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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ือง
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อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิชฌน์เศก ย่านเดิม  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 

เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ือง
การตดัลิน้และการกดนิว้ กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธ
วาทิต ระดบัชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 8 คน การด าเนินการทดลองครัง้นีใ้ช้แผนการวิจยัแบบ One Group Pretest-Posttest Design เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการวิจยัคือ 1. แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ 2. แบบทดสอบ
ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ (ภาคปฏิบตัิ) ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
จ านวน 5 แบบทดสอบ 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึก
ทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  t-test 
Dependent Sample ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลจากการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน  เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับ
นกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
ความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต์ที่มีตอ่แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการ
กดนิว้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยมีคะแนนค่าเฉล่ีย (Mean) เท่ากบั 4.81 และคะแนนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากบั 0.223 
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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 

 
Keyword : Music learning achievement Saxophone Exercises; Tonguing and Fingering techniques;  
St. Joseph Convent School Bangkok. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การศึกษาดนตรี เป็นหนึ่งในการศึกษาที่ต้องใช้ศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรี ต้อง

อาศัยทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคล ในการสร้างสรรค์งานดนตรี ซึ่งมีผู้ ที่มีความต้องการที่จะ
พฒันาการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีที่ตนเองมีความถนดัหรือหลงไหลให้มีศกัยภาพที่สงูขึน้ เพื่อสายงาน
อาชีพในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายมากขึน้ ผู้ที่สนใจต้องการจะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาสาขาดนตรี ด้วยวิชาปฏิบัติทักษะเคร่ืองดนตรีเป็นวิชาที่มีผู้ ให้ความสนใจมาก 
และวิชาทักษะปฏิบัติเคร่ืองดนตรีจะเป็นรายวิชาหลักในสาขาการแสดงดนตรี สาขาการแสดง
ดนตรีส่วนใหญ่ของสถาบนัในระดบัอดุมศึกษาจะสอนการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีเอกเพื่อเพิ่มทกัษะใน
การแสดงดนตรี ท าให้นักเรียนที่สนใจจะศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องเตรียมความ
พร้อมขัน้พืน้ฐานด้านดนตรีหรือปฏิบติัเคร่ืองดนตรีโดยเน้นเร่ืองการปฏิบติัทกัษะ เพื่อรองรับความ
พร้อมของนกัเรียนและเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติัดนตรี 

วิชาปฏิบัติทักษะเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนเป็นอีกหนึ่งวิชาที่นักเรียนหรือบุคคลทั่วไปมี
ความสนใจที่จะศึกษามากขึน้ในปัจจุบัน เนื่องจากแซกโซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีที่ รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายและนิยมมากไม่ต่างกบัเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน ๆ เป็นเคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind) ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรี ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบ
การสาธิตเป็นตวัอย่าง โดยให้นกัเรียนฝึกซ้อมในสิ่งที่ผู้สอนสอน เพื่อดพูฒันาการในครัง้ต่อไป ด้วย
ปัจจยัของนกัเรียนที่มีพืน้ฐานในดนตรีไม่เท่ากนัท าให้การเรียนรู้มีความช้า-เร็วที่แตกต่างกนั ดงันัน้
ผู้สอนควรจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกซ้อมตัง้แต่ขัน้พืน้ฐาน เร่ิมจากออกแบบเนือ้หาจาก
ง่ายไปหายากตามล าดับ และสอบถามปัญหาที่เกิดขึน้เป็นรายบุคคลพร้อมวิธีแก้ ไขในการฝึก
ทกัษะนัน้ ๆ ให้ตรงวตัถปุระสงค์ 

ศาสตราจารย์แซกโซโฟนมหาวิทยาลัยมิชิแกน  แลร์ร่ี เทียว(Teal, 1963 , p. 9)  
ได้กล่าวว่า การศึกษาวิธีการสร้างโทนเสียงและเทคนิคการเล่นนัน้ท าโดยการเลน่โน้ตที่เรียบง่ายไม่
ซับซ้อน การฝึกฝนระบบนิว้และแบบฝึกทักษะขัน้พืน้ฐานท าให้เกิดพัฒนาการที่ดี การศึกษา    
แซกโซโฟนคือ การศึกษาโดยตรงกับผู้ เชี่ยวชาญหรือส าหรับอาจารย์ผู้ สอนดนตรีต้องมีความรู้
ความเข้าใจเคร่ืองดนตรีทุกชิน้ที่สอน โดยเฉพาะในส่วนของพืน้ฐานการเล่น การน าไปปรับเปลี่ยน
ประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคล การแสดงงานศิลป์ที่แท้จริงนัน้ล้วนต้องมีความเชี่ยวชาญเป็น
องค์ประกอบ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติหรือความเชี่ยวชาญในเคร่ืองดนตรีนัน้  ๆ ดังนัน้          
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นกัแซกโซโฟนก็จะสามารถถ่ายทอดดนตรีในแง่มมุของตวัเองออกมาได้ดีและมีคณุภาพ ซึง่พืน้ฐาน
การฝึกเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนนัน้จึงประกอบด้วย ปากเป่า (Mouthpiece) และลิน้ (Reed) การจดั
ท่าทางในการเล่นแซกโซโฟน ในด้านทักษะการปฏิบัติประกอบด้วย ทักษะการหายใจ (The 
Breathing Technique) ทกัษะการใช้ลม (Slur)  ทกัษะการตดัลิน้ (Tonguing)  ทกัษะการควบคมุ
ลกัษณะเสียง (Articulation) ทักษะการควบคุมระดับเสียง (Intonation) ทักษะการควบคุมเสียง
ระรัวของรูปปาก (Vibrato) ทกัษะการฝึกบนัไดเสียง (Scale) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggio) และใน
ด้านเทคนิคการบรรเลงในลกัษณะต่าง ๆ  

หนึ่งในทกัษะที่ส าคญัของการเลน่แซกโซโฟนคือ “การตดัลิน้” (Tonguing) เพื่อเพิ่มความ
ชดัเจนของโน้ตและไล่บนัไดเสียงในอัตราจงัหวะเร็วเนื่องจากเกือบทุกบทเพลงจะมีทักษะการตัด
ลิน้พร้อมไล่บนัไดเสียงในอตัราจงัหวะเร็วอยู่ในบทเพลงหรือแบบฝึกทกัษะต่าง ๆ เสมอ การตดัลิน้
เป็นการเล่นโน้ตเสียงสัน้หรือเล่นโน้ตให้ขาดจากกัน กล่าวคือ การแตะลิน้สัมผัสและปล่อยออก
สลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง และการควบคุมลิน้ต้องอาศัยการศึกษาและฝึกฝนอย่างจริงจัง  
การเล่นเสียงโน้ตสัน้ที่ดีจะต้องให้โทนเสียงที่ดีเสมอ ซึ่งนี่เป็นจุดที่มักจะถูกมองข้ามบ่อยครัง้ 
บางครัง้นักเรียนที่สามารถเล่นโน้ตท านองด้วยเทคนิคเสียงยาว (legato) ได้อย่างสวยงามก็ต้อง
รักษาคุณภาพเสียงเอาไว้เมื่อเปลี่ยนให้เล่นด้วยเทคนิคโน้ตเสียงสัน้แทน ทัง้ที่โน้ตเสียงสัน้
จ าเป็นต้องมีความกังวานมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ นักดนตรีเคร่ืองลมมักจะสบัสนระหว่างการเล่น 
‘เสียงสัน้’ และ ‘การตดัลิน้’ ซึ่งการเล่นโน้ตเสียงสัน้เป็นการแสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างเสียง ส่วน
การตัดลิน้เป็นการแยกเสียงให้ขาดจากกัน เทคนิคการใช้ลิน้ที่ถูกต้องนีเ้องที่จะส่งผลให้สามารถ
เลน่โน้ตเสียงสัน้ได้อย่างถกูต้อง (Larry Teal,1963: 82-86) 

การกดนิว้เป็นทกัษะสว่นส าคญัในการบรรเลงแซกโซโฟนและเคร่ืองดนตรีทกุประเภทที่มี
ปุ่ มกดทุกชนิด ดงันัน้การกดนิว้จึงเป็นส่วนประกอบส าคญัในการเลน่เคร่ืองดนตรีเกือบทุกประเภท 
เป็นส่วนก าหนดเสียงออกมา ผู้ เล่นเป่าออกเสียงได้ แต่ถ้าไม่รู้จักวิธีการกดนิว้ ก็จะไม่สามารถ
บรรเลงบทเพลงต่าง ๆ ได้ การกดนิว้ในการเป่าแซกโซโฟน นิว้ทุกนิว้จะวางอยู่บนแป้นนิว้โดยไม่
เกร็ง การกดนิว้ในขณะเป่าควรเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ไม่กระแทก การกดนิว้จะไม่ห่างออกจาก
แปน้นิว้ นิว้จะอยู่กบัแป้นนิว้ตลอดเวลา สกุรี เจริญสขุ (2545) ได้กลา่วว่า ลกัษณะของมือและนิว้ที่
วางบนแป้นนิว้แซกโซโฟนจะมีลักษณะเหมือนลกัษณะของมือและนิว้ขณะยืนปล่อยมือลงข้างๆ 
คือ มีความโค้งเป็นธรรมชาติ น า้หนกัของแซกโซโฟนจะไม่อยู่บนมือขวาแต่จะอยู่บนสายคล้องคอ  

ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการเรียนในหลกัสตูร
แล้ว โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกความสามารถทางด้านเล่นเคร่ืองดนตรีโดยเฉพาะ  
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ด้วยการมีชมรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หนึ่งในชมรมเหล่านัน้ก็มีกลุ่มสาระดนตรีชื่อชมรม
ว่าวงโยธวาทิต โดยเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนเป็นหนึ่งในเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติัทกัษะเคร่ืองดนตรีของนกัเรียนให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ขึน้ ในส่วนกิจกรรมวงโยธวาทิตจะมีทัง้การเดินบรรเลงส าหรับน าขบวนในกิจกรรมต่าง ๆ และการ
นัง่บรรเลง ลกัษณะการนัง่บรรเลงจะใช้ชื่อวงว่า ซิมโฟนิคแบรนด์ (Symphonic Band), วินซิมโฟนี่ 
(Wind Symphony), วินอองซอมเบิล (Wind Ensemble), วินออเคสตร้า (Wind Orchestra) ฯลฯ 
ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างมากส าหรับการสอนวิชาปฏิบติัทกัษะเคร่ืองดนตรี 

ผู้ วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ เนื่องจากผู้ วิจัยได้สงัเกตนักเรียนระหว่างการฝึกซ้อมบทเพลงหรือ
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน จึงพบปัญหาในการฝึกซ้อม คือ เสียงของโน้ตในแต่ละตวัมีความยาวไม่
เท่ากนัขาดความต่อเนื่องของเสียง การควบคมุเสียงสัน้-ยาว การควบคมุจงัหวะ ท าให้การบรรเลง
ติดขดัไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงอยากแก้ไขปัญหาเหล่านี ้เพื่อท าให้นักเรียนเข้าใจหลกัและวิธีการขณะ
ปฏิบัติแซกโซโฟน การฝึกควบคุมลมให้มีความต่อเนื่องของเสียงในทุกตัวโน้ต รวมถึงฝึกความ
คล่องตัวของการกดนิว้  ผู้ วิจัยจึงค้นหาวิธีแก้ไขโดยใช้แนวคิดของแลร์ร่ี เทียว (Larry Teal) 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดและได้พิมพ์เผยแพร่ในหนงัสือชื่อ The Art Of Saxophone Playing 
ซึ่งได้รับการยอมรับและนิยมใช้วิธีการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนในการสอนขัน้พืน้ฐาน ที่มี
เนือ้หาครอบคลมุและเข้าใจง่าย เมื่อนกัเรียนได้ฝึกปฏิบติัจากการใช้แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟนแล้ว
จะช่วยท าให้นักเรียนพัฒนาทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ที่ดีขึน้ อีกทัง้ยังฝึกให้นักเรียนรู้จัก
วางแผนในการฝึกซ้อม รวมทัง้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อในการเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาดนตรีต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้

และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  
2. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนัก เรียน โรง เรียน เซน ต์ โย เซฟคอน เวน ต์ 

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกด

นิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 
2. ได้ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  

ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

งานวิจยัชิน้นี ้เป็นงานวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบฝึกทกัษะแซก
โซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้
และการกดนิว้ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 

ระดับชัน้มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ก รุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1                   
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ระยะเวลา  
คาบเรียบวิชาดนตรี ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 8 คาบ คาบละ 1 

ชัว่โมง 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรต้น คือ  
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียน

เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
2. ตวัแปรตาม คือ  

- ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนัก เรียนโรงเรียน เซนต์โย เซฟคอนเวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 

- ความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มี
ต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
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ขอบเขตด้านเนือ้หา 
การจัดการเรียนการสอนครัง้นีใ้ช้แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการ

กดนิว้ โดยใช้แนวคิดของแลร์ร่ี เทียว (Larry Teal) โดยสามารถแบ่งเนือ้หาออกเป็น 5 แบบฝึก ดงันี ้
แบบฝึกที่ 1 การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 
แบบฝึกที่ 2 การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์ จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์  
แบบฝึกท่ี 3 การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 
แบบฝึกที่ 4 การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) 
แบบฝึกที่ 5 บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน หมายถึง สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแซก

โซโฟนเพื่อเพิ่มทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ ประกอบด้วยค าอธิบาย ตัวโน้ต
แบบฝึกหดั เพื่อท าให้นกัเรียนมีทกัษะที่ดีขึน้ 

2. ทักษะการตัดลิน้ หมายถึง การเล่นโน้ตเสียงสัน้หรือเล่นโน้ตให้ขาดออกจากกัน  
เพื่อเพิ่มความชัดเจนของโน้ต เช่น การแตะลิน้สมัผัสและปล่อยออกสลับกันไปมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสื่อสารการบรรเลงบทเพลงให้ชดัถ้อยชดัค าและมีประโยคเพลงที่สวยงามมากขึน้ 

3. ทักษะการกดนิว้ หมายถึง ความส าคัญของวิธีการวางมือและวิธีการกดนิว้ที่ถูกต้อง
ของเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน เพื่อให้ระบบนิว้สามารถเลน่ได้อย่างเป็นธรรมชาติและคล่องแคลว่ 

4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลส าเร็จที่ วัดได้ ด้วยคะแนน ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้   

5. ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  
รวมไปถึงความรู้สึกของนกัเรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน โดยใช้รูปแบบการตอบแบบสอบถาม 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

หลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ เพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียน 
2. นกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

แนวคิด,ทฤษฎี 
 

- หลกัการจาก The Art of Saxophone Playing (Larry Teal, 1963) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 
 
 
 

 

ตัวแปรต้น 
 

แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
ส าหรับนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรตาม 
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  

ด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้
และการกดนิว้  

ตัวแปรตาม 
 

ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการ
เรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแซก
โซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยได้น าเสนอตาม

หวัข้อต่อไปนี ้
1. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัแซกโซโฟน 
2. การตดัลิน้และการกดนิว้ของแซกโซโฟน 
3. แบบฝึกทกัษะ 
4. แนวคิดของแลร์ร่ี เทียว 
5. เอกสารที่เก่ียวกบัความพงึพอใจ 
6. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับแซกโซโฟน 
แลร์ร่ี เทียว (Teal, 1963, p. 9) ได้อธิบายถึงความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับแซกโซโฟน ซึ่งสรุป

ได้ว่า แซกโซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ (Wood Wind) ซึ่งอยู่ในวงดนตรีประเภท
คลาสสิคและแจ๊ส ลักษณะการเป่ามีเอกลักษณ์ส าเนียงเฉพาะตัวแตกต่างกันไป เนื่องจากแซก
โซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีที่สามารถเล่นได้ดีแต่ก็ค่อนข้างยาก เพราะต้องอาศัยความสามารถ
เฉพาะตัวหรือการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก ผู้ที่สนใจศึกษาเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนควรจะมีความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัความเป็นมา และพืน้ฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัแซกโซโฟน 

1.1 ประวัติของแซกโซโฟนโดยสังเขป 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 อดอล์ฟ แซ็ก (Adolphe Sax) 
ที่มา: http://sax-kamjohn.blogspot.com/2008/12/saxophone_803.html 

http://sax-kamjohn.blogspot.com/2008/12/saxophone_803.html
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สุ ก รี  เจ ริญ สุ ข  (2545 )ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า  อ ดอล์ ฟ  แซ็ ก  (Adolphe Sax)  ห รือ 
Antoine – Joseph Sax ซึ่งคนทั่วไปเรียกเขาว่า Adolphe Sax เป็นนักดนตรีชาวเบลเยี่ยม เกิดที่
เมืองดินานท์ (Dinant) วันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1814 บิดาชื่อว่า ชาร์ล โจเซฟแซ็ก (Charles 
Joseph Sax) เป็นนักดนตรีเป่าฟลุตและคลาริเน็ต บิดาของเขาก็ยังมีโรงงานสร้างเคร่ืองดนตรี 
โดยเฉพาะเคร่ืองเป่าลมไม้และเคร่ืองเป่าทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานท์ ประมาณ ปี ค.ศ. 1815 
บิดาเขาได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ อดอล์ฟ แซ็ก ได้เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดวิชาซ่อม
และประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีจากบิดา ในขณะเดียวกนั อดอล์ฟ แซ็ก ยงัได้ศกึษาดนตรีที่สถาบนัดนตรี
แห่งกรุงบรัสเซลส์ โดยเรียนเป่าฟลตุและคลาลิเนต 

ในปีค.ศ. 1830 อดอล์ฟ แซ็ก ได้สร้างเคร่ืองดนตรีของเขาเป็นครัง้แรก โดยมีฟลตุและ
คลาริเน็ตวสัดปุระกอบด้วยงาช้าง ซึง่ได้ออกแสดงในงานนิทรรศการเคร่ืองดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ ใน
ปีค.ศ. 1838 เขาได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิในการคิดค้นเบสคลาลิเนต ระหว่างปี ค.ศ. 1840 – 1841  
เขาได้ประดิษฐ์แซกโซโฟนและได้น าออกแสดงในงานนิทรรศการเคร่ืองดนตรีที่กรุงบรัสเซลส์ในปี 
ค.ศ. 1841 แต่คณะกรรมการไม่ได้มอบรางวลัให้แก่เขาเลยอ้างว่าอายยุงัน้อย ในที่สดุเขาได้ย้ายไป
ตัง้ร้านซ่อมและประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1842 ร้านของเขาได้รับความนิยมมาก
ที่สุดในยุโรปโดยเฉพาะเคร่ืองลมไม้และเคร่ืองทองเหลืองในสมัยนัน้ ในระหว่างปี ค.ศ. 1842 – 
1845 เขาได้ประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีตระกูลทองเหลือง เรียกว่า แซ็กฮอร์น และได้จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ
ที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 1845 ในขณะเดียวกนัเขาพยายามพัฒนาแซ็กโซโฟนจนสมบูรณ์และได้จด
ทะเบียนลิขสิทธ์ิ ในปี ค.ศ. 1846 ท่ีกรุงปารีส 

