลงบทเพลงสาหรับฝึ ก
ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วที่เลือก
ไว้ ในแบบฝึ กทักษะที่ 5 จานวน 1 บท
เพลง พร้ อมดนตรีประกอบ (Backing
track)

+1 +1 +1

นาไปใช้ ได้
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ตาราง ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว

ข้ อ

รายการข้ อคาถาม

ประมาณค่ า
ความคิดเห็น
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1 2 3

ค่ าเฉลี่ย
แปลผล
IOC

1. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความต่อเนื่องเป็ นลาดับขันตอน
้
+1
เข้ าใจง่าย
2. เนื ้อหาที่เรี ยนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้
+1
เรียน
3. เนื ้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
+1

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการ
เรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์
6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียน
7. แบบฝึ กทักษะนี ้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปฏิบตั ิ
ทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ได้ ดีขึ ้น
8. แบบฝึ กทักษะนี ้ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดแรงบันดาลใจ
ในการฝึ กฝนทักษะปฏิบตั ิแซกโซโฟนมากขึ ้น
9. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถใช้ ฝึกฝนตาม
ต้ องการด้ วยตนเองได้
10. แบบฝึ กทักษะนี ้ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ ใน
การฝึ กซ้ อมปฏิบตั ิกบั เครื่ องดนตรีอื่นได้

+1

+1

0

0.67

นาไปใช้ ได้

0

+1

+1

0.67

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

+1

0

+1

0.67

นาไปใช้ ได้

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ ได้

+1

+1

0

0.67

นาไปใช้ ได้
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ภาคผนวก ค
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่ องการตัดลิน้ และการกดนิว้ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึน้
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คาอธิบายการใช้ แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง
แบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่ องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ในงานวิจยั นี ้ เป็ นการฝึ กตัดลิ ้น
เพื่อทาให้ ลกั ษณะของเสียงมีความสัน-ยาว
้
หรือ เล่นโน้ ตให้ ขาดจากกัน เพิ่มความชัดเจนของโน้ ต
และฝึ กให้ นกั เรี ยนมีความเข้ าใจและสามารถแยกแยะลักษณะของการออกเสียงด้ วยการฟั งได้
แบบฝึ กทักษะนี ้เหมาะสาหรับนักเรียนแซกโซโฟนที่มีพื ้นฐานเบื ้องต้ นมาก่อนแล้ ว
วิธีฝึกการออกเสียงพยางค์ ท่ใี ช้ การตัดลิน้
1. การฝึ กเริ่มต้ นด้ วยการร้ องออกเสียงพยางค์หรื อพยัญชนะแบบเดียวกัน และฝึ กซ้ อมการ
ออกเสียงให้ มีความชัดเจนเท่า ๆ กัน
2. ฝึ กการควบคุมลมให้ มีความต่อเนื่องสม่าเสมอ กาหนดการเป่ าตามจังหวะที่ตงไว้
ั้
โดยลิ ้นมีหน้ าที่ทาให้ เสียงขาดออกจากกัน และให้ นกั เรี ยนสังเกต จดจาตาแหน่งการใช้ ลิ ้นที่ทาให้
เสียงต่อเนื่อง และนาไปฝึ กซ้ อม
3. เริ่มฝึ กการตัดลิ ้นแบบธรรมดา (Legato tonguing) ซ้ อมช้ า ๆ ก่อน โดยเริ่มอัตราจังหวะ
ที่ 60 และเพิ่มขึ ้นครัง้ ละ 5 จังหวะ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพื่อทาให้ เกิดความชานาญ
4. นักเรียนต้ องฝึ กซ้ อมแบบฝึ กทักษะกับเมโทนอมหรื อดรัมบีทแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้ เกิด
การพัฒนาที่ดีขึ ้น นักเรียนต้ องฝึ กซ้ อมทุกวัน
สื่อการสอน
1. แซกโซโฟน
2. คอมพิวเตอร์ (Notebook)
3. ลาโพง
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แบบฝึ กที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยางค์ ในการตัดลิน้