อดอล์ฟ แซ็ก ได้ชื่อว่าเป็นครูสอนแซ็กโซโฟนคนแรกของโลก โดยเร่ิมสอนที่สถาบัน
ดนตรีแห่งกรุงปารีสในปี ค.ศ. 1857 เป็นเวลา 13 ปี เขาเสียชีวิตในวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1894  
ที่กรุงปารีสเมื่อมีอาย ุ80 ปี 

1.2 ประเภทของแซกโซโฟน 
ตระกลูแซกโซโฟนเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาลิเนต แซกโซโฟนมีขนาดต่าง ๆ 

ถึง 7 ขนาดด้วยกัน แต่นิยมใช้ในปัจจุบนัมี 4 ชนิด แซกโซโฟนในปัจจุบนัประกอบด้วย โซปราโน 
แซกโซโฟน, อลัโต แซกโซโฟน, เทนเนอร์ แซกโซโฟน และบาริโทน แซกโซโฟน ทัง้สี่ประเภทที่กล่าว
มานี ้โซปราโนแซกโซโฟนเป็นแซกโซโฟนที่มีเสียงความถ่ีเสียงสงูที่สดุ ต่อด้วยอลัโตแซกโซโฟน เทน
เนอร์แซกโซโฟน และบาริโทนแซกโซโฟนเป็นเสียงที่ต ่าสดุ 
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1.2.1 โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano Saxophone)  
โซปราโนแซกโซโฟนมีขนาดเล็ก น า้หนกัค่อนข้างเบาและมีความถ่ีที่ยงัไม่สงูที่สดุ 

มีขนาดเล็ก สามารถถือเคร่ืองไว้ในมือได้ง่ายโดยไม่จ าเป็นต้องใช้สายสะพายแซกโซโฟนก็ได้ 
โซปราโนแซกโซโฟนไม่เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการเร่ิมต้นฝึกเลน่แซกโซโฟน เนื่องจากมีความยากใน
การควบคมุเสียงมากกว่าอลัโตแซกโซโฟนและเทนเนอร์แซกโซโฟน ถือเป็นเคร่ืองที่ใช้แทนช่วงเสียง
ไวโอลินในช่วงโพสิชัน่ที่หนึ่ง (1 st) ส าหรับวงประเภทเคร่ืองเป่า ระดบัเสียง Bb เท่ากบัเคร่ืองดนตรี
คลาลิเนตและทรัมเป็ต 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 โซปราโนแซกโซโฟน(Alto Saxophone) 
 

ที่มา: https://www.kesslerandsons.com/product/yamaha-custom-z-soprano-sax/ 
 

1.1.2 อัลโต แซกโซโฟน (Alto Saxophone)  
อัลโตแซกโซโฟนเหมาะส าหรับผู้ เร่ิมต้น เนื่องจากเป็นแซกโซโฟนที่เป่าง่าย

มากกว่าโซปราโนแซกโซโฟน อีกทัง้มีน า้หนกัเบากว่าเทนเนอร์แซกโซโฟน อลัโตแซกโซโฟนสามารถ
บรรเลงได้ในดนตรีหลากหลายสไตล์ เช่น คลาสสิก, ป็อป, แจ๊ส แต่นกัดนตรีคลาสสิกจะนิยมใช้อลั
โตแซกโซโฟนในการบรรเลงมากว่าการใช้แซกโซโฟนประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงการเล่นดนตรีแบบมาร์
ชชิ่งแบรนด์, คอนเสิร์ต, หรือแตรวง อลัโตแซกโซโฟนจึงได้รับความนิยมมากที่สดุ 
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ภาพประกอบ 4 อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) 

 
ที่มา: https://www.musiciansfriend.com/woodwinds/selmer-paris-series-ii-model-

52-jubilee-edition-alto-saxophone 
 

1.1.3 เทนเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone)  
เทนเนอร์แซกโซโฟนเป็นที่ถูกใช้มากในการเล่นดนตรีแนวแจ๊ส แต่ก็สามารถเห็น

เทนเนอร์แซกโซโฟนได้ในการเล่นดนตรีแบบอ่ืน ๆ เช่นกัน เสียงของเทนเนอร์แซกโซโฟนจะมี
ลกัษณะแบบนุ่ม ๆ อ้วน ๆ และต ่ากว่าอลัโตแซกโซโฟนและโซปราโนแซกโซโฟน รองจากอลัโตแซก
โซโฟนแล้วเทนเนอร์แซกโซโฟนก็เหมาะจะเป็นตวัเลือกที่ผู้ เร่ิมต้นฝึกซ้อมใช้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 เทนเนอร์แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) 
 

ที่ ม า : http://jupitermusic.com/us/products/woodwinds/saxophones/tenor-
saxophones/ 

 

http://jupitermusic.com/us/products/woodwinds/saxophones/tenor-saxophones/
http://jupitermusic.com/us/products/woodwinds/saxophones/tenor-saxophones/
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1.2.4 บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Saxophone)  

บาริโทนแซกโซโฟนมีขนาดใหญ่และมีความถ่ีเสียงต ่าแต่ยงัสามารถที่จะบรรเลง
เด่ียวได้ เพราะโทนเสียงอยู่ในช่วงโทน เทนเนอร์-เบส ถือเป็นเคร่ืองที่ใช้แทนเชลโล่ในวงประเภท
เคร่ืองเป่า บาริโทนแซกโซโฟนมีราคาค่อนข้างสงูและมีน า้หนักมาก ดงันัน้จึงไม่เหมาะกบัผู้ เร่ิมต้น 
และความยาวของบาริโทนแซกโซโฟนอยู่ประมาณ 7 ฟตุ 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 บาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) 
 

ที่ ม า : https://www.amazon.com/Yamaha-YBS-52-Intermediate-Baritone-
Saxophone/dp/B0002F7CIG 

 
1.3 ส่วนประกอบของแซกโซโฟน 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ปากเป่า (Mouthpiece) 
 

ที่มา: https://theowanne.com 

https://www.amazon.com/Yamaha-YBS-52-Intermediate-Baritone-Saxophone/dp/B0002F7CIG
https://www.amazon.com/Yamaha-YBS-52-Intermediate-Baritone-Saxophone/dp/B0002F7CIG
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1.3.1 ส่วนที่ 1 ปากเป่า (Mouthpiece) ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี ้

1.3.1.1 ปากเป่า (Mouthpiece) มีทัง้ที่ท าจากพลาสติกและโลหะซึ่งจะมีผลใน
เร่ืองของเสียง โดยปากโลหะจะให้เสียงที่ดงักงัวาลแต่ไม่อ่อนหวาน ส่วนที่ท าจากพลาสติกมีความ
นุ่มนวลกว่าแต่เสียงจะไม่กระด้าง และส่วนจะท าให้เสียงที่กระด้างและไม่กระด้างก็ขึน้อยู่กับการ
ฝึกซ้อม 

1.3.1.2. ลิน้ (Reed) ลิน้ท าด้วยวัสดุไม้ไผ่ส่วนปลายตัดเป็นรูปโค้งมนส่วนทาง
โคนจะแข็ง เพื่อรัดลิน้ให้เข้ากบัตวัปากเป่า 

1.3.1.3. ที่รัดลิน้ (Ligature) จะท าหน้าที่รัดลิน้เข้ากบัตวัปากเป่า เพื่อให้เกิดการ
สัน่สะเทือนกบัตวัปากเป่า และเกิดเสียงขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 คอแซกโซโฟน (Neck) 
 

ที่มา: https://www.sax.co.uk/selmer-paris-alto-saxophone-neck-series-iii.ir 
 

1.3.2 ส่วนที่ 2 คอแซกโซโฟน (Neck)  
ส่วนคอส่วนนีจ้ะสามารถถอดได้เช่นเดียวกับเม้าท์ ใช้ประกอบเข้ากับตัวเคร่ือง

เพื่อจะเป็นส่วนโค้งของแซกโซโฟนและเป็นที่ประกอบเสียบเม้าท์ และจะมีกระเด่ืองซึ่งเป็นตวัปิด-
เปิดรูในการเปลี่ยนเสียง 
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ภาพประกอบ 9 ตวัเคร่ือง (Body) 
 

ที่มา: https://ardsleymusic.com/shop/selmer-prelude-alto-sax/ 
 

1.3.3 ส่วนที่ 3 ตัวเคร่ือง (Body)  
ตัวเคร่ืองเป็นส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองดนตรี จะมีส่วนประกอบมากมายใน

ตวัเคร่ืองซึง่ผู้ ฝึกหดัต้องให้ความส าคญักบัรายละเอียดของตวัเคร่ืองให้มาก เนื่องจากจะต้องสมัผสั
กบัตวัเคร่ืองตลอดเวลาขณะเป่า และจะเป็นที่ส าหรับไว้จบัและก าเนิดเสียงตวัโน้ตต่าง ๆ  

สว่นประกอบของแซกโซโฟนทัง้ 3 สว่นนี ้สามารถแยกออกจากกนัได้ ส าหรับสว่น
หวัแซกโซโฟน จะมีลิน้ประกอบอยู่ ซึง่ลิน้สามารถเปลี่ยนได้และมีหมายเลขต่างกนั เช่น 1.5, 2, 2.5 
เหมาะส าหรับผู้ ฝึกใหม่ เพราะลิน้จะมีลกัษณะอ่อน สว่นลิน้หมายเลข 3, 3.5, 4 เหมาะส าหรับผู้ที่มี
ความช านาญหรือนกัดนตรีอาชีพ 

ส่วนที่เป็นล าตัวของแซกโซโฟนจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้าย
กระเด่ือง ซึ่งจะแยกออกเป็นจุดต่าง ๆ ผู้ ฝึกจะต้องใช้นิว้มือซ้ายและนิว้มือขวากดลงไปพร้อมกัน 
แล้วเป่าลมเข้าไปยงัปากเป่า เสียงที่เกิดขึน้จะมีระดบัต่างกนัไป (ผู้ เชี่ยวชาญ)  

1.4 ทักษะการปฏิบัติแซกโซโฟน 
1.4.1 ทักษะการหายใจ (The Breathing Technique)  

การหายใจที่ถูกต้องก็จะช่วยให้การเป่าดีขึน้ การวางปากให้ถูกต้องเป็นธรรมชาติ
สามารถควบคุมส าเนียงและประโยคของเพลงได้สมบูรณ์ และที่ส าคัญก็คืออวัยวะที่ใช้ในการ
หายใจได้ถกูใช้ตามธรรมชาติ ซึง่ขึน้อยู่กบักระบวนการหายใจเข้าและหายใจออก 
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1.4.1.1 การหายใจเข้า  
การหายใจเข้าที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะนัง่หรือยืนควรอยู่ในลกัษณะ อกผายไหล่ผึ่ง 

(แต่ไม่ยกไหล่) อย่างธรรมชาติคือ ไม่เกร็ง อ้าปากโดยดึงขากรรไกรล่างลงแล้วเปิดหลอดลมให้
กว้างออกเหมือนอาการหาว แล้วสูดลมเข้าสู่ทางปากจนเต็มท้องน้อย กะบงัลม ปอด และหน้าอก 
การหายใจเข้าอาจจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

การหายใจระยะที่ 1 โดยเพิ่มลมบริเวณกะบงัลมส่วนล่างอาจจะใช้มือข้างใด
ข้างหนึ่งแตะบริเวณหน้าท้องโดยให้นิว้ก้อยอยู่บริเวณสะดือ เมื่อหายใจเข้าจะรู้สึกว่าท้องป่องออก
เล็กน้อย 

การหายใจระยะที่ 2 โดยเพิ่มลมจากระยะที่ 1 ลมจะเพิ่มจ านวนมากขึน้ 
โดยเฉพาะบริเวณกะบงัลมสว่นบน เอามืออีกข้างหนึ่งจบับริเวณซี่โครงใต้รักแร้ เมื่อหายใจเข้าระยะ
ท่ี 2 จะรู้สกึว่ากล้ามเนือ้บริเวณนัน้ขยายออกเล็กน้อย 

การหายใจระยะที่ 3 โดยเพิ่มลมให้เต็มปอดจะรู้สกึว่าหน้าอกยกขึน้เล็กน้อย 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การหายใจเข้า 
 

ที่มา: (หลกัการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า บทท่ี 4: ออนไลน์)  
 

1.4.2 การเป่าลมออก 
การหายใจออกในชีวิตประจ าวันนัน้เป็นเร่ืองง่าย เพราะเราไม่ต้องควบคุม แต่

การเป่าลมออกส าหรับเคร่ืองเป่า ต้องมีการควบคุมลมให้ออกอย่างสม ่าเสมอ หรือตามความ
ต้องการ ขณะที่ปลอ่ยลมออกกะบงัลมและกล้ามเนือ้สว่นลา่งจะดนัให้ลมออกมาทางปาก 

ลกัษณะของลมที่ใช้เป่าแซกโซโฟน โดยทั่วไปแล้วลักษณะของลมที่ใช้เป่าแซก
โซโฟนเป็นเร่ืองที่ถูกมองข้าม อย่างไรก็ตาม ตวัของนกัแซกโซโฟนสมควรอย่างยิ่งที่จะรู้ว่า ลมที่ตน
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เป่าแซกโซโฟนมีลกัษณะอย่างไร และสามารถท าให้เสียงที่เป่าออกมามีคุณภาพต่างกนั ลมที่เป่า
ออกมาจากปากสูแ่ซกโซโฟน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

1.4.2.1 ลมอุ่น  
ลมอุ่นเป็นลมที่เป่าออกมามีความอุ่น อย่างเช่น ตอนหาวนอนหรือลกัษณะ

การถอนหายใจโดยอ้าปากให้กว้าง ลมอุ่นเกิดจากการเปิดหลอดลมให้กว้าง ลิน้ส่วนหลังอยู่ใน
ลกัษณะสงูช่องปากขยายกว้าง กระแสลมที่เป่าจะไหลเอ่ือย หรือการเป่าจู่โจมอย่างแรงและเร็วลม
ที่ออกมาจะอุ่น เหมาะกบัการเป่าเสียงที่ต้องการจู่โจมแรงและเร็ว เช่น เสียงที่ใช้นิว้ผี เป็นต้น 

1.4.2.2 ลมเย็น  
ลมเย็นเป็นลมที่เป่าออกมามีความเย็น เช่น การผิวปาก กระแสลมจะมี

ความเร็วแต่ง่ายแก่การควบคุม การที่จะเป่าให้แซกโซโฟนมีเสียงนุ่มราบร่ืน ควรใช้ลมเย็นในการ
เป่า อย่างไรก็ตามนกัแซกโซโฟนจะใช้ลมทัง้สองลกัษณะในการเป่า ขึน้อยู่กับเสียงที่ต้องการ 

ข้อสงัเกตความไม่ถกูต้องในขณะเป่า 
- หายใจทางจมกู 

- หายใจบ่อยขณะที่เป่าโดยไม่จ าเป็น 

- หายใจมีเสียงดงั 
- มีลมไม่เพียงพอ 

- ยกอก ยกไหล ่หรือเกร็งกล้ามเนือ้บริเวณต้นคอขณะหายใจเข้า 
- ไม่สามารถควบคมุเสียงของแซกโซโฟนให้อยู่ในระดบัเดียวกนั 

ข้อสงัเกตความถกูต้องของการหายใจขณะเป่า 
- เปิดหลอดลมและหายใจทางปาก 

- มีลมพอที่จะเป่าให้หมดประโยคเพลง 
- หายใจเข้าอย่างรวดเร็ว โดยได้ปริมาตรของลมที่ต้องการ 
- หายใจได้เต็มปอดทกุครัง้ 
- ไม่เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการหายใจ เช่น ไหล ่

เป็นต้น 

- สามารถควบคมุให้ออกมาอย่างสม ่าเสมอ 
 
 
 
 



  16 

1.4.3 ทักษะการใช้ลม (Slur)  
ลกัษณะของเสียงที่เป่าออกมามีความติดต่อกันไม่ขาดระยะโดยใช้ลมเดียวกัน 

ตวัโน้ตที่เขียนจะมีเคร่ืองหมายการใช้ลมในลกัษณะเส้นโค้งก ากับอยู่ 

 
ภาพประกอบ 11 ตวัอย่างโน้ตส าหรับทกัษะการใช้ลม 

 
ที่มา: (หนงัสือศิลปะการเป่าแซ็กโซโฟน สกุรี เจริญสขุ 2545: 45) 

 
ตัวโน้ตตัวแรกจะใช้ลิน้ เพียงตัวเดียว ส่วนตัวโน้ตที่ตามมาจะใช้ลมตลอด

ติดต่อกัน อาการของอวัยวะภายในปากจะอยู่กับที่ ในขณะกระแสลมผ่านเข้าสู่ปากเป่า 
(Mouthpiece) 

1.4.4 ทักษะการตัดลิน้ (Tounguing)  
ลกัษณะของเสียงที่เป่าออกมาเพื่อถูกแยกเสียงแต่ละเสียงออกจากกันโดยใช้ลิน้ 

ตวัโน้ตที่เขียนจะไม่มีเส้นโค้งก ากบัอยู่ 
 

 

ภาพประกอบ 12 ตวัอย่างโน้ตส าหรับทกัษะการใช้ลิน้ 
 

ที่มา: (หนงัสือศิลปะการเป่าแซ็กโซโฟน สกุรี เจริญสขุ 2545: 45) 
 

ถ้าต้องการให้เสียงมีช่องว่างระหว่างเสียงหรือมีเสียงสัน้มากยิ่งขึน้ ตวัโน้ตจะถูก
ประจดุไว้ที่หวั เป็นเคร่ืองหมายแต่ค่าของตวัโน้ตยงัคงเดิม 
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ภาพประกอบ 13 ตวัอย่างโน้ตส าหรับทกัษะการตดัลิน้เสียงสัน้ 
 

ที่มา: (หนงัสือศิลปะการเป่าแซ็กโซโฟน สกุรี เจริญสขุ 2545: 45) 
 

หมายเหต ุตวัโน้ตทกุตวัถึงแม้จะมีเสียงสัน้ แต่ต้องเป่าอย่างมีคณุภาพ 
 

1.4.5 ทักษะการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation)  
การควบคุมลกัษณะเสียง คือ การผลิตเสียงออกมาอย่างละเอียด โดยผ่านการ

ฝึกฝนอย่างช านาญเพื่อให้เสียงที่ออกมานัน้มีความคมชดัและไพเราะ 
1.4.6 ทักษะการควบคุมระดับเสียง (Intonation)  

การควบคมุระดบัเสียงของการเป่าแซกโซโฟนไม่ให้เพีย้น ต้องอาศยัองค์ประกอบ
ดงันี ้

1.4.6.1 การได้ยินเสียง หหูรือการได้ยินเสียงที่ถูกต้องนัน้ ควรจะได้รับการฝึกการ
ได้ยินเสียงที่ถูกต้อง โดยการฝึกฝนอิโทเนชันเป็นประจ าสม ่าเสมอในทุกครัง้ที่ปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
เพื่ออินโทเนชนัที่แม่นย า 

1.4.6.2 การเกร็งกล้ามเนือ้ในการวางปาก อาจเกิดขึน้ได้โดยเฉพาะริมฝีปาก
ด้านบน เป็นสาเหตุที่ท าให้เสียงเพีย้น ตัวโน้ตเสียงสูงอาจเกิดความเพีย้นได้ง่าย เนื่องจาก
ความเครียดของกล้ามเนือ้มากขึน้ การคลายความเครียดของกล้ามเนือ้บริเวณริมฝีปากด้านบน มี
ความส าคญัมากในการเป่าแซกโซโฟน 

1.4.6.3 การเปลี่ยนต าแหน่งขากรรไกรเมื่อเป่าเสียงที่ต่างกัน เมื่อนักแซกโซโฟน
เล่นตวัโน้ตเสียงต ่ามกัจะลดขากรรไกรให้ต ่าตามลงไปด้วย หรืออาจจะเกร็งขากรรไกรเกินไปขณะ
เป่า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เสียงแซกโซโฟนที่ออกมาเพีย้นไปจากเสียงที่ควรจะเป็น โดยการเป่าใน
ระดบัเสียงสงูหรือเสียงต ่าต าแหน่งของขากรรไกรจะอยู่คงที่ 

1.4.6.4 การวางต าแหน่งของปากเป่า ความตืน้ลึกของการคาบปากเป่าน้อยหรือ
มากเกินไป เป็นสาเหตใุห้การควบคมุเสียงแซกโซโฟนออกมาเพีย้นได้ 
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1.4.6.5 ปากเป่าและการวางปาก ความเหมาะสมของแต่ละบุคคลย่อมขึน้อยู่กบั
อวยัวะที่ประกอบขึน้ในร่างกายของแต่ละบุคคลเป็นองค์ประกอบการเลือกปากเป่าให้เหมาะนัน้
ขึน้อยู่กับการทดลองเป่ากับปากเป่าหลาย ๆ แบบ แล้วเลือกปากเป่าที่สามารถออกเสียงได้สบาย
และเพีย้นน้อยที่สดุ 

1.4.6.6 เคร่ืองแซกโซโฟน บางเคร่ืองไม่มีมาตรฐานในการประกอบ ซึง่ท าให้เสียง
ที่ออกมานัน้เพีย้นโดยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ จึงต้องเปลี่ยนเคร่ืองใหม่ บางเคร่ืองเสียงเพีย้นก็
สามารถซ่อมได้โดยช่างซ่อมที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านเคร่ืองดนตรี 

1.4.7 การควบคุมการเป่าให้มีเสียงที่มีคุณภาพ  
ต้องอาศยัการฝึกซ้อมและการฟังเป็นส าคญั 

(1).ฝึกเป่าให้ได้เสียงที่เป็นจุดกลางของเสียง และฝึกบันไดเสียงทุกบันได
เสียง 

(2). ฝึกเป่าขัน้คู่ 3 ของบนัไดเสียง โดยเป่าช้า ๆ เพื่อจะได้มีโอกาสฟังเสียงได้
ชดั ในขณะที่เป่าควรฝึกในทกุบนัไดเสียง 

(3). เป่าขัน้คู่ในคอร์ดของบนัไดเสียง ในทกุบนัไดเสียง 
(4). แบบฝึกหดัที่ท าให้เกิดความคล่องตวัของนิว้ พร้อมท าส าเนียงดีขึน้ และ

ช่วยคลายความเครียดของกล้ามเนือ้ริมฝีปากด้านบนและด้านลา่ง ควรฝึกในทกุบนัไดเสียง 
สิ่งที่ควรปฏิบติัเมื่อเป่าในระดบัเสียงสงูแล้วส าเนียงเพีย้นสงู 

(1). คลายความเครียดของริมฝีปากล่าง โดยเฉพาะลดแรงกดที่มีต่อลิน้ป่ีให้
น้อยลง 

(2). คลายความเครียดของกล้ามเนือ้บริเวณริมฝีปากแต่ไม่ลดขากรรไกรให้
ต ่าลง 

(3). เมื่อปฏิบติัตามข้อ 1, 2 แล้วยงัเพีย้นอยู่ ให้กดแปน้นิว้ของมือขวาลง 
(4). เคร่ืองมือควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และตรวจเช็คกับช่างผู้ ช านาญ 

เพราะแปน้นวมอาจจะห่างหรือแคบเกินไป ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้เสียงเพีย้นได้ 
1.4.6 ทักษะการควบคุมเสียงระรัวของรูปปาก (Vibrato) 

การเป่าแซกโซโฟนให้มีเสียงไพเราะขึน้ จ าเป็นต้องอาศยัเสียงสัน่หรือเสียงระรัว 
(Vibrato) จะท าให้ผู้ ฟังเพลงเกิดความพอใจในเสียงที่มีความระรัวหรือรู้จกักนัโดยทัว่ไปว่า ลูกคอ 
ในท านองเดียวกันเสียงของแซกโซโฟนที่มีคุณภาพอาศัยเสียงระรัวเป็นองค์ประกอบเพื่อเพิ่ม
รสนิยม 
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มาร์เซล มลัย์ (Marcel Mule) ปรมาจารย์แซกโซโฟน ชาวฝร่ังเศสเป็นคนแรกที่ใช้
ขากรรไกรและกล้ามเนือ้ริมฝีปากในการเสริมเสียงระรัวในเสียงของแซกโซโฟน และนิยมใช้กัน
จนถึงปัจจบุนั เนื่องจากช่วยท าให้เสียงมีความกงัวานไพเราะขึน้ แต่ยงัรักษาเสียงเดิมอยู่ 

1.4.6.1 ลักษณ ะของเสี ย งระ รัว  เป็ นการท า เสี ยง เรียบ ให้ เป็ นลูกคลื่ น 
ประกอบด้วยความถ่ีและความกว้างของคลื่นแต่ละลูกจากการบงัคับและการควบคมุของผู้ เป่าว่า
จะให้มีความกว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใด 

เสียงระรัวที่นิยมใช้เป่าแซกโซโฟนมี 3 ชนิด ดงันี ้
(1). ขากรรไกรระรัว เป็นการเลื่อนขากรรไกรขึน้ลง เพื่อให้เกิดเสียงระรัว 

แต่ริมฝีปากลา่งยงัคงท าหน้าที่รักษาระดบัการวางปากให้คงที่อยู่ ขณะที่ขากรรไกรระรัว 
(2). การฝึกขากรรไกรระรัวให้นึกถึงค าว่า “อา” หรือ “วา” อาการของ

ขากรรไกรจะเคลื่อนขึน้-ลงเหมือนออกเสียง “ญา” หรือ “วา” 
(3). ริมฝีปากระรัว กล้ามเนือ้ของริมฝีปากล่างจะท าหน้าที่ระรัว โดยที่

ขากรรไกรจะอยู่คงที่เพื่อรักษาระดบัการวางปาก  
การฝึกควบคมุเสียงระรัว  

ให้เป่า G แล้วใช้นิว้ของมือขวาดงึริมฝีปากลา่งเป็นจงัหวะช้า ๆ ก่อน แล้ว
จ าความรู้สึกที่ใช้นิว้มือดึง ต่อมาฝึกใช้ริมฝีปากเองโดยไม่ใช้นิว้มือช่วย และเสียงที่เป่าจะออกมา
เป็นเสียงระรัว วิธีการฝึกเร่ิมจากใช้เคร่ืองเคาะจงัหวะ (Metronome) โน้ตตัวด าอัตราจงัหวะที่ 60 
ฝึกโน้ตตัวด ามีเสียงระรัว 4 ครัง้ ต่อ 1 ตัว แต่ต้องใช้ลมในการเป่าที่ติดต่อกันไม่ขาดระยะและมี
ความสม ่าเสมอ  

1.4.7 ทักษะการฝึกบันไดเสียง (Scale) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggio) 
บันไดเสียงและอาร์เพจจิโอมักพบในแบบฝึกทักษะ (Exercises) และบทเพลง 

(Repertoires) ต่าง ๆ เนื่องจากดนตรียุโรปตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงสมยัศตวรรษที่ 19 ล้วน
เป็นดนตรีแบบ Tonal Music ซึ่งเป็นดนตรีที่มีกุญแจเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ เราจึงสามารถพบ
บันไดเสียงและอาร์เปจโจทัง้เมเจอร์และไมเนอร์ต่าง ๆ รวมถึงบันไดเสียงโครมาติก ในดนตรี
ประเภทนีเ้สมอ โดยสรุปคือ บันไดเสียงและอาร์เปจโจเป็นพืน้ฐานของดนตรีที่ผู้ เรียนดนตรีต้อง
ศึกษา ดังนัน้การฝึกซ้อมบันไดเสียงและอาร์เปจโจจะช่วยพัฒนาการเล่นแบบฝึกทักษะและบท
เพลงต่าง ๆ ที่เป็น Tonal หรือ Atonal ได้ง่ายขึน้ 
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การตัดลิน้และการกดนิว้ของแซกโซโฟน 
2.1 การตัดลิน้ (Tonguing) 

การตัดลิน้ คือ การท าให้ลกัษณะของเสียงมีความสัน้-ยาว หรือ เล่นโน้ตให้ขาดจาก
กันตามความต้องการ (Articulation) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของโน้ต  กล่าวคือ โดยการแตะลิน้ 
(Tongue) สมัผัสกับปลายลิน้ของแซกโซโฟน (Reed) และปล่อยออกสลบักันไปมาอย่างต่อเนื่อง 
การท างานของลิน้ในต าแหน่งที่ถูกต้อง โคนลิน้จะต้องยกสงูและถอยกลบัไปข้างหลงัจะช่วยในเร่ือง
ของการตัดลิน้ได้ดี โดยต าแหน่งของปลายลิน้จะสัมผัสกับปลายลิน้ของแซกโซโฟนได้ง่าย การ
ควบคมุลิน้ในลกัษณะนีส้ามารถฝึกได้ โดยพดูค าว่า “ทู” (too) “ด”ู (doo) หรือ “ลา” (la) ซึง่ระหว่าง
การเล่น ‘เสียงสัน้’ และ ‘การตัดลิน้’ คือ การเล่นโน้ตเสียงสัน้เป็นการแสดงให้เห็นช่องว่างระหว่าง
เสียง ส่วนการตดัลิน้เป็นการแยกเสียงให้ขาดจากกนั เทคนิคการใช้ลิน้ที่ถูกต้องจะส่งผลให้ผู้ เรียน
สามารถเลน่โน้ตเสียงสัน้ได้อย่างถกูต้อง  

2.1.1 หลักและวิธีการตัดลิน้ 
การตัดลิน้เป็นทกัษะการเป่าโดยการใช้ลิน้ปิดกัน้อากาศในระหว่างการเป่า การ

ฝึกตัดลิน้แรกเร่ิมอาจท าได้โดยเมื่อใส่ลิน้ที่ปากเป่าเรียบร้อยแล้วและถอดเอา เฉพาะปากเป่า 
(Mouthpiece) และคอแซกโซโฟน (Neck) ยงัไม่ต้องประกอบเคร่ืองทัง้หมด จากนัน้เร่ิมต้นจากการ
เป่าแบบลากเสียงให้ยาวโดยเป่าลมให้สม ่าเสมอประมาณ 8 วินาที จากนัน้เมื่อต้องการให้ความ
ยาวของเสียงสัน้ลง ให้ใช้ปลายลิน้แตะที่ปากเป่าแซกโซโฟนเบา ๆ และออกเสียงเป็นพยญัชนะเป็น
ตวั “ทู” (too) หรือ “ดู” (doo) ไปเร่ือย ๆ ฝึกแบบช้า ๆ จากข้อมูลข้างต้นเป็นขัน้ตอนการฝึกการตัด
ลิน้แบบขัน้พืน้ฐาน ในขณะฝึกการตดัลิน้ควรเร่ิมจากการฝึกจากการลากเสียงยาวก่อนและะค่อย ๆ 
ฝึกให้เสียงสัน้ลงตามล าดับ หลงัจากที่ผู้ เรียนเกิดความคุ้นชินจากการฝึกการตดัลิน้โดยใช้เฉพาะ
แล้วปากเป่าและคอแซกโซโฟนแล้ว ให้ผู้ เรียนเอาปากเป่าและคอแซกโซโฟนมาประกอบกับ
ตวัเคร่ืองให้สมบูรณ์พร้อมกบัลองการตดัลิน้ในรูปแบบเดิมโดยการออกเสียงเป็นตวั “ทู” (too) หรือ 
“ด”ู (doo) และฝึกฝนต่อจนให้เกิดความเคยชิน  

การตดัลิน้จะสามารถท าได้ดีต้องมีรูปแบบของการวางและจดัระบบของรูปปากที่
ดี การวางรูปปากเป็นเร่ืองที่ส าคัญมากทัง้นีเ้นื่องจากการเป่าแซกโซโฟน ในการเป่าออกมาให้ดี
ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคญัในการวางปากแซกโซโฟน สกุรี เจริญสขุ (2545)ได้อธิบายคือ  

2.1.1.2 โครงสร้างของรูปหน้า รูปหน้ามีส่วนช่วยให้การเป่าแซกโซโฟนง่ายขึน้
และช่วยในการเลือกแซกโซโฟนให้เหมาะสมกบัใบหน้า เช่น  

คางรูปสี่เหลี่ยม คางรูปสี่เหลี่ยมจะมีความยาวของกระดกูด้านหน้ามากกว่า
ปกติซึง่เหมาะส าหรับแซกโซโฟนที่มีปากเป่าขนาดใหญ่ เช่น เทนเนอร์ บาริโทน หรือเบส 
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คางรูปแหลม คางรูปแหลมเหมาะส าหรับแซกโซโฟนที่มีปากเป่าขนาดเล็ก 
เช่น โซปราโน หรืออลัโต 

ฟันบนยื่น โดยทัว่ไปบคุคลที่มีลกัษณะฟันบนยื่นจะง่ายแก่การปรับในการวาง
ปากแซกโซโฟน ยกเว้นแต่ว่าฟันจะยื่นมากเกินไปจนไม่สามารถปรับได้ 

ฟันลา่งยื่น ลกัษณะของฟันลา่งยื่นเหมาะแก่การปรับให้เข้ากบัปากเป่าที่ใหญ่ 
เช่น เทนเนอร์ หรือบาริโทน เพราะไม่จ าเป็นต้องอ้าปากกว้างมากในการเป่า แต่จะยากส าหรับที่จะ
ปรับให้เข้ากบัปากเป่าที่มีขนาดเล็ก เช่น โซปราโน หรืออลัโต  

2.1.1.3 กล้ามเนือ้บริเวณปาก มีความส าคัญมากในการเป่าแซกโซโฟน ริม
ฝีปากจะต้องไม่เกร็งและเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ริมฝีปากมีหน้าที่รวบปากเป่าไม่ให้ลมร่ัว ฟัน
บนและริมฝีปากบนท างานคู่กนัเพื่อตัง้รับและโต้ตอบปากเป่า ฟันล่างและริมฝีปากลา่งท างานเป็น
คู่เพื่อสนบัสนนุปากเป่า 

การวางปากเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัมาก เพราะสามารถเปลี่ยนเสียงที่เป่า
ออกมาได้เป็นธรรมชาติมากที่สดุเป็นสิ่งที่นกัแซกโซโฟนควรมี และบริเวณริมฝีปากไม่ควรใช้ฟันกดั 

การพัฒนากล้ามเนือ้บริเวณปาก กล้ามเนือ้บริเวณปากที่ใช้ในการเป่าแซก
โซโฟนควรใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มให้กล้ามเนือ้มีความคุ้นเคยโดยเฉพาะ
ริมฝีปากลา่ง ฟันลา่งและมมุปาก โดยปฏิบติัทกุวนั วนัละ 5 นาท ี

2.1.1.3. ต าแหน่งของปากเป่า (Mouthpiece) สิ่งที่ส าคญัคือ ต าแหน่งของปาก
เป่าต้องอยู่ตรงกลางระหว่างมุมปากทัง้สอง ดังนัน้แรงลมที่เป่าจะตรงเข้าปากเป่าตรงกลางพอดี 
ขณะเป่า ต าแหน่งที่แน่นอนนัน้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของปากเป่า 
โครงสร้างของรูปหน้า แต่อย่างไรก็ตามแซกโซโฟนทุกขนาดอาศยัพืน้ฐานการวางปากที่เหมือนกัน 
เพียงแต่ปรับให้เข้ากบัขนาดต่าง ๆ เท่านัน้ 

ดังนัน้หากผู้ เรียนสามารถฝึกทักษะการตัดลิน้ในขั น้พืน้ฐานนี ไ้ด้ ต้องมี
รูปแบบและองค์ประกอบที่ส าคญัในจดัระบบของการวางปากหรือรูปปากที่ดี ซึ่งเป็นส่วนส าคญัใน
การช่วยให้การเป่ามีทิศทางที่ดีขึน้ ผู้ เรียนควรวางรูปปากและคางให้รู้สึกกระชับไม่เกร็ง และควร
ซ้อมหน้ากระจกเพื่อสามารถสงัเกตรูปปากและคาง เพื่อบุคลิกรูปหน้าที่สวยงาม จะเข้าใจวิธีการ
ตดัลิน้ไม่ยากและฝึกได้รู้สกึสบายมากขึน้ รวมถึงทกัษะด้านอ่ืน ๆ ผู้ เรียนจะรู้สึกฝึกได้สบายขึน้และ
ไม่เกร็งขณะปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
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2.2การกดนิว้ (Fingering) 
อีกหนึ่งทักษะที่ส าคัญในการเล่นแซกโซโฟน คือ การกดนิว้ รวมถึงเคร่ืองดนตรี

ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีปุ่ มกดหรือคีย์กดทุกชนิด เนื่องจากว่าการกดนิว้เป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
เล่นเคร่ืองดนตรีเกือบทุกชนิด ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการก าหนดเสียงออกมา ถ้าหากว่าผู้ เล่นสามารถ
เป่าออกเสียงได้ แต่กดนิว้ไม่ได้ตามตัวโน้ตที่ก าหนด บทเพลงที่ออกมาก็ไม่ไพเราะและไม่มี
ประสิทธิภาพ  

2.2.1 วิธีการวางนิว้ 
สุกรี เจริญสุข (2545) ได้ให้แนวทางวิธีการวางนิว้ในการเป่าแซกโซโฟนว่าควร

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยลองยืนขึน้แล้วปล่อยมือลงข้าง ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ลกัษณะของมือ
และนิว้ที่วางบนแปน้นิว้แซกโซโฟนจะมีลกัษณะเหมือนลกัษณะของมือและนิว้ขณะยืนปลอ่ยมือลง
ข้าง ๆ คือ มีความโค้งเป็นธรรมชาติ น า้หนักของแซกโซโฟนจะไม่อยู่บนมือขวาแต่จะอยู่บนสาย
คล้องคอ นิว้ทุกนิว้วางอยู่บนแป้นนิว้ไม่เกร็ง การกดแป้นนิว้ในขณะที่เป่าเป็นไปตามธรรมชาติ คือ 
ไม่กระแทก เมื่อปลอ่ยแป้นนิว้จะไม่กระเด้งห่างออกจากแป้นนิว้ พยายามให้แป้นนิว้อยู่กบัแป้นนิว้
ตลอดเวลา 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 วิธีการวางนิว้ 
 

ที่มา: (หนงัสือศิลปะแห่งการเลน่แซกโซโฟน แลร์ลี่ เทียว: 70) 
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2.2.2 ทักษะการฝึกความคล่องตัวการกดนิว้ (เปิด/ปิด ปุ่ มกด) 
แนวคิดการฝึกความคลอ่งตวัการกดนิว้ประกอบด้วย 