(1 ชั่วโมง/1 สัปดาห์ )

วิธีการฝึ ก
ให้ นกั เรียนออกเสียงตามครูผ้ สู อนในโน้ ตที่กาหนดให้ โดยใช้ เมโทนอมและแบ็คกิ ้งแทร็ก
เริ่มในอัตราจังหวะที่ 60-100
ขัน้ ที่ 1 ฝึ กซ้ อมการออกเสียงโดยไม่ ใช้ แซกโซโฟน
- ฝึ กออกเสียงโดยพูดคาว่า “ทา” (ta) “ทู” (tu) “กู” (ku) และ “ดู” (doo) ในโน้ ตแต่ละตัว
- เมื่อเริ่มออกเสียงได้ แล้ ว ให้ นกั เรียนขยับเท้ าซ้ าย - ขวา ตามจังหวะพร้ อมการออกเสียง
ขัน้ ที่ 2 ฝึ กซ้ อมโดยใช้ แซกโซโฟน
- ฝึ กออกเสียงโดยพูดคาว่า “ทา” (ta) “ทู” (tu) “กู” (ku) และ “ดู” (doo) ในโน้ ตแต่ละตัว
- เมื่อเริ่มออกเสียงโดยใช้ แซกโซโฟนได้ แล้ ว ให้ นกั เรียนเป่ าโดยใช้ โน้ ตเพียง 1 ตัว พร้ อม
ดนตรีประกอบ ในการสร้ างสัดส่วนโน้ ตให้ เป็ นประโยค และให้ เพื่อน ๆ ในกลุม่ เป่ าตาม
พร้ อมสลับนักเรี ยนขึ ้นไปนาเป่ าจนครบ
จุดประสงค์
เพื่อให้ นกั เรียนใช้ การออกเสียงในการฝึ กซ้ อมไปในทิศทางเดียวกัน และรู้จกั การคิด
สร้ างสรรค์สดั ส่วนของโน้ ตดนตรี อีกทังส่
้ งเสริมด้ านความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี
1.1

1.2

1.3

1.4
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แบบฝึ กที่ 2 การไล่ บันไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
(1 ชั่วโมง/1 สัปดาห์ )
วิธีการฝึ ก
1. ฝึ กซ้ อมในบันเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป, 3 แฟลต
2. ฝึ กซ้ อมในความเร็วที่สามารถควบคุมได้ โดยใช้ เมโทนอม เริ่มอัตราจังหวะที่ 60-10
จุดประสงค์
นักเรียนได้ ฝึกทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วในบันไดเสียงต่าง ๆ เพื่อความคล่องตัวของ
นิ ้วและความต่อเนื่องของเสียง
C Major
F Major

Bb Major
Eb Major

G Major
D Major
A Major
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แบบฝึ กที่ 3 เรื่อง การตัดลิน้ ขัน้ คู่ 2 (2nd Interval)

(1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์ )

วิธีการฝึ ก
1. สัปดาห์ที่ 1 ซ้ อมแบบฝึ กที่ 3.1, 3.2 ด้ วยเมโทรนอม เริ่ มอัตราจังหวะที่ 60–100 เพิม่ ขึ ้น
ครัง้ ละ 5 จังหวะ
2. สัปดาห์ที่ 2 ซ้ อมแบบฝึ กที่ 3.3, 3.4 ด้ วยเมโทรนอม เริ่ มอัตราจังหวะที่ 60–100 เพิม่ ขึ ้น
ครัง้ ละ 5 จังหวะ
จุดประสงค์
เพื่อฝึ กความคุ้นชินของการเคลื่อนไหวนิ ้ว และฝึ กทักษะการตัดลิ ้นไปพร้ อม ๆ กัน
แบบฝึ กที่ 3.1