(1) ซ้อมกลุ่มจังหวะโน้ต (Pattern) ที่ไม่มีความซบัซ้อนมาก เช่น ไล่บนัได
เสียงเมเจอร์ขึน้และลงเป็นโน้ตเขบ็ตสองชัน้ เพื่อท าให้นิว้สามารถจดจ าได้ ควรซ้อมเฉพาะนิว้ที่มี
ปัญหา คือ บางนิว้อาจจะเปิดหรือปิดเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป ดงันัน้ควรซ้อมช้า ๆ ด้วยการใช้เมโท
รนอมควบคุมจังหวะ ควรเร่ิมที่อัตราจังหวะที่ 60 และเพิ่มจังหวะขึน้เร่ือย ๆ เพื่อการจดจ าของ
กล้ามเนือ้ 

(2) การวางแผนในการฝึกซ้อม โดยค านึงถึงนิว้ที่มีปัญหา เช่น บางนิว้
อาจจะเปิดหรือปิดเร็วเกินไป หรือช้าเกินไป ควรวิเคราะห์ปัญหาและสังเกตตนเอง เพื่ อ
ประสิทธิภาพการฝึกซ้อมในแต่ละครัง้เกิดประโยชน์มากที่สดุ ในการซ้อมจงัหวะที่ช้าเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็
ควรซ้อมในจงัหวะที่เร็วด้วยเช่นกนั เพื่อเป็นการฝึกนิว้ให้เกิดความคล่องตวัจนเกิดความช านาญ 

 
แบบฝึกทักษะ 

3.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟนที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนใช้

ในการฝึกซ้อมทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ซึง่เป็นสื่อกลางในการสอนที่มีความ
สมบูรณ์ แต่แบบฝึกทักษะที่สร้างขึน้จะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายใน
การจดัการเรียนการสอนหรือไม่ จึงต้องมีการน าไปใช้ทดลองและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทกัษะ มีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้นิยามความหมายของแบบฝึกทกัษะ ดงันี ้

ปราณี จิณฤทธ์ิ ( 2552) ได้กล่าวว่า แบบฝึก เป็นการทบทวนและฝึกทักษะใน
บทเรียนที่เรียนผ่านมาแล้ว พร้อมงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนท าด้วยตนเองภายหลงัจากที่ได้
เรียน 

ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะว่า เป็นสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอนท่ีสร้างขึน้เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนได้เองในทุก ๆ โอกาส ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ในแบบฝึกนัน้ควรครอบคลุมเนือ้หาที่เรียน
ผ่านไปในแต่ละครัง้ เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะที่มีคณุภาพ เนื่องจากมีลกัษณะและรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

สมพร ตอยยีบี ( 2554) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า เป็นสื่อการเรียนรู้ที่
ช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความช านาญและสามารถน า
ความรู้ไปใช้ได้อย่างถกูต้อง 
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วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่
ผู้ สอนจัดให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญมีความรู้ความเข้าใจใน
เนือ้หาวิชาที่เรียนและสามารถน าความรู้นัน้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

สลาย ปลั่งกลาง (2552) กล่าวว่า แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ หมายถึง สื่อการ
เรียนการสอนที่ใช้ส าหรับให้ผู้ เรียนฝึกความช านาญในทักษะต่าง ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดใน
เร่ืองที่ฝึกและสามารถน าทกัษะไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

สมศรี อภัย ( 2553) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึงสื่อการสอนที่ผู้ สอนสร้างขึน้ 
เพื่อให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบติัให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในเร่ืองนัน้ ๆ มากยิ่งขึน้ 

จารุวรรณ เขียวอ่อน (2551) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะหมายถึง สื่อการสอนที่สร้าง
ขึน้ส าหรับให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญในเร่ืองนัน้  ๆ มาก
ขึน้ 

ดังนัน้อาจให้ความหมายของแบบฝึกทักษะได้ว่า เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ผู้สอน
สร้างขึน้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนวิชาต่าง ๆ และมีกระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการปฏิบติัและความรู้ต่าง ๆ หลงัจากบทเรียนที่เรียนผ่านไปแล้ว โดยมีผู้สอนให้
ค าแนะน า บางครัง้แบบฝึกทกัษะอาจจะมีการน ากิจกรรมบูรณาการมาสอดแทรกเพื่อดึงดดูความ
สนใจผู้ เรียน ซึ่งอาจจะมีทัง้กิจกรรมเด่ียวหรือกิจกรรมกลุ่ม จนผู้ เรียนเกิดความเชี่ยวชาญ ความรู้
ความเข้าใจ และมัน่ใจมากย่ิงขึน้ อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตวัเองเป็นหลกั และ
สามารถน าทกัษะไปคิดสร้างสรรค์ต่อยอดหรือใช้แก้ไขปัญหาต่าง  ๆ และสามารถน าความรู้นัน้ไป
ใช้ในชีวิตประจ าวนัต่อไปได้ 

3.2 ลักษณะของแบบฝึกที่ดี 
การจัดท าแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิ น้และการกดนิ ว้ ให้บรรลุ

วตัถุประสงค์นัน้ จ าเป็นต้องอาศยัลกัษณะและรูปแบบของแบบฝึกที่หลากหลายและแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กบัทกัษะที่เราจะฝึก ดงัที่นกัการศึกษาได้ให้แนวความคิดเก่ียวกบัลกัษณะที่ดีของแบบฝึกไว้
ดงันี ้

สุวิทย์ มูลค า และ สุนันทา สุนทรประเสริฐ ( 2550)  ได้สรุปลักษณะของแบบฝึก
ทกัษะที่ดีควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง มีความครอบคลมุและ
สอดคล้องกับเนือ้หา มีรูปแบบที่น่าสนใจและค าสัง่ชัดเจน ซึ่งสรุปลักษณะของแบบฝึกทักษะไว้
ดงันี ้
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1. ใช้หลกัจิตวิทยา 
2. ส านวนภาษาไทย 
3. ให้ความหมายต่อชีวิต 
4. คิดได้เร็วและสนกุ 
5. ปลกุความน่าสนใจ 
6. เหมาะสมกบัวยัและความสามารถ 
7. มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนศกึษาได้ด้วยตนเอง 

และได้แนะน าให้ผู้สร้างแบบฝึกทกัษะให้ยดึลกัษณะของแบบฝึกไว้ดงันี ้
1. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรมีความชดัเจนทัง้ค าสัง่และวิธีท าค าสัง่หรือตวัอย่างวิธีท า

ที่ใช้ไม่ควรยาวเกินไป เพราะจะท าให้เข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายเหมาะสมกับผู้ ใช้ ทัง้นีเ้พื่อให้
ผู้ เรียนสามารถศกึษาด้วยตนเองได้ถ้าต้องการ 

2. แบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพต้องมีความหมายต่อผู้ เรียนและตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของการฝึกฝน มีความทนัสมยั และใช้การลงทนุน้อย 

3. ภาษาและภาพที่ใช้ประกอบในแบบฝึกทกัษะควรมีเหมาะสมกบัวยัและทกัษะ
ความสามารถของผู้ เรียน 

4. แบบฝึกทักษะที่ดีควรแยกหัวข้อในการฝึกให้เป็นเร่ือง ๆ ในแต่ละเร่ืองไม่ควร
ยาวจนเกินไปและควรเสริมกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ
และมีความสนกุสนานร่วมด้วยในการปฏิบติัและเพื่อฝึกทกัษะนัน้ ๆ จนเกิดความเชี่ยวชาญ 

5. แบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพควรมีทัง้แบบก าหนดให้โดยอิสระ การเลือกใช้
ข้อความ ค าสัง่ หรือรูปภาพประกอบในแบบฝึกทกัษะ ควรเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนคุ้ นชินและตรงกบัความ
ต้องการของผู้ เรียน เนื่องจากแบบฝึกทกัษะที่สร้างขึน้จะได้ก่อให้เกิดความสนุกสนานและพึงพอใจ
แก่ผู้ เรียน ซึง่ตรงกบัหลกัการเรียนรู้ได้เร็วมากขึน้ เพื่อการปฏิบติักิจกรรมที่ก่อให้เกิดความพงึพอใจ 

6. แบบฝึกทักษะที่ดีควรให้โอกาสผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้รู้จักวิธีการ
รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ หรือจากประสบการณ์ท่ีพบเจอ จะช่วยท าให้ผู้ เรียนตัง้ใจศึกษาเร่ืองนัน้ ๆ ได้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ และจะรู้จกัใช้ความรู้ที่สัง่สมในประจ าวนัอย่างมีคณุภาพ มีหลกัเกณฑ์และ
เข้าใจวถึงเหตผุลที่เขาได้ฝึกฝนนัน้ มีความหมายต่อเขาอย่างไร 

7. แบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพควรจะตอบสนองต่อความต่างระหว่างบุคคล 
ผู้ เรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันหลาย ๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม 
ระดบัความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ฯลฯ ดงันัน้ การฝึกฝนแบบฝึกทกัษะในแต่ละเนือ้หา 
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ควรเตรียมเนือ้หาให้เพียงพอและมีระดับความง่าย-ยาก ตัง้แต่ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับท่ียาก 
เนื่องจากมีทัง้เด็กท่ีเก่ง กลาง และพอใช้ เด็กสามารถเลือกฝึกได้ตามความสามารถ เพื่อให้เด็กทุก
คนพฒันาและประสบความส าเร็จในการท าแบบฝึกทกัษะ 

8. แบบฝึกทักษะที่ดีควรสามารถเร้าความสนใจของผู้ เรียนได้ตัง้แต่หน้าปกไป
จนถึงหน้าสดุท้าย 

9. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรได้รับการปรับปรุงไปคู่กบัหนงัสือแบบเรียนอยู่เสมอและ
ควรใช้ได้ดี ทัง้ในและนอกบทเรียน 

10. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรเป็นแบบที่สามารถประเมินและจ าแนกความเจริญงอก
งามของเด็กได้ด้วย  

จริยภรณ์ รุจิโมระ ( 2548)ได้เสนอหลกัเกณฑ์การฝึกทกัษะสรุปได้คือแบบฝึกทกัษะ
ควรก าหนดนิยามของแต่ละขัน้ตอนให้ชัดเจน ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ แจกแจงทักษะใหญ่
ออกเป็นทกัษะย่อยโดยละเอียด ผู้ เรียนจะต้องฝึกทกัษะในขัน้ย่อย ๆ เหลา่นัน้ทีละขัน้จนเกิดทกัษะ
แล้วจึงฝึกทักษะที่ยากขึน้ ให้ผู้ เรียนฝึกทักษะที่แจกแจงเป็นทักษะย่อยแล้วหลายครัง้ จนมีความ
ช านาญ เน้นการฝึกซ า้ ๆ มีการวัดและประเมินผล หรือสงัเกตพฤติกรรมเด็กอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
ประเมินว่าเด็กมีทกัษะเกิดขึน้แล้ว 

กศุยา แสงเดช (2545) ได้กลา่วแนะน าผู้สร้างแบบฝึกทกัษะให้ยดึลกัษณะที่ดีดงันี ้
1. แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีความชัดเจนทัง้ค าสั่งและวิ ธีท า ค าสั่งหรือตัวอย่าง

แสดงวิธีท าที่ใช้ไม่ควรยากเกินไป เพราะจะท าความเข้าใจยาก ควรปรับให้ง่ายและเหมาะสมกับ
ผู้ใช้เพื่อผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

2. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรมีความหมายต่อผู้ เรียนและตรงตามจดุหมายของการฝึก 
ลงทนุน้อย ใช้ได้นานและทนัสมยั 

3. ภาษาและภาพที่ใช้ในแบบฝึกทักษะควรเหมาะสมกับวัยและพืน้ฐานความรู้
ของผู้ เรียน 

4. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรแยกฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ืองไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมี
กิจกรรมหลากหลายแบบเพื่อเร้าความสนใจ และไม่เบื่อในการท าและฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจน
ช านาญ 

5. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรมีทัง้แบบก าหนดค าตอบในแบบและให้ตอบโดยเสรี การ
เลือกใช้ค า ข้อความ รูปภาพในแบบฝึกทักษะควรเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนคุ้นเคยและตรงกับความสนใจ
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ของผู้ เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเพลิดเพลินและพอใจ อีกทัง้ตรงกบัหลกัการเรียนรู้ว่าผู้ เรียน
จะศกึษาได้เร็วในการกระท าที่ท าให้เกิดความพงึพอใจ 

6. แบบฝึกทักษะที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รู้จักค้นคว้า
รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตวัเองเคยใช้ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองนัน้ ๆ มากย่ิงขึน้ และรู้จกั
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็ นว่าสิ่งที่ได้ฝึกนัน้มี
ความหมายต่อผู้ เรียน 

7. แบบฝึกทกัษะที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้ เรียนแต่ละคน
มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการ ความสนใจ ความพร้อม ระดับความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นต้น ดงันัน้การท าแบบฝึกทักษะแต่ละเร่ืองควรจัดท าให้มาก
พอและมีทุกระดบัตัง้แต่ ง่าย ปานกลาง จนถึงระดบัค่อนข้างยาก เพื่อว่าทัง้ผู้ เรียนที่เก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ได้เลือกท าตามความสามารถ ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เรียนทุกคนได้ประสบความส าเร็จในการท า
แบบฝึกทกัษะ 

8. แบบฝึกทักษะที่ ดีควรจัดท าเป็นรูปเล่ม ผู้ เรียนสามารถเก็บรักษาไว้เป็น
แนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเองต่อไป 

9. การที่ผู้ เรียนได้ท าแบบฝึกทักษะ ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง 
ๆ ของนกัเรียนได้ชดัเจน ซึง่จะช่วยให้ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ได้ 

10. แบบฝึกทักษะที่จัดท าขึน้ นอกจากมีในหนงัสือเรียนแล้ว ยงัช่วยให้ผู้ เรียนได้
ฝึกฝนอย่างเต็มที่ 

11. แบบฝึกทักษะที่จัดพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้ว จะท าให้ผู้สอนมีเวลาในการเตรียม
แบบฝึกพร้อมเสมอ ในส่วนของผู้ เรียนจะช่วยลดเวลาในการลอกแบบฝึกจากต าราเรียนหรือ
กระดาน ซึง่ท าให้มีโอกาสและเวลาในการฝึกซ้อมทกัษะต่าง ๆ ได้มากขึน้ 

12. แบบฝึกทักษะจะช่วยลดภาระในเร่ืองค่าใช้จ่ายเพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่ม 
ลงทุนต ่าแทนการพิมพ์ลงกระดาษไขทุกครัง้ไป นอกจากนีย้ังมีประโยชน์ในการที่ผู้ เรียนสามารถ
บนัทกึและมีเปา้หมายของการพฒันาตนเองได้เป็นขัน้ตอน 

ดังนัน้อาจสรุปลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ดีได้ว่า ต้องประกอบด้วยค าชีแ้จงที่สัน้
กระชับและชัดเจน เรียงล าดับเนื อ้หาจากง่ายไปหายาก มี รูปแบบที่หลากหลาย พ ร้อม
ภาพประกอบสีสันสดใสสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนต้องมีความสอดคล้องกับเนือ้หา
สามารถฝึกฝนให้ผู้ เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ต้องการฝึกปฏิบติัด้วยตนเองพร้อมทราบ
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ความก้าวหน้าของตน มีความสอดคล้องกบัหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของผู้ เรียน อีกทัง้สามารถ
ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ พร้อมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน 

 
3.3 หลักทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 

การสร้างแบบฝึกทกัษะให้มีประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน
นัน้ ควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยามาใช้เป็นองค์ประกอบและใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก
ทกัษะให้มีความสมบรูณ์เหมาะสมกบัวยั ความสนใจ ความสามารถของผู้ เรียน ซึง่มีผู้กลา่วถึงหลกั
จิตวิทยาที่น ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงันี ้

อารี บัวคุ้ มภัย (2540)กล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของ ธอร์ไดค์ และสกินเนอร์ 
(Thorndike and Skinner) ดงันี ้

ธอร์ไดค์ (Thorndike) ได้ตัง้กฎการเรียนรู้ขึน้ 3 ข้อ สามารถน าไปใช้ในการ
สร้างแบบฝึกทกัษะ ดงันี ้

1. กฎแห่งผล (Law of Effect) มีใจความว่า การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า
กบัการตอบสนองจะดียิ่งขึน้เมื่อผู้ เรียนแน่ใจว่าพฤติกรรมตอบสนองของตนถูกต้อง การให้รางวัล
จะช่วยสง่เสริมการแสดงพฤติกรรมนัน้อีก 

2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) มีใจความว่า การมีโอกาสได้
กระท าซ า้ ๆ พฤติกรรมหนึ่งจะท าให้พฤติกรรมนัน้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ การฝึกหัดที่มีการควบคุมที่ดีจะ
สง่เสริมผลต่อการเรียนรู้ 

3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) มีใจความว่า เมื่อมีความ
พร้อมที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมใด ๆ ถ้ามีโอกาสได้กระท าย่อมเป็นที่พอใจ แต่ถ้าไม่
พร้อมที่จะตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรมการบงัคบัให้กระท าย่อมท าให้เกิดความไม่พอใจ 

นอกจากทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์แล้ว ยงัมีแนวคิดของนักจิตวิทยาอีก
ท่านได้แก่ สกินเนอร์ (Skinner) ที่มีแนวคิดเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบฝึกมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การเรียนรู้จากการวางเงื่อนไขให้ปฏิบัติ (Operamt Conditioning) 
หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ที่อธิบายว่า พฤติกรรมจะมีอตัราความเข้มของการตอบสนองสงูขึน้เมื่อ
ได้รับการเสริมแรง 

2. กระบวนการเสริมแรง (Reinforcement) หมายถึง กระบวนการที่
น ามาใช้เพื่อเพิ่มหรือลดการตอบสนองในกระบวนการเสริมแรงนัน้ จะมีการใช้ตัวเสริมแรง 
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(Reinforce) เช่น ค าชมเชย รางวลัที่เป็นวตัถสุญัลกัษณ์ หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนการให้รู้ผล
การกระท าของตนเอง 

3. การให้เสริมแรงทันทีทันใด (Immediate Reinforcement) หมายถึง 
การก าหนดให้มีการเสริมแรงอย่างทนัทีทนัใดที่การตอบสนอง เช่น เมื่อผู้ เรียนตอบ ผู้สอนให้การส่ง
เสริมแรงทนัทีว่า ค าตอบของผู้ เรียนถกูหรือผิด การรีรอการเสริมแรงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ลา่ช้าไป 

วิธีการสอนของกาเย่ ซึง่มีความเห็นว่าการเรียนรู้มีล าดบัขัน้และผู้ เรียนจะต้องเร่ิม
เรียนรู้จากเนือ้หาที่ง่ายไปหาเนือ้หาที่ยาก 