100
แบบฝึ กที่ 3.2

แบบฝึ กที่ 3.3

แบบฝึ กที่ 3.4
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แบบฝึ กที่ 4 เรื่อง การตัดลิน้ และการกดนิว้ โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง
(Articulation)
(1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์ )
วิธีการฝึ ก
1. สัปดาห์ที่ 1 ซ้ อมแบบฝึ กที่ 4.1 โดยซ้ อมด้ วยเมโทรนอม เริ่มอัตราจังหวะที่ 60-100
เพิ่มขึ ้นครัง้ ละ 5 จังหวะ
2. สัปดาห์ที่ 2 ซ้ อมแบบฝึ กที่ 4.2, 4.3 โดยซ้ อมด้ วยเมโทรนอม เริ่มอัตราจังหวะที่ 60-100
เพิ่มขึ ้นครัง้ ละ 5 จังหวะ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ นกั เรียนฝึ กความคล่องตัวของการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว ใน Articulation ที่แตกต่าง
กัน และกาหนดจังหวะเพื่อฝึ กวางแผนการซ้ อม
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แบบฝึ กที่ 4.1
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แบบฝึ กที่ 4.2

แบบฝึ กที่ 4.3

104

แบบฝึ กที่ 5 เรื่อง บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิน้ และการกดนิว้
(1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์ )
คาชีแ้ จง
ให้ นกั เรียนเลือกบทเพลงสาหรับใช้ ฝึกบรรเลงบทเพลงใดบทเพลงหนึ่งจากโน้ ตเพลงที่
กาหนดให้ จานวน 1 บทเพลง
วิธีการฝึ ก
1. สัปดาห์ที่ 1 ซ้ อมบทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
พร้ อมดนตรีประกอบ (Backing track)
2. สัปดาห์ที่ 2 ซ้ อมบทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
พร้ อมดนตรีประกอบ (Backing track)
จุดประสงค์
เพื่อฝึ กการบรรเลงบทเพลงสาหรับทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้ วยบทเพลงที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี ้
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บทเพลงที่ 1
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บทเพลงที่ 2
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111

112
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บทเพลงที่ 3

114
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หนังสือหรือตาราในการฝึ กซ้ อมการตัดลิน้ และการกดนิว้ (เพิ่มเติม)
หนังสือหรื อตาราที่ผ้ วู ิจยั แนะนาเพิ่มเติมนี ้ มีเนื ้อหาเกี่ยวกับทักษะการตัดลิ ้นและการกด
นิ ้ว รวมถึงพื ้นฐานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีแซกโซโฟนที่น่าฝึ กซ้ อม และบาง
เล่มมีซีดีประกอบการฝึ กซ้ อมหรือบางเล่มสามารถฝึ กซ้ อมกับผู้อื่นได้ เพื่อช่วยฝึ กการแสดงดนตรี
อีกทังเป็
้ นการฝึ กการเล่นดนตรีร่วมกับผู้อื่น
1. The Ultimate Self-Teaching Method ของ HAL LEONARD CORPORATION
2. Rubank Book of Alto Saxophone Solos with Piano Accompaniment ของ HAL
LEONARD CORPORATION
3. Rubank Educational Library No. 41: Saxophone N.W. HOVEY ของ HAL
LEONARD CORPORATION
4. LE DETACHE (STACCATO) AUX SAXOPHONES Edition Henry Lemoine ของ
JEAN-MARIE LONDEIX
5. Melodious and Progressive Studies Book 1 From DEMNITZ NOCENTINI
BAERMANN and KAYSER plus Major and Minor scales for Saxophone edited by
DAVID HITE
6. Enseignement du Saxophone par MARCEL MULE Professeur au
Conservatoire National de Musigue de Paris DIX HUIT EXERCICES ou ETUDES
7. SOLOS FOR THE ALTO SAXOPHONE PLAYER with Piano Accompaniment.
Selected and Edited by LARRY TEAL
8. FERLING BLEUZET 48 ETUDES op. 31 EDITION REVUE PAR PIERRE
PIERLOT, GERARD BILLAUDOT / EDITEUR
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แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ
ก่ อนเรียนและหลังเรียน
คาชีแ้ จง
1. แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนนี ้ เป็ นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน เรื่องการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว สาหรับนักเรี ยนโรงเรี ยนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความรู้ความเข้ าใจของนักเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน ซึง่
เนื ้อหาจะเป็ นการประมวลความรู้ที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนไปแล้ ว จากแบบฝึ กทักษะทัง้ 5 แบบฝึ ก
ประกอบไปด้ วย
แบบทดสอบที่ 1 เรื่ อง การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
แบบทดสอบที่ 2 เรื่ อง การตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
แบบทดสอบที่ 3 เรื่ อง การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง
(Articulation)
แบบทดสอบที่ 4 เรื่ อง การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
แบบทดสอบที่ 5 เรื่ อง บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
2. แบบทดสอบภาคปฏิบตั ิก่อนเรียน - หลังเรียน มีจานวน 5 แบบทดสอบ
ข้ อละ 20 คะแนน รวมทังหมด
้
100 คะแนน
3. ให้ นกั เรียนอ่านคาสัง่ แต่ละแบบทดสอบภาคปฏิบตั ิที่กาหนดให้ ชดั เจน และปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ ให้ ถูกต้ อง
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แบบทดสอบที่ 1 เรื่อง การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิ ้น
ขันที
้ ่ 1 ให้ นกั เรียนออกเสียงโดยไม่ใช้ แซกโซโฟน อัตราจังหวะที่ 100
ขันที
้ ่ 2 ให้ นกั เรียนออกเสียงโดยใช้ แซกโซโฟน อัตราจังหวะที่ 100

แบบทดสอบที่ 2 เรื่อง ตัดลิ ้นขันคู
้ ่ 2 (2nd Interval)
ให้ นกั เรียนบรรเลงแบบฝึ กทักษะที่กาหนดให้ ในอัตราจังหวะที่ 100
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แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง การตัดลิ ้นและการกดนิ ้วโดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation)
อัตราจังหวะที่ 100

แบบทดสอบที่ 4 เรื่อง ไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์ จานวน 3 ชาร์ ป และ 3 แฟลต์
ให้ นกั เรียนบรรเลงบันไดเสียงและอาร์ เพจจิโอ โดยให้ นกั เรียนจับฉลากเอง
จานวน 3 ครัง้ 3 บันไดเสียง
แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง บทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้ว
ให้ นกั เรียนบรรเลงบทเพลงสาหรับฝึ กทักษะการตัดลิ ้นและการกดนิ ้วที่เลือกไว้ ในแบบฝึ ก
ทักษะที่ 5 จานวน 1 บทเพลง พร้ อมดนตรีประกอบ (Backing track)
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เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
(แบบทดสอบที่ 1, 2, 3, 4, 5)
รายการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ประเมิน
5
4
3
2
1.
จังหวะมีความ จังหวะมีความ ยืดจังหวะหรื อ ยืดจังหวะหรื อ
จังหวะ สมา่ เสมอและ สมา่ เสมอและ เร่งจังหวะ
เร่งจังหวะ
สามารถ
บรรเลงผิด
เกินไปและ
เกินไปและ
บรรเลงจนจบ จังหวะ 1-3
บรรเลงผิด
บรรเลงผิด
แบบทดสอบ
โน้ ต
จังหวะ 4-5 จังหวะ 5 โน้ ต
โน้ ต
ขึ ้นไป
2.
สามารถแยก สามารถแยก สามารถแยก สามารถแยก
การตัด เสียงแต่ละ
เสียงแต่ละ
เสียงแต่ละ
เสียงแต่ละ
ลิ ้น
เสียงตามค่า เสียงตามค่า เสียงตามค่า เสียงตามค่า
ของตัวโน้ ตได้ ของตัวโน้ ตได้ ของตัวโน้ ตได้ ของตัวโน้ ตได้
อย่างถูกต้ อง แต่บรรเลงผิด แต่บรรเลงผิด แต่บรรเลงผิด
1-3 โน้ ต
4-5 โน้ ต
5 โน้ ตขึ ้นไป
3.
สามารถ
สามารถ
สามารถ
การควบคุม
การกด
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
จังหวะและ
นิ ้ว
จังหวะและ
จังหวะและ
จังหวะและ ความชัดเจน
ความชัดเจน ความชัดเจน ความชัดเจน ของเสียงได้ ใน
ของเสียงได้ ของเสียงได้ ใน ของเสียงได้ ใน อัตราจังหวะที่
อย่าง
อัตราจังหวะที่ อัตราจังหวะที่ ช้ าและไม่มี
คล่องแคล่วใน เหมาะสมส่วน เหมาะสมและ ความมัน่ ใจใน
อัตราจังหวะที่ ใหญ่และมี
ไม่มีความ
การบรรเลง
เหมาะสมและ ความมัน่ ใจใน มัน่ ใจในการ
มีความมัน่ ใจ การบรรเลง
บรรเลง
ในการบรรเลง