แนวคิดของบลูม ซึ่งกล่าวว่า ธรรมชาติผู้ เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน 
ผู้ เรียนจะสามารถเรียนรู้เนือ้หาในหน่วยย่อยต่าง  ๆ ได้โดยใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกัน ดังนัน้การ
สร้างแบบฝึกทกัษะจึงต้องมีการก าหนดเงื่อนไขที่จะช่วยให้ผู้ เรียนทกุคนสามารถผ่านล าดบัขัน้ตอน
ของทุกหน่วยการเรียนได้ ถ้าผู้ เรียนได้เรียนตามอัตราการเรียนของตน จะท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จมากขึน้ 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า การเข้าใจหลักจิตวิทยาในเร่ืองต่าง  ๆ เช่น กระบวนการ
เสริมแรง การให้แรงเสริมทันที การให้ความส าคัญของความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือการที่ให้
ผู้ เรียนได้ฝึกฝนและท าซ า้ ๆ นัน้ หากน าทฤษฎีเหลา่นีม้าใช้ร่วมกบัแบบฝึกทกัษะจะส่งผลให้ผู้ เรียน
มีความมั่นใจมากขึน้ ในสิ่งที่ตนท าไปนัน้ถูกต้องและเมื่อผู้ เรียนทราบว่ าตนท าถูกต้องก็เกิด
แรงจูงใจที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้ผู้ เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ โดยใช้แบบ
ฝึกเพื่อพฒันาทกัษะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.4 หลักการสร้างแบบฝึกทักษะ 
การสร้างแบบฝึกทกัษะเป็นสิ่งจ าเป็นในการสอน เพราะการฝึกฝนบ่อย ๆ และหลายๆ 

ครัง้ ย่อมท าให้ผู้ เรียนเกิดความช านาญและความคล่องแคล่ว ได้แบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่ส าคญัเพราะจะช่วยให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้บรรลวุตัถุประสงค์เกิดความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ใช้เฉพาะบทเรียนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้และทักษะได้ ดังนัน้ผู้ สอนจึงจ าเป็นที่จะต้องทราบหลักการสร้างแบบฝึกทักษะ
เพื่อที่จะสามารถสร้างแบบฝึกที่ ดีและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับวัยและระดับความรู้
ความสามารถของผู้ เรียนมีผู้ให้ข้อแนะน าในการสร้างแบบฝึกไว้ดงันี ้

นงเยาว์ บวงสรวง (2535)กล่าวถึงหลักการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ว่า จะต้อง
ค านึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ มีวิธีการฝึกทักษะที่เหมาะสม มีจุดมุ่งหมายในการฝึกที่ชัดเจนและ
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สร้างแบบฝึกทกัษะให้มีรูปแบบน่าสนใจ โดยค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของผู้ เรียนใน
แบบฝึกทกัษะที่สร้างขึน้ ควรมีการหาประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐาน 

มนทิรา ภกัดีณรงค์ (2540)ได้ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างแบบฝึกทกัษะไว้ว่า การ
สร้างแบบฝึกทักษะที่จะท าให้ผู้ เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ได้ดีต้องมีองค์ประกอบหลักคือ 
ผู้ เรียนต้องได้ฝึกฝนแบบฝึกทักษะด้วยตนเองบ่อย ๆ และสิ่งที่ควรค านึงถึงคือ ต้องให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนกุสนานในขณะท าแบบฝึกทกัษะ 

กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ (2553)ได้กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกทักษะไว้ว่า แบบ
ฝึกทกัษะที่ดีต้องมีรูปแบบที่เร้าความสนใจของผู้ เรียนและเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ค าที่น ามา
สร้างแบบฝึกทักษะควรเป็นค าที่อยู่ในบทเรียน มีเนือ้หาไม่ยาวเกินไป มีกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ มีภาพการ์ตนูประกอบ มีค าชีแ้จง ความรู้ ตัวอย่าง และแบบฝึก เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถฝึก
ได้ด้วยตนเองและควรมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน  

Seel และ Glasgow (1990)ได้เสนอแนะว่า ในการจัดสถานการณ์ทางการสอน
สามารถก าหนดขอบเขตเนือ้หาหลกัสูตรจากหน่วยการเรียนระดับเนือ้หาหลกัสูตรจากหน่วยการ
เรียนระดบัเล็กสูร่ะดบัใหญ่ และในการออกแบบการสอนควรค านึงถึงสว่นประกอบ ดงันี ้

1. เนือ้หาที่คดัเลือกมาต้องอิงจดุประสงค์รายวิชา 
2. กลวิธีที่ใช้ในการสอนต้องอิงทฤษฎีและผลงานทางการวิจยัที่ได้มีผู้ท าไว้ 
3. การวดัผลต้องอ้างอิงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
4. รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อให้แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

และคุ้มค่าซึง่มีขัน้ตอนในการสร้างแบบฝึกทกัษะดงันี ้
 

 
ภาพประกอบ 15 หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะของซีคและกลาสโกว์ 

  
ที่มา: Seels; and Glasgow. (1990). Exercises in Instructionl Design. 

Bock (1993, July)ได้กลา่วถึงหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะดงันี ้
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1. ก าหนดจุดประสงค์ให้ชดัเจน เพื่อให้ผู้ เรียนทราบจุดมุ่งหมายของแบบฝึก
ทกัษะ 

2. ให้รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ค าแนะน าขัน้ตอนการท า 
3. สร้างรูปแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ เรียนมากที่สดุ 
4. แบบฝึกทักษะควรสร้างความเข้าใจให้ผู้ เรียน เช่น การเรียงล าดับ

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ลงในตารางแผนภมูิ 
ณฏัฐนาถ สกุสี, มีชยั เอ่ียมจินดา, กรภสัสร อินทรบ ารุง, และ ศิวนิต อรรถวฒุิกุล 

(2558) ได้กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะให้มีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สร้างจะต้องค านึงถึงปัจจัย
ที่เก่ียวข้องหลายประการ คือ ต้องมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะสร้างแบบฝึกทักษะเก่ียวกับอะไร 
เนือ้หาต้องไม่ยาวจนเกินไป มีความเหมาะสมกับวัย ความพร้อมความสามารถและความสนใจ
ของผู้ เรียน แบบฝึกทักษะควรมีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ ไม่ควรใช้เวลานานเกินไป ให้ผู้ เรียนได้มี
การฝึกบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้และความสนกุสนานในขณะท าแบบฝึกทกัษะ 

โดยสรุปแล้ว หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ ผู้สร้างต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
สร้างแบบฝึกทกัษะที่ชดัเจนและเนือ้หาไม่ยาวจนเกินไปเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ผู้ เรียนเข้าใจ
เป้าหมายที่จะฝึก แบบฝึกทักษะต้องเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความสนใจของผู้ เรียน 
แบบฝึกทักษะควรมีหลายรูปแบบที่น่าสนใจ อาจจะมีกิจกรรมเข้ามาแทรกหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในขณะท าแบบฝึกทกัษะและความคงทนในการเรียนรู้ ผู้ เรียนสามารถ
ฝึกได้ด้วยตนเองและควรมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน 

3.5 ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 
แซกโซโฟนเป็นวิชาทกัษะที่ต้องอาศยัการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ เพราะการฝึกฝนซ า้ 

ๆ จะท าให้เกิดความช านาญ ความแม่นย า ความคล่องแคล่วในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี แบบฝึก
ทกัษะจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยอ านวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ จึงมีผู้
เสนอความส าคญัและประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว้ ดงันี ้

สวุิทย์ มลูค า และ สุนนัทา สุนทรประเสริฐ ( 2550)ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึก
ทกัษะดงันี ้

1. ท าให้เข้าใจบทเรียนดีขึน้ เพราะเป็นเคร่ืองอ านวยประโยชน์ในการเรียนรู้ 
2. ท าให้ผู้สอนทราบความเข้าใจของผู้ เรียนที่มีต่อบทเรียน 
3. ฝึกให้ผู้ เรียนมีความเชื่อมัน่และสามารถประเมินผลของตนเองได้ 
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4. ฝึกให้ผู้ เรียนท างานตามล าพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ช่วยลดภาระงานผู้สอน 
6. ช่วยให้ผู้ เรียนฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ 
7. ช่วยพฒันาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
8. ช่วยเสริมทกัษะให้คงทน ซึ่งลกัษณะการฝึกเพื่อช่วยให้เกิดผลดงักล่าวนัน้ 

ได้แก่ 
8.1 ฝึกทนัทีหลงัจากท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ 
8.2 ฝึกซ า้หลายๆ ครัง้ 
8.3 เน้นเฉพาะในเร่ืองที่ผิด 

9. เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากจบบทเรียนในแต่ละครัง้ 
10. ใช้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง 
11. ช่วยให้ผู้สอนมองเห็นจดุเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ ของผู้ เรียนได้ชดัเจน 
12. ประหยดัค่าใช้จ่ายและเวลาของผู้สอน 

สมพร ตอยยีบี ( 2554)ได้สรุปประโยชน์ของแบบฝึกทักษะว่า การสร้างแบบฝึก
ทักษะนัน้จะต้องมีหลกัการและแนวทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดแบบฝึกที่ชัดเจนแน่นอน
และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับวัย ควรมีความยากง่ายแตกต่างกันและจะต้องมีหลาย
รูปแบบเพื่อให้ผู้ เรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฝึกทกัษะนัน้มีประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนมากไม่ว่าจะเป็นในด้านผู้ เรียนจะท าให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึน้และใน
ด้านของผู้ สอนเก่ียวกับเนื อ้หาวิธีการสอนและกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
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แนวคิดของแลร์ร่ี เทียว 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 Larry Teal 
 

ที่มา: https://aadl.org/node/315169 
 

4.1 ประวัติ 
studio (2558) ได้กล่าวถึงประวัติแลร์ร่ี เทียว ว่า ลอเรนซ์ ลีออน แลร์ร่ี เทียว 

(Laurence Lyon Larry Teal, 1905-1984)นักดนตรีแซกโซโฟน และครูสอนดนตรีชาวอเมริกา 
แลร์ร่ี เทียวส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมิชิแกน สาขาทันตกรรม ซึ่งเขาได้มี
ส่วนร่วมในวงดนตรีแจ๊สท้องถิ่นชื่อว่า Wilson’s Wolverines และได้ออกทวัร์เล่นดนตรีที่ยุโรปเป็น
เวลาหลายปี หลงัจากนัน้ก็กลบัไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อรับการคดัเลือก Casa Loma Orchestra ท่ี
เมืองโตรอนโต หนึ่งในวงออเคสตราที่ส าคัญของยุคนัน้ ต่อมาแลร์ร่ี เทียวได้เร่ิมศึกษาดนตรี โดย
เลือกวิชาปฏิบติัเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ซึ่งเขาได้กล่าวว่า “มันเป็นสนามดนตรีที่เปิดกว้างและฉัน
คิดว่าสามารถท ามันได้” หลังจากนัน้เขาก็ได้รับปริญญาเอกด้านดนตรีจากสถาบนัศิลปะดนตรีดี
ทรอยต์ในปี 1943 

ในปี 1943-1964 แลร์ร่ี เทียวได้ใช้ชีวิตนักดนตรีของดีทรอยต์ เขาเป็นสมาชิกวง
ดุริยางค์ในสตูดิโอสถานีวิทยุของ WJR และเขาเป็นสมาชิกของ Detroit Symphony Orchestra 
(DSO) เขาไม่เพียงแต่เล่นแซกโซโฟน แต่ยงัเล่นคลาริเน็ต และฟลตู (the DSO's first desk flutist) 

https://aadl.org/node/315169
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ซึง่เป็นบทเพลงที่หาฟังยากและแทบจะไม่เคยได้ยินในตอนนี ้นอกจากนีเ้ขายงัเปิดสตดิูโอเพลงของ
เขาเองและให้บริการกับนักดนตรีจากวงออเคสตร้า ซึ่งประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียงที่สุดใน
ประเทศ เนื่องจากสตูดิโอของเขาอยู่ใกล้กบัมหาวิทยาลยัเวย์นที่ซึ่งมีนักเรียนและนักศึกษาที่เรียน
เคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ดอน ซินต้า (Don Sinta) หนึ่งในนักเรียนของแลร์ร่ี เทียว ที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็นอัจฉริยะในเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน และหลาย ๆ คนที่เรียนเอกดนตรีที่มหาวิทยาลัย
เวย์น แลร์ร่ี เทียว ยังได้รับการยอมรับอย่างสูงในฐานะนักดนตรีมืออาชีพจากทัง้องค์กรดนตรี
คลาสสิกและดนตรียอดนิยม 

ในปี 1953 แลร์ร่ี เทียว ได้เป็นศาสตราจารย์แซกโซโฟนประจ าคนแรกที่มหาวิทยาลยั
อเมริกนั ต่อมาเขาได้รับการแต่งตัง้เป็นหัวหน้าภาควิชาดนตรีที่มหาวิทยาลยัมิชิแกนและอาร์เบอร์ 
จากนัน้เป็นต้นมาเขาได้ฝึกอบรมครูสอนแซกโซโฟนอย่างจริงจงั และใช้เวลาในการพฒันาปากเป่า
แซกโซโฟนให้สมบูรณ์ โดยการเขียนหนงัสือ คู่มือวิธีการสอนและถอดบทความ ในการสาธิตแซก
โซโฟนไปยงัที่ต่าง ๆ  

ในปี 1964 เขาได้คิดค้นวิธีการฝึกเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนและได้พิมพ์เผยแพร่ใน
หนงัสือชื่อว่า The Art of Saxophone Playing ซึง่ถูกใช้สอนโดยนกัเป่าแซกโซโฟนและผู้ เลน่เคร่ือง
เป่าลมไม้อย่างกว้างขวางและถกูแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นด้วย 

ในช่วง 21 ปี ที่ เขาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย แลร์ร่ี เทียวได้สอนแซกโซโฟนให้กับ
นกัศึกษามากมายหลายร้อยคน ซึ่งหลายคนประสบความส าเร็จทัง้อาชีพครูและนกัแสดง เขายงัคง
เป็นศาสตราจารย์ของแซกโซโฟนจนกระทั่งเกษียณอายุในปี 1974 ซึ่งในเวลานัน้เขาได้รับการ
แต่งตัง้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคณุ 
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4.2 แนวคิด/วิธีการสอน 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 หนงัสือศิลปะแห่งการเลน่แซกโซโฟน 
 

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 แลร์ร่ี 

เทียว ได้รวบรวมวิธีการฝึกซ้อมเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน วตัถปุระสงค์ของหนงัสือเลม่นี ้เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้จากประสบการณ์และการสอนของแลร์ร่ี เทียว ซึ่งเน้นในส่วนของพืน้ฐานการบรรเลง
แซกโซโฟน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องรู้จักปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับนักเรียนในแต่ละบุคคลหรือผู้ที่
ศึกษาด้วยตนเอง หลกัการส าคญัของการเรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนควรเร่ิมต้นจากการบรรเลง
ขัน้พืน้ฐาน เนือ้หาประกอบด้วย 

1. ประเภทของแซกโซโฟน (The Instrument) 
2. ปากเป่าแซกโซโฟน (The Mouthpiece) 
3. ลิน้แซกโซโฟน (The Reed) 
4. การจดัท่าทางในการบรรเลงแซกโซโฟน (Playing Position) 
5. ทกัษะการหายใจ (The Breathing Technique) 
6. การวางปากในการเลน่แซกโซโฟน (The Embouchure) 
7. ทกัษะการควบคมุคณุภาพเสียง (Tone Quality) 
8. ทกัษะการควบคมุเสียงระรัว (The Vibrato) 
9. ทกัษะการควบคมุระดบัเสียง (Intonation) 
10. การพฒันาทกัษะการเป่าแซกโซโฟน (Developing the Technique) 
11. วิธีการออกเสียงและหยดุเสียง (Attack and Release) 

https://books.google.co.th/books?id=OeRu0BWV5AgC&printsec
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12. ทกัษะการตดัลิน้ (Staccato) 
13. การควบคมุลกัษณะเสียง (Articulation) 
14. การส ร้า งป ระ โยคและความ เข้ า ใจ ในบท เพ ลง  (P h ras ing  and 

Interpretation) 
15. การปฏิบติัเคร่ืองดนตรีร่วมกนั (Doubling) 
16. การใช้นิว้แทน (The Altissimo Register) 
17. แบบฝึกและบทเพลง (Selected Literature) 

ด้วยเนือ้หาทัง้หมด ผู้วิจยัได้สรุปว่า ในขัน้พืน้ฐานที่นักแซกโซโฟนทุกคนต้องฝึกซ้อม
และให้ความส าคัญคือ ทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ เนื่องจากเป็นหนึ่งในทักษะที่ช่วยพัฒนา
ศกัยภาพการปฏิบติัแซกโซโฟนที่มีประสิทธิภาพมาก ซึง่แลร์ร่ี เทียว (1963: 82-86) ได้กล่าวถึงการ
ตดัลิน้และการกดนิว้ไว้ดงันี ้ 

4.2.1 การตัดลิน้  
การเล่นโน้ตเสียงสัน้หรือเล่นโน้ตให้ขาดจากกนั กล่าวคือ การแตะลิน้สมัผสัและ

ปล่อยออกสลบักนัไปมาอย่างต่อเนื่อง และหากจะพดูถึงการท างานใดใดของลิน้ คงจะต้องบอกว่า 
การจะควบคมุลิน้ได้นัน้ต้องอาศยัการศึกษาและฝึกฝนอย่างจริงจงั การเลน่เสียงโน้ตสัน้ที่ดีจะต้อง
ให้โทนเสียงที่ดีเสมอ ซึ่งนี่เป็นจุดที่มักจะถูกมองข้ามบ่อยครัง้ บางครัง้นักเรียนที่สามารถเล่นโน้ต
ท านองด้วยเทคนิคเสียงยาว(legato)ได้อย่างสวยงาม ก็ไม่สนใจจะรักษาคุณภาพเสียงเอาไว้เมื่อ
เปลี่ยนให้เล่นด้วยเทคนิคโน้ตเสียงสัน้แทน ทัง้ที่โน้ตเสียงสัน้จ าเป็นต้องมีความกังวานมากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ นักดนตรีเคร่ืองลมมักจะสบัสนระหว่างการเล่น ‘เสียงสัน้’ และ ‘การตัดลิน้’ ซึ่งการ
เลน่โน้ตเสียงสัน้เป็นการแสดงให้เห็นช่องว่างระหว่างเสียง สว่นการตดัลิน้เป็นการแยกเสียงให้ขาด
จากกัน เทคนิคการใช้ลิน้ที่ถูกต้องนีเ้องที่จะส่งผลให้สามารถเล่นโน้ตเสียงสัน้ได้อย่างถูกต้องลิน้ 
ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ส่วนที่มีความยืดหยุ่นและสามารถควบคมุได้ เป็นอวัยวะที่มีความซบัซ้อน
มากกว่าที่คิด เห็นได้ชัดจากการที่มันถูกใช้งานเก่ียวกับการพูดและเคีย้วอาหาร ส่วนการใช้งาน
เก่ียวกบัการเล่นโน้ตเสียงสัน้จะต้องควบคุมกล้ามเนือ้บริเวณปลายลิน้และโคนลิน้ เราจะพบเห็น
ลิน้สตัว์ที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดว่ามันมีลกัษณะใหญ่ตรงโคน ซึ่งท าให้เห็นว่า หากดันโคนลิน้
ขึน้สงูเกินไปจะขวางทางช่องลมแทน จึงต้องกดลิน้ให้ต ่าลงตามระนาบมากท่ีสดุเท่าที่จะท าได้ สว่น
ของโคนลิน้ควรจะอยู่นิ่งขณะที่เล่นโน้ตเสียงสัน้ เนื่องจากการขยับส่วนใดส่วนหนึ่งในช่องปากจะ
ท าให้ต้องขยับกรามไปด้วย และการขยับกรามตลอดเวลาจะกระทบกับแรงกดรูปปาก ส่งผลต่อ
ระดับเสียงและคุณภาพเสียง การตัดลิน้ที่ถูกต้องต้องปล่อยให้ปลายลิน้ขยับได้อย่างอิสระ ไม่
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ขึน้อยู่กบัรูปปาก การจะควบคมุลิน้ในลกัษณะนีส้ามารถฝึกได้ โดยพดูค าว่า ‘ทา-ทา-ทา’ โดยที่เปิด
ปากออกประมาณ 3-4 นิว้ และไม่ขยับกรามหรือคอ (ท่านีเ้ป็นการจ าลองสภาพกราม คอ และริม
ฝีปากเมื่อคาบปากเป่า) ถ้าหากใช้มือจบัที่คอขณะฝึก จึงจะเห็นความเคลื่อนไหวของคอและกราม 