1
ยืดจังหวะหรื อ
เร่งจังหวะ
เกินไปและ
บรรเลงไม่เข้ า
จังหวะเลย
ไม่สามารถ
แยกเสียงแต่
ละเสียงตาม
ค่าของตัวโน้ ต
ได้ เลย
การควบคุม
จังหวะและ
ความชัดเจน
ของเสียงได้ ใน
อัตราจังหวะที่
ช้ ามาก ไม่มี
ความต่อเนื่อง
ของบทเพลง
และไม่มีความ
มัน่ ใจในการ
บรรเลง
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4.
ท่าทาง
ในการ
บรรเลง

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิ ้ว
ที่วางอยู่บน
แป้นนิ ้ว อยู่ใน
ลักษณะที่เป็ น
ธรรมชาติของ
ร่างกายที่
ถูกต้ อง

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิ ้ว
ที่วางอยู่บน
แป้นนิ ้ว อยู่ใน
ลักษณะที่เป็ น
ธรรมชาติของ
ร่างกายที่
พอใช้

ท่าทางในการ ท่าทางในการ ท่าทางในการ
บรรเลงแซก บรรเลงแซก บรรเลงแซก
โซโฟนและนิ ้ว โซโฟนและนิ ้ว โซโฟนและนิ ้ว
ที่วางอยู่บน ทีว่ างอยู่บน ทีว่ างอยู่บน
แป้นนิ ้ว อยู่ใน แป้นนิ ้ว อยู่ใน แป้นนิ ้ว อยู่ใน
ลักษณะที่
ลักษณะที่
ลักษณะที่ไม่
เกร็งเป็ นบาง
เกร็ง
ถูกต้ องและ
จุด
เกร็งมาก

ระดับคุณภาพ
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

17 - 20
13 - 16
9 - 12
5-8
0-4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง

121

ภาคผนวก ง
- ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้ วยแบบฝึ กทักษะแซกโซโฟน
เรื่องการตัดลิน้ และการกดนิว้
- หนังสือราชการที่เกี่ยวข้ องในการวิจัย
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ภาพประกอบ 18 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 19 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 20 กิจกรรมการเรียนการสอน
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ภาพประกอบ 21 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 22 กิจกรรมการเรียนการสอน
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ภาพประกอบ 23 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 24 กิจกรรมการเรียนการสอน
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ภาพประกอบ 25 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 26 กิจกรรมการเรียนการสอน
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ภาพประกอบ 27 กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาพประกอบ 28 กิจกรรมการเรียนการสอน
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128

129

130

131

132

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผ้ เู ขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน

นางสาวพัชราภรณ์ แพทย์เกาะ
5 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
จังหวัดนครราขสีมา
พ.ศ. 2563
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงวิชาดนตรีศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พ.ศ. 2555
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี ตะวันตก
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พ.ศ. 2551
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