4.2.2 ค าพยางค์ช่วยออกเสียงในการตัดลิน้ (Tongueing Syllebles) 
การใช้ค าพยางค์ช่วยในการตดัลิน้ของแซกโซโฟน หลกัๆมีด้วยกนั 3 ค า คือ “ทู” , 

“ดู” และ “ลา” ค าว่า “ทู” เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดส าหรับการเล่นโน้ตเสียงสัน้ เนื่องจากมีความ
ชัดเจนเร็วไว ค าว่า “ทู -ทู-ทู-ทู” นัน้หากว่าเร่งจังหวะเร็วขึน้ จะกลายเป็นค าว่า “ทูทูทูทู” ซึ่ง
หมายความว่าการปล่อยหางเสียงหนึ่ง ก็คือหัวเสียงของอีกเสียงหนึ่ง ค านีเ้หมาะจะใช้ส าหรับการ
ตดัลิน้ขัน้พืน้ฐาน เนื่องจากมีความคงที่และคมชดัในตวัเอง 

ค าว่า “ด”ู นัน้ท าการตดัลิน้นุ่มนวลและต่อเนื่องมากกว่า เป็นผลเนื่องจามาจาก
การออกเสียงของตัวอักษร การเล่นโน้ตเสียงสัน้ด้วยค าพยางค์นีใ้ช้กันมากในการเล่นโน้ตท านอง
เพลง และใช้ในส่วนที่มีการใช้เทคนิค legato-staccato การใช้พยางค์ค านีช้่วยจะต้องท าให้ลิน้อยู่
ในระนาบที่ต ่ากว่า และปลายลิน้ห่อมากกว่า ท าให้หวัเสียงนุ่มนวลกว่า จะต้องระวงัหลีกเลี่ยงไม่ให้
แตะลิน้แซกโซโฟนสว่นที่ลกึเกินไป เนื่องจากค าพยางค์นีจ้ะถกูเปลี่ยนเป็น “ธ-ธ-ธ” แทน (th-th-th) 

ค าว่า “ลา-ลา-ลา” ถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้บ่อย แต่ก็ตอบโจทย์ส าหรับการเล่น
ท านองพลิว้อ่อนไหว คือการใช้ลิน้แบบที่แทบจะไม่แตะสมัผัสโดนลิน้แซกโซโฟนเลย หรือสมัผัส
น้อยที่สดุเท่าที่จะท าได้ เน้นส่งผลในด้านอารมณ์ความรู้สกึมากกว่าจะให้ได้ยินความคมชดั ทกัษะ
นีต้้องฝึกฝนด้วยความละเอียดอ่อนเพื่อให้สามารถควบคมุได้ ใช้กนัในหมู่นกัแซกโซโฟนขัน้สูง ซึ่ง
บางคนไปไกลจนสามารถแตะเพียงปลายลิน้ฝ่ังเดียวเท่านัน้ 

การปรับประยุกต์ตีความการใช้งานให้ถูกต้อง จ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญมากพอที่จะใช้ค าพยางค์ทุกรูปแบบได้อัตราจังหวะที่หลากหลาย แต่ละแบบนัน้
จะต้องมีความคาบเก่ียวและปรับเปลี่ยนหากนัได้ง่าย จึงจะเรียกว่าสามารถควบคมุลิน้ได้ 

4.2.3 การเร่งอัตราความเร็วจังหวะ 
การควบคุมการเล่นโน้ตเสียงสัน้ได้ในอัตราจังหวะที่เร็ว คือทักษะที่นักดนตรี

อยากจะท าได้ และจ าเป็นต้องฝึกซ้อม แต่การใช้เทคนิคนีค้วรถูกก ากับภายใต้ความไพเราะเป็น
ศิลปะ การมุ่งเน้นไปที่ความเร็วเพียงอย่างเดียวเป็นการลดทอนความเป็นดนตรีลง เปรียบเสมือน
เป็นการเล่นยิมนาสติกแทน ก่อนที่จะเร่ิมเล่นในอตัราจงัหวะเร็วนัน้ ควรจะก าหนดจงัหวะช้าให้ได้
เสียก่อน ให้มุ่งความสนใจไปที่ลักษณะทางกายภาพของลิน้ โดยเฉพาะการเฝ้าสังเกตการ
เคลื่อนไหวของลิน้ , ระยะห่าง, และจุดที่ปลายลิน้แตะสัมผัสบนลิน้แซกโซโฟน ลักษณะการ
เคลื่อนไหวนีจ้ าเป็นจะต้องถูกฝึกฝนซ า้ไปมาจนเกิดเป็นรูปแบบเดียวกนัทกุครัง้ ในอตัราจงัหวะคงที่ 
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และมีความผ่อนคลาย การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวนี ้เห็นผลชดัเจนในอตัราจงัหวะช้าแล้ว
ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึน้เป็นอตัราจงัหวะเร็วปานกลาง ดีกว่าการเร่งบงัคบัให้เล่นในอตัราจงัหวะเร็ว
โดยที่ยงัไม่สามารถควบคมุลิน้ได้ 

ส าหรับเทคนิคเล่นโน้ตเสียงสัน้นัน้ก็เป็นเช่นเดียวกัน คือจะสามารถพฒันาต่อไป
ได้ ก็ต่อเมื่อผู้ เล่นสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของลิน้ได้ในอัตราจังหวะคงที่ และเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันตลอด ทัง้ระยะห่าง องศาของลิน้ และจดุแตะสมัผสั การเพิ่มอตัราจงัหวะความเร็ว
นัน้ควรท าก็ท าสามารถควบคมุลิน้ได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงช่องทางเดินลมที่ควรจะไหลลื่น เนื่องจาก
แรงลมที่มากพอจะท าให้ลิน้ผ่อนคลาย 

สดัส่วนของเสียงและความเงียบ แสดงออกในสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายก ากับของ
ตัวมันเอง กล่าวคือ แบ่งสัดส่วนเท่ากันอย่างละคร่ึงหนึ่ง ทัง้นีส้ามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ส าหรับการศึกษาการเคลื่อนไหวและลกัษณะทางกายภาพ
ของลิน้เช่นนีถื้อว่าเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง การปรับเปลี่ยนเร่งอัตราความเร็วควรจะต้อง
ก าหนดด้วยความระมดัระวงั 

4.2.4 การกดนิว้ 
แลร์ร่ี เทียวได้กลา่วสรุปการกดนิว้ไว้ 10 ข้อ ดงันี ้

1. นิว้มือควรวางไว้ที่ปุ่ มกดอยู่เสมอ ขณะปฏิบติัเคร่ืองดนตรีหรือไม่ก็ตาม 
2. การกดนิ ว้ที่ปุ่ มกดควรกดในน า้หนักปกติ  ไม่กดแรงเกินไป ใช้การ

เคลื่อนไหวนิว้ที่เบาและต่อเนื่อง แต่แน่วแน่เป็นสิ่งที่จ าเป็น 
3. พัฒนาทักษะการกดนิว้ด้วยการเล่นช้า ๆ ไม่เร่งรีบ ใช้โทนเสียงที่ชัดเจน

เพื่อเพิ่มความแม่นย าของจงัหวะในการกดนิว้ที่คล่องตวัมากขึน้ 
4. การเลือกต าแหน่งนิว้ต้องขึน้อยู่กบัลกัษณะของนิว้ท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ

เสมอ ควรพิจารณาจากน า้เสียงจากการเชื่อมต่อเสียงและความสม ่าเสมอของคุณภาพเสียงใน
ประโยคเพลงนัน้ ๆ 

5. การฝึกซ้อมเพื่อเกิดความเชี่ยวชาญในเนือ้หาทัง้หมด เป็นทางเลือกวิธีที่ดี
และถกูต้อง 

6. ฝึกซ้อมในจังหวะที่สามารถท าได้ในแต่ละครัง้เสมอ โดยใช้เมโทนอมใน
การฝึก และเพิ่มความเร็วเพื่อพฒันาความคลอ่งตวัของการกดนิว้อยู่เสมอ 

7. สงัเกตผลของการฝึกซ้อมการข้ามเสียงสงู-ต ่า ควรใช้เสียงที่ดีที่สดุระหว่าง
การฝึกซ้อมตลอดเวลา 
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8. ในระหว่างการฝึกซ้อมต้องผ่อนคลายสบาย ๆ ไม่เครียดจนเกินไป 
9. นอกจากทักษะการฝึกซ้อมแล้ว ต้องมีความเข้าใจแนวคิดในเนือ้หา

ทัง้หมด เพื่อความเข้าใจอย่างแท้จริง 
10. การสร้างทักษะที่ดีจ าเป็นต้องใช้ความอดทนในการฝึกซ้อม และรู้จัก

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อการฝึกซ้อมที่ถกูต้อง 
 

4.3 สัมภาษณ์ (ทบทวนวรรณกรรม) 
บทสัมภาษณ์ หมายถึง การสอบถามข้อมูลหรือสรุปเก่ียวกับการสอนเคร่ืองดนตรี

แซกโซโฟนของครูผู้ สอนโดยใช้แนวคิดของ แลร์ร่ี เทียว ปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  

(กวิทสร. 2562: สัมภาษณ์ ) ดุริยางคศิลปิน เคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน กรม
ประชาสมัพนัธ์ กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ด้วยการเรียนการสอนปฏิบติัเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน 
ต้องวางแผนการสอนในแต่ละบุคคลให้เหมาะสม เนื่องจากทกัษะแต่ละคนแตกต่างกนั ถ้ากลา่วถึง
ทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ยิ่งต้องวางแผนขัน้ตอนการฝึกซ้อมที่ถูกต้องตัง้แต่เร่ิมต้น จึงได้
ศึกษาและค้นพบหนงัสือศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟนของแลร์ร่ี เทียว โดยได้น ามาประยุกต์ใช้ใน
การเล่นและการสอนแซกโซโฟน เนื่องจากมีเนือ้หาทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ขัน้พืน้ฐานของ
แซกโซโฟนที่เข้าใจง่าย ท าให้มองเห็นภาพขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติแซกโซโฟนจากง่ายไปหายาก 
เพราะในทกุบทเพลงหรือแบบฝึกจะมีทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ประกอบด้วยเสมอ  

(ภัทราพร ราชาเดช. 2562: สัมภาษณ์) ครูพิ เศษวิชาแซกโซโฟน โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั และโรงเรียนดนตรีสยามกลการ รัชดาภิเษก ได้กลา่วว่า ปัจจบุนัหนงัสือ 
ต าราเก่ียวกบัทกัษะการตดัลิน้มีหลายเล่มให้เลือกศึกษา ซึ่งส าหรับนักแซกโซโฟนที่อ่านเข้าใจง่าย
ชดัเจนก็มีมากมาย ตวัอย่างเช่น ศิลปะแห่งการเล่นแซกโซโฟน (The Art of Saxophone Playing) 
โดยอาจารย์ แลร์ร่ี เทียว ก็เป็นหนึ่งในต ารามาตรฐานสากลส าหรับแซกโซโฟนที่ใช้กันแพร่หลาย
ที่สดุ ซึง่ทกัษะการตดัลิน้ คือการท าให้เสียงขาดจากกนั จะสัน้หรือยาวก็ขึน้อยู่กบัการใช้ลิน้และลม 
เพื่อให้ได้ลกัษณะเสียงตามความต้องการ หลกัการฝึกเบือ้งต้นที่ใช้อยู่ คือ การเร่ิมฝึกจากจงัหวะช้า 
ๆ สบาย ๆ ให้ลิน้ขยับได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สดุ และรักษาคณุภาพเสียงกบัแรงลมให้คงที่ตลอด 
เมื่อท าได้แล้วจึงค่อเพิ่มอตัราความเร็วตามล าดบั การใช้ค าพยางค์ช่วยออกเสียง เช่น ทา-ทา (Ta-
Ta) หรือ ดา-ดา (Da-Da) จะช่วยให้หัวเสียงที่มีลักษณะต่างกัน ควรฝึกให้ช านาญหลาย ๆ แบบ 
เพื่อสามารถน าไปใช้เลือกกบัเพลงได้อย่างเหมาะสม ถ้าหากว่าสามารถตดัลิน้ให้หลายแบบ จะยิ่ง
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ท าให้มีทักษะการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) ให้เลือกใช้ได้หลากหลายมากขึน้ ถือเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของนกัดนตรีแต่ละคน  

(พิชามญชุ์ ลีละผลิน. 2562: สัมภาษณ์) ครูผู้ สอนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน โรง
เรียนปัญจทรัพย์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า ได้น าแนวคิดของแลร์ร่ี เทียว มาปรับใช้
กบัการสอนให้เด็ก ๆ ที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ซึ่งเด็ก ๆ สามารถเข้าใจง่ายขึน้ในการฝึกซ้อม
แบบฝึกหัดการตัดลิน้ การเป่าเสียงสัน้-ยาว การออกพยางค์เสียงเป็นค าพูดก่อนเร่ิมการเป่าแซก
โซโฟน ซึ่งถ้าเป่าเสียงยาวจะใช้ค าว่า ทา (Ta), Ku (ทู) เพื่อให้เสียงที่ออกมามีความยาวต่อเนื่อง
ตามที่ต้องการ และถ้าเป่าเสียงสัน้จะใช้ค าว่า Ti (ทิ) เพื่อให้การออกเสียงสัน้กระชบั มีความคมชดั
ของเสียงมากขึน้ 

(จิราภา ผาค า. 2562: สัมภาษณ์) ครูผู้ สอนแซกโซโฟน โรงเรียนนานาชาติ
ออสเตรเลีย เขตสขุมุวิท31 กรุงเทพมหานคร ได้กลา่วว่า ได้น าแนวคิดวิธีการตดัลิน้ของแลร์ร่ี เทียว 
น ามาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนกับนักเรียนอายุ 7-14 ปี  ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถน ามาใช้
ประกอบการสอนแซกโซโฟนได้ดี ด้วยการอธิบายวิธีการฝึกแซกโซโฟนในหนงัสือศิลปะแห่งการเล่น
แซกโซโฟน มีการจดัระดบัขัน้ตอนจากง่ายไปหายากได้ละเอียดและเข้าใจง่ายอย่างเหมาะสม  ท า
ให้ครูผู้สอนนัน้สามารถอธิบายให้นกัเรียนเข้าใจได้ด้วยค าพดู ซึง่นกัเรียนมีพฒันาการการเล่นแซก
โซโฟนที่ได้ผลมากขึน้  

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า แนวคิดการสอนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนของแลร์ร่ี เทียว คือ 
การเน้นการฝึกซ้อมแซกโซโฟนตัง้แต่ขัน้พืน้ฐาน ซึ่งมีเนือ้หาที่ครอบคลุม มีการจัดล าดับเนือ้หา
วิธีการสอนจากง่ายไปหายากอย่างเหมาะสม วิธีการอธิบายที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ ท าให้
ครูผู้สอนแซกโซโฟนสามารถศึกษาและประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน หนึ่งในเนือ้หาการ
สอนที่ส าคัญ คือทักษะการตัดลิน้เป็นการเล่นโน้ตเสียงสัน้หรือเล่นโน้ตให้ขาดจากกันตามความ
ต้องการ และทักษะการกดนิว้เป็นวิธีการวางนิว้พร้อมการฝึกความคล่องตัวการกดนิว้ เนื่องจาก
เป็นทักษะที่พบเจอในแบบฝึกหรือบทเพลงต่าง ๆ อยู่เสมอ ดงันัน้หนึ่งในหนังสือต าราของนกัแซก
โซโฟน คือ ศิลปะแห่งการเลน่แซกโซโฟน 
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เอกสารท่ีเกี่ยวกับความพงึพอใจ 
ในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน มีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรียน เพราะนกัเรียนต้องใช้แบบฝึกทกัษะที่ผู้วิจยัสร้างขึน้กลบัไปฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยตนเอง 
เนื่องจากไม่สามารถเรียนกลับผู้สอนได้ทุกวัน เพื่อน าผลของการศึกษาความพึงพอใจมาแก้ไข
ปรับเปลี่ยนแบบฝึกทกัษะให้สมบรูณ์และดีขึน้ ซึง่มีผู้ศกึษาได้กลา่วสรุปถึงความพงึพอใจไว้ดงันี  ้

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ ในภาษาองักฤษคือ Satisfaction ได้มีผู้กล่าวสรุปถึงความหมายของ

ความพงึพอใจดงันี ้
กู๊ด (Good. 1973: 320) ได้ให้ความหมายของความพงึพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจในด้านต่าง ๆ และ
ความรู้สกึนึกคิดที่บคุคลมีต่อสิ่งที่กระท าอยู่ 

วลัแมน (Wolman. 1973: 384) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ตามความ
ปรารถนา หรือแรงขบัเคลื่อนทางจิตใจ  

วอลเลอร์ สไตล์ (Wallerstein. 1995: 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้
ว่า เกิดขึน้จากความรู้สึก เมื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ตัง้ไว้ประสบความส าเร็จ ความพึงพอใจไม่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่เป็นกระบวนการทางจิตวิทยา แต่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามี
หรือไม่มี ด้วยการสงัเกตกิริยาอาการหรือการกระท าของบุคคลในสถานการณ์นัน้ ๆ การที่จะท าให้
บคุคลเกิดความพงึพอใจ มีปัจจยัและองค์ประกอบที่เป็นสาเหตขุองความพงึพอใจ 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก 
ความชื่นชอบของบุคคลที่มีต่อการท างานต่าง ๆ ในเชิงบวก เป็นความสขุของบุคคลที่เกิดจากการ
ท างานและมีผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีแรงจูงใจ มี
ก าลงัใจ มีความมุ่งมัน่ต่อการท างาน ซึง่สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงาน อีกทัง้ยังส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ 

วิธาน จีนาภกัด์ิ (2555) ได้กล่าวสรุปความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลนัน้มีความรู้สึกดี มีความประทับใจ และ
รู้สึกผ่อนคลายไม่เกิดความเครียด ความพึงพอใจเป็นเจตคติ หรือความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลที่มี
ต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่บุคคลนัน้ ๆ จะได้รับหรืออยู่ในสถานการณ์ เช่น สถานที่ สิ่งของ 
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บุคคล หรือกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนีย้งัส่งผลให้มีสุขภาพดีทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา 
ซึ่งเป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ ส่วนความพึงพอใจในทางลบหมายถึง ความไม่พึงพอใจที่ส่งผล
ในทางตรงกนัข้ามที่กลา่วมา  

5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจในการเรียนที่จะเกิดขึน้กับบุคลคลใดนัน้ ต้องอาศยัปัจจยัขัน้เบือ้งต้น

หลายองค์ประกอบมากระตุ้น เพื่อเกิดความชื่นชอบ ความรัก หรือมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษานัน้ 
บคุคลจะเกิดความพงึพอใจได้นัน้ต้องมีแรงขบัเคลื่อนด้านจิตใจเป็นสิ่งส าคญั 

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg. 1959: 60-65) ได้เสนอทฤษฎีสอง
ปัจจัย (Two Factor Theory) เก่ียวกับการจูงใจคนในการท างาน โดยที่เขาและคณะที่สถาบัน
จิตวิทยาบริการแห่งพิตสเบิร์ก (Phychologicon Service of Pittburg) ได้สมัภาษณ์วิศวกรและนกั
บญัชีจ านวน 200 คน จากธุรกิจและอตุสาหกรรม 11 แห่ง ณ เมืองพิตสเบิร์ก ค าถามที่เฮอร์เบิร์ก
ใช้ในการสมัภาษณ์นัน้เก่ียวกบัสิ่งที่ท าให้คนงานเกิดความพอใจและมีความสขุในการท างาน และ
เป็นสิ่งที่คนงานไม่พอใจและไม่มีความสขุในการท างาน จากการคิดวิเคราะห์ค าตอบที่ได้รับ เฮอร์
เบิร์กได้ข้อสรุปไว้ว่า คนเรามีความต้องการที่แยกออกจากกันโดยอิสระอยู่ 2 ประเภท และแต่ละ
ประเภทมีผลต่อพฤติกรรมของคนในทางที่แตกต่างกัน คือ เมื่อคนรู้สึกไม่พอใจในงาน เขาจะมอง
ในเร่ืองสภาพแวดล้อมของงานที่เขาท าอยู่และเมื่อเขารู้สึกพอใจในงาน เขาจะมองในเร่ืองของงาน
ท่ีท า 

เฮอร์เบิร์กมีความคิดเห็นว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความพึงพอใจ (Satisfaction) 
ไม่ใช่ความพอใจที่เชื่อกันตัง้แต่แรก การก าจดัสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจขึน้แทนที่ เป็นเพียงแต่
ท าให้เป็นกลาง ซึ่งหมายถึงยังยินยอมที่จะท างานต่อไปอย่างเดิม เฮอร์เบิร์กให้ความเห็นว่าสิ่งที่
ตรงกนัข้ามกบัความพอใจ คือความไม่พอใจและสิ่งที่ตรงกนัข้าม กบัความไม่พอใจคือความพอใจ 

แนวความคิดของเฮอร์เบิร์ก คือ แยกสิ่งที่ท าให้เกิดความพอใจกบัสิ่งที่เกิดความ
ไม่พอใจในการแยกออกจากกันให้ชัดเจน การลดสิ่งที่ท าให้ไม่พอใจจะท าให้เกิดความสงบใน
องค์กรได้ และอาจสร้างแรงจูงใจได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ใช่สิ่งจูงใจโดยตรง ปัจจยัทัง้ 2 กลุ่ม มี
ดงันี ้

ปัจจยัอนามยั (Hygine Factors)   
1. นโยบายและการบริหารงาน 
2. วิธีการควบคมุดแูล 
3. สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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4. ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
5. ค่าตอบแทน สวสัดิการ และความปลอดภยัในการท างาน  

ปัจจยัจงูใจ (Motivation) 
1. ความส าเร็จในการท างาน 
2. การได้รับการยอมรับ 
3. การสร้างสรรค์งาน 
4. ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
5. ความรับผิดชอบต่อภาระงาน 
6. ความเจริญเติบโตขององค์กร 

ทฤษฎีความพึงพอใจของไมเออร์ (Myers. 1970: 124) ได้ให้แนวความคิด
เก่ียวกบัเร่ืองการจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยให้ความส าคญัในเร่ืองเป้าหมาย
ของงานที่จะท าให้เกิดผลเชิงปฏิบติั มีลกัษณะดงันี ้

1. งานควรจะมีส่วนสัมพันธ์กับความต้องการส่วนตัว งาน ๆ นัน้ถึงจะมี
จดุมุ่งหมายส าหรับผู้ท างาน 

2. การท างานควรจะต้องมีการวางแผนและประเมินความส าเร็จได้ โดยใช้
กระบวนการท างานและการควบคมุที่มีประสิทธิภาพ 

3. การสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อให้ได้ประสิทธิผล จุดมุ่งหมายของงาน
จะต้องประกอบด้วย 

(1) ในการตัง้เปา้หมายในแต่ละครัง้ คนท่ีท างานต้องมีสว่นร่วมด้วย 
(2) ผู้ท างานจะต้องรับรู้ผลความก้าวหน้าหรือความส าเร็จในการท างาน

ด้วยโดยตรง 
(3) งานที่ปฏิบติัจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะความสามารถและ

ความพงึพอใจ 
(4) ในการตัง้เปา้หมายภาระของงานต่าง ๆ ต้องสามารถท าส าเร็จได้ 

เป้าหมายของการท างานในลักษณะนี  ้ต้องมีความก้าวหน้าในหน้าที่ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการต่อต าแหน่งการงานที่ดีขึน้ และมีความส าเร็จของงาน ความรับผิดชอบ 
การยอมรับนบัถือ ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน ความต้องการเป็นเจ้าของและความมัน่คงใน
อาชีพการท างาน ซึง่เป็นแนวทางไปสูค่วามส าเร็จของงาน 
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ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์  (สพุิชญา อรุเคนทร์เนตร. 2553: 12-13) 
หรือเรียกว่าทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer’s existence relatedness growth theory) ซึ่ง
เน้นท าให้เกิดความพงึพอใจตามความต้องการของมนษุย์มีความต้องการ 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการด ารงอยู่ได้ (Existence Needs) (E) เป็นความต้องการของ
มนษุย์ขัน้พืน้ฐานที่จะต้องท าให้มีชีวิตอยู่รอดได้ โดยเป็นการตอบสนองทางด้านสรีระร่างกายได้แก่ 
ความต้องการทางกาย และความต้องการความมัน่คงปลอดภยัให้แก่ร่างกายของตนเอง 

2. ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) (R) แอล
เดอร์เฟอร์ให้ความส าคัญในข้อนีม้าก เนื่องจากมนุษย์จะต้องด ารงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ความต้องการ
พืน้ฐานเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่การรวมตัวด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นพวกนัน้ ก็มีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เป็นความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการมีสมัพนัธภาพที่ดีกบัเพื่อนร่วมงาน บคุคลรอบข้าง
เข้าเป็นสมาชิก ของกลุม่ต่าง ๆ เพื่อหวงัให้สงัคมยอมรับในตวัของเขา 

3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) (G) เป็นความต้องการของ
มนุษย์ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวงัไว้ เพื่อต้องการความส าเร็จในชีวิตใน
หน้าที่ของตน สงัคมจะได้ยอมรับและยกย่องสรรเสริญ 

จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าว จึงสรุปได้ว่า ความพยายามความตัง้ใจต่าง ๆ ที่
เป็นแรงผลกัดัน แรงกระตุ้น หรือการโน้มน้าว เพื่อให้บุคคลแสดงความรู้สึกนึกคิดหรือการกระท า
ตามแนวทางที่ก าหนดเปา้หมายไว้ด้วยความร่วมมืออย่างจริงใจและเต็มใจ ทัง้นีเ้พื่อการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบัตวับคุคลและองค์กรเพิ่มมากขึน้ 

5.3 วิธีสร้างความพึงพอใจในการเรียน 
ผลการศึกษาในการเรียนกับสภาพทางจิตใจเป็นความสัมพันธ์เชิงเหตุผล และมี

การศึกษาค้นคว้าแนวคิดในการสร้างความพงึพอใจในการเลา่เรียนตัง้แต่เร่ิมต้นกบัผู้ เรียน ซึง่มีผู้ ได้
กลา่วถึงวิธีสร้างความพงึพอใจในการเรียนดงันี ้

สทุธิพงษ์ มากุล (2551)ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการเรียนว่า ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนครูผู้สอนต้องมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรม วิธีการ สื่อ อปุกรณ์ ที่เอือ้เฟือ้ต่อการ
เรียนการสอน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนจนบรรลวุตัถุประสงค์
ในแต่ละครัง้ โดยให้ผู้ เรียนได้รับผลตอบแทนจากการเรียนรู้ในแต่ละครัง้ โดยเฉพาะผลตอบแทน
ภายใน หรือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึกของผู้ เรียน เช่น ความรู้สึกของตนเมื่อสามารถเอาชนะ
ความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ โดยครูอาจให้ผลตอบแทนภายนอก เช่น ค า
ชมเชย หรือการให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพอใจ 
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วิจิตร สมบติัวงศ์ (2549)ได้กล่าวถึงคงวามพึงพอใจในการเรียนว่า นกัเรียนต้องมี
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบและกระบวนการสอน (คณุสมบติัของครู วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอน การวกัผลและประเมินผล) ของครู จึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนดงันัน้จึงเป็น
หน้าที่ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่จะสร้างความสขุในการเรียนให้กบันกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนมี
ความพึงพอใจ มีความรักและความกระตือรือร้นในการเรียน โดยการปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบ
และกระบวนการสอน (คุณสมบัติของครู วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและ
ประเมินผล) ของครู มีการยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่กระท าความดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้า การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ให้ความช่วยเหลือเมื่อนกัเรียนเกิดปัญหา ปัจจยัความ
พงึพอใจจึงเป็นสิ่งส าคญัหนึ่ง ที่จะสง่ผลให้นกัเรียนประสบผลส าเร็จในการศกึษาเลา่เรียน 

จิราภรณ์ พรมสืบ (2559)ได้สรุปความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สกึทางอารมณ์และ
จิตใจของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้ น ซึ่งการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าอาจจะเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ ดงันัน้ครูผู้สอนต้องท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกที่
ดีต่อการเรียนรู้จึงจะท าให้ผู้ เรียนมีความพงึพอใจและแสดงพฤติกรรมที่ดีออกมา 

ณัฐสินี ภานุศานต์ (2553)สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือความรู้สึกที่ดีหรือทศันคติ
ที่ดีของบุคคล ซึ่งมกัเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามที่ตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีในสิ่ง
นัน้ ตรงกันข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึน้ ความพึง
พอใจที่มีต่อการเรียนการสอนจะเกิดขึน้หรือไม่นัน้จะต้องพิจารณาถึงลักษณะของการให้บริการ
ขององค์กร ประกอบกบัระดบัความรู้สกึของผู้มารับบริการในมิติต่าง ๆ ของแต่ละบคุคล 

ดังนัน้จึงสรุปได้ว่า การกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้ สอนจ าเป็นต้องมี
ความส าคัญในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการวางแผนวิธีการ สื่อการสอน รวมถึงอปุกรณ์ทัง้หมด 
ที่เพิ่มความสะดวกต่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างความพงึพอใจให้ผู้ เรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียน
จนบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ในแต่ละครัง้
โดยเฉพาะผลตอบแทนภายในจิตใจคือรางวัลภายในที่เป็นความรู้สึกของผู้ เรียนยกตัวอย่างเช่น 
ความรู้สึกของบุคคลเมื่อเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ ได้ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ  โดยผู้สอนอาจ
ให้ผลตอบแทนภายนอกได้ เช่น การให้คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับเป็นท่ีพอใจ หรือค า
ชมเชย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จันทิมา เมยประโคน (2555) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจใน

การเรียนวิชาศิลปะ เร่ือง การสร้างสรรค์จากเศษวสัดขุองนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาลวดัทรงธรรม โดยการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท าการทดลองกบันักเรียนจ านวน 30 คน 
โดยใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย ด้วยวิธีการจบัสลาก ผลการวิจยัพบว่าหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจต่อการเรียนศิลปะของนักเรียนอยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ 

ชนะศักด์ิ วงษ์วีระวินิจ (2555) ได้สร้างแบบฝึกการบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิงส าหรับฟลู
ตกรณีศึกษา: A Midsummer Night’s Dream ท่อน Soherzo  โดย Felix Mendelssohn โดย
สมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนฟลตู จ านวน 3 ท่าน และท าการสร้างแบบฝึกหดั โดยเก็บข้อมลู
จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 5 คน พบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่างมีพฒันาการที่ดีขึน้หลงัจากใช้แบบ
ฝึกที่สร้างขึน้ 

ชุติพงศ์ กองแก้ว และสิชฌน์เศก ย่านเดิม (2560) ได้สร้างแบบฝึกทักษะการปฏิบติัรวม
วง ด้วยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค ส าหรับเคร่ืองลมทองเหลือง ให้แก่นกัเรียนวง
โยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านแม่งอน
ขีเ้หล็กและโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จ านวน 20 คน ผลจากการวิจยัพบว่า  คะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบติัหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดบั .05 ผลคะแนนทกัษะการปฏิบติัหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
คาดหวงัคือ ผลสมัฤทธ์ิด้านทกัษะการปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80  

ศิริพงศ์ สมบูรณ์ (2558: ) ได้สร้างแบบฝึกหดัการแก้ไขปัญหาการตดัลิน้และการกดนิว้ที่
ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน 
Soherzo  โดย Felix Mendelssohn โดยสมัภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนคลาริเน็ต จ านวน 3 
ท่าน และท าการสร้างแบบฝึกหดั โดยเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 4 คน พบว่าโดยค่าเฉลี่ย
กลุม่ตวัอย่างมีพฒันาการที่ดีขึน้หลงัจากใช้แบบฝึกหดัที่สร้างขึน้ 

จากเอกสารและงานวิจยัทัง้หมดที่กล่าวข้างต้นนี ้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่มีประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีเนือ้หาที่ยาก-ง่ายตามกลุ่มผู้ เรียนระดับต่าง ๆ 
เหมาะส าหรับการปรับประยกุต์ใช้ในการสร้างแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกด
นิว้ ส าหรับนกัเรียนแซกโซโฟนขัน้เบือ้งต้น เนื่องจากแบบฝึกทักษะได้สร้างเป็นขัน้ตอนที่ง่ายไปหา
ยากตามล าดบัและมาจากสื่อที่หลากหลายรูปแบบเพื่อการเรียนที่มีคณุภาพ ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดว่า
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การสร้างแบบฝึกทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้นัน้ เป็นพืน้ฐานที่สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพ
และทักษะการปฏิบติัแซกโซโฟนได้เป็นอย่างดี นกัเรียนสามารถน าแบบฝึกทักษะไปใช้ฝึกซ้อมได้
เองตามต้องการ และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทักษะการตดัลิน้และการกด
นิว้เบือ้งต้นให้กบัผู้สนใจหรือครูผู้สอนต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล เร่ืองการศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับ
นกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีขัน้ตอนต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ก รุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1                   
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์

โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
2 แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 

(ภาคปฏิบติั) ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 5 แบบทดสอบ 
3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึก

ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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ขัน้ตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 

การสร้างแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ มีขัน้ตอนการสร้าง
ดงันี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับ แบบฝึกทักษะ เพื่อเป็นแนวทางใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย หนังสือทัง้ไทยและต่างประเทศที่
เก่ียวข้องกับทฤษฎี แนวคิด ทักษะการเล่นแซกโซโฟน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการสร้างและพัฒนา
แบบฝึกหัดแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
ในรายวิชาดนตรี เพื่อสง่เสริมความสามารถในการบรรเลงแซกโซโฟน 

3. ศึกษาและรวบรวมเนือ้หาที่จะน ามาสร้างแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการ
ตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

4. ด าเนินการสร้างแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้       
ซึ่งผู้ วิจัยได้น าแนวคิดของแลร์ร่ี เทียว (Larry Teal) ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
โดยสอดคล้องกบัเนือ้หาและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

4.1 เนือ้หาความรู้ในแบบฝึกทกัษะ มีทัง้หมด 5 แบบฝึก ดงัต่อไปนี ้
 

ตาราง 1 เนือ้หาของแบบฝึกทกัษะ 
 
แบบฝึกทักษะ เร่ือง จ านวน 

แบบฝึกที่ 1 การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 1 ชัว่โมง/1 สปัดาห์ 
แบบฝึกที่ 2 การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์ 1 ชัว่โมง/1 สปัดาห์ 
แบบฝึกท่ี 3 การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 1 ชัว่โมง/2 สปัดาห์ 
แบบฝึกที่ 4 การตัดลิ น้และการกดนิ ว้ โดยเปลี่ ยนลักษณะเสียง 

(Articulation) 
1 ชัว่โมง/2 สปัดาห์ 

แบบฝึกที่ 5 บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 1 ชัว่โมง/2 สปัดาห์ 
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4.2 ค าแนะน าในการใช้แบบฝึก เป็นการอธิบายถึงความมุ่งหมายที่ส าคัญ 
ของแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  

4.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการระบุเป้าหมายที่นักเรียนต้องปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จเมื่อเสร็จสิน้กิจกรรม 

4.4 ใบความรู้เป็นเนือ้หารายละเอียดที่ต้องการให้นกัเรียนศึกษา ในแบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 

4.5 กิจกรรมที่ก าหนดให้นกัเรียน คือการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน เพื่อ
พฒันาทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้เป็นส าคญั ซึ่งเป็นส่วนที่นกัเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมลูและได้
ปฏิบติัด้วยตนเอง 

4.6 การประเมินผล เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ประเมินผลสมัฤทธ์ิด้านการปฏิบติั
เคร่ืองดนตรี หลงัการปฏิบติักิจกรรมการเรียนสอนของกิจกรรมย่อยนัน้ 

5. หลงัเสร็จสิน้กระบวนการสร้างแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และ
การกดนิว้แล้ว จึงน าแบบฝึกทักษะที่สร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และ
น าแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ที่แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาน าเสนอ
ต่อผู้ เชี่ยวชาญ คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต  มีสอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ    
จรัณยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนือ้หาแบบฝึกทกัษะว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกบัความมุ่งหมายของ
งานวิจยัเพียงพอที่จะน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างหรือไม่ 

6. น าแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ไปทดลองกับ
นักเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง (Try out) ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน วิชาเอกดุริ
ยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 คน 

7. ปรับปรุงแก้ไขแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ แล้ว
น ามาทดลองกับกลุ่มประชากร ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 
ระดบัชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 8 คน 
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ขัน้ตอนในการสร้างแบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ือง
การตัดลิน้และการกดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน 5 แบบทดสอบ 

1. ศกึษาการสร้างแบบทดสอบทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจยั 
2. สร้างแบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

เรียนรู้ ประกอบด้วย การปฏิบัติแซกโซโฟนด้วยแบบทดสอบที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ เร่ืองการตัดลิน้และ
การกดนิว้ จ านวน 5 แบบทดสอบ ข้อละ 20 คะแนน รวมทัง้หมด 100 คะแนน เนือ้หาของ
แบบทดสอบมีดงันี ้

แบบทดสอบที่ 1 เร่ือง การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 
แบบทดสอบที่ 2 เร่ือง ตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 
แบบทดสอบที่  3 เร่ือง การตัดลิ น้และการกดนิ ว้โดยเปลี่ยนลักษณะเสี ยง 

(Articulation) 
แบบทดสอบที่ 4 เร่ือง การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์ 
แบบทดสอบที่ 5 เร่ือง บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 

วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ)  
ผู้วิจยัได้เลือกการปฏิบติัแซกโซโฟนด้วยแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ เร่ืองการตดัลิน้

และการกดนิว้ มาเป็นแบบทดสอบทางการเรียน ตามแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และ
การกดนิว้ จ านวน 5 แบบทดสอบ 

1. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบัติ) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้อง
กบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ 

2. ผู้วิจยัน าแบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบติั) ที่แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
น าเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ คือ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มีสอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อณรรฆ จรัณยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหาค่าความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) 

3. แก้ไขแบบทดสอบทางการเรียน  (ภาคปฏิบั ติ ) ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชี่ยวชาญ ส าหรับแบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และ
การกดนิว้ 

4. ตรวจสอบความ เชื่ อมั่น  (Reliability) ของแบบทดสอบทางการเรียน 
(ภาคปฏิบติั) โดยการท าสอบซ า้ (test-retest method) กบันักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน 
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วิชาเอกดริุยางคศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 3 คน (ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง) 

5. ได้แบบทดสอบทางการเรียน (ภาคปฏิบติั) ที่มีคณุภาพ น าไปใช้ในการวิจยั 
 
ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเช

ฟคอนเวนต์ ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ 

แบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการ
ตดัลิน้และการกดนิว้ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการวดัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ เพื่อน ามาก าหนดขอบเขตและเนือ้หาของ
แบบสอบถาม 

2. น าข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาสร้าง
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับการ
สร้างแบบฝึกหดัแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ประกอบด้วย การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
บรรยากาศในการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับ จ านวนทัง้หมด 10 ข้อ 
โดยเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ชนิด 5 ตัวเลือก 
ดงันี ้
  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สดุ  ให้คะแนน 5 คะแนน 
  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก  ให้คะแนน 4 คะแนน 
  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย  ให้คะแนน 2 คะแนน 
  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน 
   โดยก าหนดการแปลความหมายค่าเฉลี่ยคิดเห็นดงันี ้
  ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้แบบฝึกทักษะ
แซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้สุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทกัษะ 

3. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อแบบฝึกทักษะ          
แซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม และเสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ประณต มีสอน  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ จรัณยานนท์ และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย 
สุวรรณคังคะ จ านวน 3 ท่าน ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องและความเหมาะสมของเนือ้หาในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจค่าดัชนี IOC ท่ี
ค านวณได้ มากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามในแบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ 

4. ปรับปรุงแก้ไขเนือ้หาในแบบสอบถามวัดความพึงพอใจตามผู้ เชี่ยวชาญ
แนะน า และน าไปเก็บข้อมลูต่อไป 

5. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซก
โซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ไปใช้กบักลุม่ตวัอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) ใช้แบบแผนการวิจัย

แบบ One Group Pretest-Posttest Design มีขัน้ตอนดงันี ้ 
แบบแผนการทดลอง 

กลุม่ทดลอง ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

Ε Τ1 Χ Τ2 
 

สญัลกัษณ์ 

Ε แทน กลุม่ทดลอง 
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 Τ1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 Τ2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 

   Χ แทน การเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการด าเนินการวิจัยครัง้นี ้ได้ทดลองกับนักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวง

โยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน  8 คน ท าการทดลองทัง้หมด 8 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ผู้วิจัยได้นัดแนะพบปะพูดคยุกับนักเรียน (ไม่เป็นทางการ) ก่อนน าแบบฝึกทักษะ
ไปทดลองจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในการเรียนการสอน เพื่อให้แนวทางกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกนั ก่อนการเร่ิมทดลองจริง 

2. ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ภาคปฏิบติั 5 แบบทดสอบ 
แล้วด าเนินการสอนนกัเรียน จ านวน 8 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้
และการกดนิว้ ตามล าดบัแต่ละแบบฝึกที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ตัง้แต่แบบฝึกที่ 1 ถึง แบบฝึกที่ 5 ใช้เวลา
ในการทดสอบ 1 ชัว่โมง รวมเวลาเรียนทัง้หมด 8 คาบ 

3. หลงัจากจบการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน 
(Post-test) ด้วยวิธีเดียวกนักบัก่อนเรียน (Pre-test) 

4. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 8 คน 

5. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
แซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ มาเปรียบเทียบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการปฏิบติั
แซกโซโฟน แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสมมติฐาน 
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงัต่อไปนี ้
1. ค่าสถิติพืน้ฐาน 

1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สตูร บญุชม ศรีสะอาด (2545) 
 

�̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
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   เมื่อ  �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 
    X  แทน ผลรวมของกลุม่คะแนนทัง้หมด 
     N แทน จ านวนคนในกลุม่ 
 

1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี  ้บุญชม ศรี
สะอาด (2545) 
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1NN

XXN
DS

22

−

−
=



 
 
เมื่อ S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Χ  แทน คะแนนแต่ละตวั 

Ν  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 

∑  แทน ผลรวม 
 

2. สถิติเพื่อหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยค านวณหาค่าดชันีความ

สอดคล้อง (IOC) จากสตูร สมนึก ภทัทิยธนี (2548) 
 

N
R

IOC 
=  

 
  เมื่อ  IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับลักษณะ
พฤติกรรม 

   ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญเนือ้หา
ทัง้หมด 
   N คือ จ านวนผู้ เชี่ยวชาญ 
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2.2 หาค่าความเชื่อมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) ของแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนโดยใช้สตูร KR-20 (Kuder Richardson) บญุชม ศรีสะอาด (2543) ดงันี ้
 

𝑟𝑡𝑡 =
𝑛

𝑛 − 1
{1 −

∑𝑝𝑞

𝑆𝑡
2 } 

 

เมื่อ   𝑟𝑡𝑡  แทนความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 
  n แทนจ านวนของข้อสอบ 
  p แทนสดัสว่นของผู้ตอบถกูในข้อหนึ่งๆ 
  q แทนสดัสว่นของผู้ตอบผิดในข้อหนึ่งๆ 

  𝑆1
2 แทนคะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 

3. สถิติส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
ใช้วิ ธีการทางสถิ ติแบบ t-test Dependent Sample เพื่ อ เป รียบเที ยบการหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ จากสูตร วาโร 
เพ็งสวสัด์ิ (2551) 
 

𝑡 =
∑𝐷

√𝑁𝛴𝐷2 − (∑𝐷)2

𝑁 − 1

 

   
  โดย 𝑡 คือ ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี 
                                                    นยัส าคญั 

 D คือ ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่ 
N คือ จ านวนคู่ของคะแนน 

∑𝐷 คือ ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง  
                     เรียน 

𝛴𝐷2 คือ ผลรวมก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อน
และหลงัเรียน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

งานวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซก
โซโฟน เร่ืองการตัดลิ น้และการกดนิ ว้  ส าห รับนักเรียนโรงเรียน เซนต์โยเซฟคอนเวน ต์ 
กรุงเทพมหานคร และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบ
ฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ประชากรในงานวิจยัคือ นกัเรียนที่เรียนเคร่ือง
ดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต ระดับชัน้มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8  คน ผู้วิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูที่ได้จากงานวิจยัดงันี ้

1. คะแนนที่ได้จากการประเมินก่อนเรียน (ภาคปฏิบติั) 
2. คะแนนที่ได้จากการประเมินหลงัเรียน (ภาคปฏิบติั) 
3. คะแนนแสดงผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิท่ีได้จากการประเมินก่อนและหลังเรียน 

(ภาคปฏิบติั) 
4. ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบ

ฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 

คะแนนท่ีได้จากการประเมินก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ) 
ผลคะแนนจากการประเมินก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และ

การกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการประเมิน
การทดสอบก่อนเรียน มีดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบติั) 
 

 
 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนก่อนเรียน  
 
 

คะแนนรวม 
(100) 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

1.
กา
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พย
าง
ค์ใ
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ตัด
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2.
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l) 
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3.
กา

รต
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ลิ้น
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ด
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0)
 

4.
กา

รไ
ล่บ

ันไ
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ร์จ
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วน
  

3 
ชา

ร์ป
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 แ
ฟล

ต์ 
(2

0)
 

5.
บท

เพ
ลง

ส า
หรั

บฝึ
กทั

กษ
ะ 

กา
รต

ัดล
ิน้แ

ละ
กา

รก
ดนิ

ว้ 
(2

0)
 

1 18 18 15 17 10 78 15.60 
2 12 15 10 11 8 56 11.20 
3 12 12 10 10 9 53 10.60 
4 17 15 12 14 7 65 13.60 
5 10 15 10 14 7 56 11.20 
6 18 18 9 15 10 70 14.00 
7 17 18 10 13 8 66 13.20 
8 17 18 12 18 10 75 15.00 

รวม 121 129 88 112 69 519 104.4 
รวม 13.05 

  
จากตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบติั) ของนกัเรียน

รายบุคคล จ านวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ือง
การตดัลิน้และการกดนิว้ ทัง้ 5 แบบทดสอบ โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ การตดัลิน้ขัน้คู่ 
2 (2nd Interval) (129 คะแนน) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้  (121 คะแนน) 
รองลงมาคือ การไล่บนัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์(112 คะแนน) รองลงมาคือ การตดั

ลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) (88 คะแนน) และล าดับสดุท้ายคือ บท
เพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ (69 คะแนน) 
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน จ านวน 8 คน 
 

ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ) คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. 

1. การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 20 15.13 3.227 
2. การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 20 16.13 2.232 
3. การตัดลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง 

(Articulation) 
20 11.38 2.387 

4. การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์ 20 14.00 2.726 
5. บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 20 8.63 1.302 

รวม 100 65.27 2.3748 

 
จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ) ของนักเรียน 

จ านวน 8 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ ในแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้

ที่ต้องการทดสอบ โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อยคือ การตัดลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) (�̅�= 16.13, 

S.D. = 2.232 ) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้ (�̅�= 15.13, S.D. = 3.227 ) 

รองลงมาคือ การไล่บันไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์ (�̅�= 14.00, S.D. = 2.726 ) 

รองลงมาคือ การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) (�̅�= 11.38, S.D. = 

2.387 ) และล าดบัสดุท้ายคือ บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตัดลิน้และการกดนิว้  (�̅�= 8.63, S.D. 
= 1.302 )    
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คะแนนท่ีได้จากการประเมินหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ)  
ผลคะแนนจากการประเมินหลงัเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และ

การกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากการประเมิน
การทดสอบหลงัเรียน มีดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียน (ภาคปฏิบติั)   
 

 
 
 

นักเรียน
คนท่ี 

คะแนนหลังเรียน  
 
 

คะแนนรวม 
(100) 

 

 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

1.
กา

รอ
อก

เส
ียง

พย
าง
ค์ใ

นก
าร
ตัด

ลิน้
 

(2
0)

 

2.
กา

รต
ัด
ลิ้น

ขั้น
คู่
 2
 (

2nd
 In

te
rva

l) 
(2

0)
 

3.
กา

รต
ัด
ลิ้น

แล
ะก

าร
กด

นิ้
วโ

ด
ย

เป
ลี่ย

นล
ัก
ษ
ณ
ะเ
สีย

ง 
(A

rtic
ula

tio
n)

 
(2

0)
 

4.
ไล่
บัน

ได
เส
ียง

เม
เจ
อร์

จ า
นว

น 
 

3 
ชา

ร์ป
 3
 แ
ฟล

ต์ 
(2

0)
 

5.
บท

เพ
ลง

ส า
หรั

บฝึ
กทั

กษ
ะ 

กา
รต

ัดล
ิน้แ

ละ
กา

รก
ดนิ

ว้ 
(2

0)
 

1 20 19 20 20 18 97 19.40 
2 18 20 17 19 17 91 18.20 
3 20 20 20 18 18 96 19.20 
4 19 19 20 20 16 94 18.80 
5 16 16 15 20 15 82 16.40 
6 19 20 19 20 20 98 19.60 
7 17 16 14 20 14 81 16.20 
8 20 19 20 20 20 99 19.80 

รวม 149 149 145 157 138 738 147.6 
รวม 18.45 

 
จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลงัเรียน (ภาคปฏิบติั) ของนักเรียน

รายบุคคล จ านวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบทดสอบด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ือง
การตัดลิน้และการกดนิว้ ทัง้ 5 แบบทดสอบ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การไล่บันได
เสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์(157 คะแนน) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัด
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ลิน้ (149 คะแนน) และการตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) (149 คะแนน) รองลงมาคือ การตดัลิน้และ
การกดนิว้โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง (Articulation) (145 คะแนน) และล าดับสุดท้ายคือ บทเพลง
ส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ (138 คะแนน) 

 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียน จ านวน 8 คน 

 

ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ) คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. 

1. การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 20 18.63 1.506 
2. การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 20 18.63 1.685 
3. การตัดลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง 

(Articulation) 
20 18.13 2.475 

4. การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์ 20 19.63 0.744 
5. บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 20 17.25 2.188 

รวม 100 92.27 1.7196 

 
จากตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ) ของนักเรียน 

จ านวน 8 คน พบว่าค่าเฉลี่ยด้านต่างๆ ในแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้
ที่ต้องการทดสอบ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ การไล่บนัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 

แฟลต์ (�̅�= 19.63, S.D. = 0.744 ) รองลงมาคือ การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้ (�̅�= 18.63, 

S.D. = 1.506 ) และการตัดลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) (�̅�= 18.63, S.D. = 1.685 ) รองลงมาคือ 

การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) (�̅�= 18.13, S.D. = 2.475 ) และ

ล าดบัสดุท้ายคือ บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ (�̅�= 17.25, S.D. = 2.188 ) 
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ตาราง 6 แสดงผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัด
ลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้ t-test for dependent  
 

แบบทดสอบ (ภาคปฏิบัติ) กลุ่ม
ทดลอง 

N �̅� S.D. t Prob. 

1. การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

8 15.13 
 

18.63 

3.227 
 

1.506 

 
3.500 

 
0.010 

2. การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

8 16.13 
 

18.63 

2.232 
 

1.685 

 
2.303 

 
0.055 

3. การตัดลิ น้ และการกดนิ ว้ โดย
เปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) 

ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

8 11.38 
 

18.13 

2.387 
 

2.475 

 
8.037 

 
0.000 

4. การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 
ชาร์ป 3 แฟลต์ 

ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

8 14.00 
 

19.63 

2.726 
 

0.744 

 
7.232 

 
0.000 

5. บทเพลงส าหรับฝึกทักษะการตัด
ลิน้และการกดนิว้ 

ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

8 8.63 
 

17.25 

1.302 
 

2.188 

 
18.730 

 
0.000 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ผลการวิเคราะห์การศึกษาสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการ

ตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจยัได้
แบ่งออกเป็น 5 แบบฝึกทักษะ คือ 1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้ 2. การตัดลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd 
Interval) 3. การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) 4. การไล่บนัไดเสียง
เมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์ 5. บทเพลงส าหรับฝึกทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้  พบว่า
คะแนนที่ได้จากการประเมินผลหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ท่ีมี
ต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 

ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบ
ฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ซึง่ได้มาจากการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถาม  

 
ตาราง 7 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 

ข้อ ค าถาม ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. ผลการ
ประเมิน 

1. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอนเข้าใจ
ง่าย 

4.63 0.518 มากที่สดุ 

2. เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้เรียน 4.88 0.354 มากที่สดุ 
3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน 4.88 0.354 มากที่สดุ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 4.88 0.354 มากที่สดุ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้
ตรงตามจุดประสงค์ 

4.88 0.354 มากที่สดุ 

6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถของผู้ เรียน 

4.75 0.463 มากที่สดุ 

7. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติัทกัษะ
การตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้ 

4.75 0.463 มากที่สดุ 

8. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการ
ฝึกฝนทกัษะปฏิบติัแซกโซโฟนมากขึน้ 

4.88 0.354 มากที่สดุ 

9. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถใช้ฝึกฝนตามต้องการ
ด้วยตนเองได้ 

4.88 0.354 มากที่สดุ 

10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ 

4.75 0.463 มากที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.81 0.223 มากที่สุด 
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอน

เวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย  �̅� เท่ากับ 
4.81 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.223 และโดยรวมนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อแบบ
ฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ อยู่ในระดับมากที่สุด ทัง้นีข้้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ข้อ 2. เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาที่ใช้เรียน, 3. เนือ้หามีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับผู้ เรียน, 4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ , 5. กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์, 8. แบบฝึกทักษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนเกิด
แรงบันดาลใจในการฝึกฝนทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนมากขึน้ , และข้อ 9. แบบฝึกทักษะนี ้ผู้ เรียน

สามารถใช้ฝึกฝนตามต้องการด้วยตนเองได้ ทัง้ 6 ข้อนี ้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (�̅�= 4.88, S.D. = 
0.354 ) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 6. กิจกรรมมีความ
เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของผู้ เรียน, 7. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้, และข้อ 10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ใน

การฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ ทัง้ 3 ข้อนี ้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (�̅�= 4.75, S.D. = 0.463) 
คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1. 

เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอนเข้าใจง่าย (�̅�= 4.63, S.D. = 0.518) คิดเป็นระดบั
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ในส่วนของตอนที่ 2 ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้แบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้สุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนอยากให้เพิ่มเวลาสอนมากขึน้ และอยากได้
แบบฝึกทกัษะการเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) ที่มีลกูเลน่หวือหวาแปลกใหม่เพิ่มขึน้ 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  ซึ่ง
มีล าดบัขัน้ตอนของการวิจยัและผลการวิจยัโดยสรุปดงัต่อไปนี ้

  
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และ
การกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
หลงัเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ เพิ่มขึน้กว่าก่อนเรียน 

2. นกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต 

ระดับชัน้มัธยมศึกษา  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ก รุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1                   
ปีการศกึษา 2562 จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น คือ  

แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
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2. ตวัแปรตาม คือ  
- ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนของนัก เรียนโรงเรียน เซนต์โย เซฟคอนเวน ต์ 

กรุงเทพมหานคร ด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
- ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร     

ที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้  
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมลู 
1. แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์

โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
2 แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 

(ภาคปฏิบติั) ก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 5 แบบทดสอบ  
3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ ที่มีต่อแบบฝึก

ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
 

การด าเนินการทดลอง 
1. ผู้วิจัยได้นัดแนะพบปะพูดคยุกับนักเรียน (ไม่เป็นทางการ) ก่อนน าแบบฝึกทักษะ

ไปทดลองจริง เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความเข้าใจในการเรียนการสอน เพื่อให้แนวทางกิจกรรมการ
เรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกนั ก่อนการเร่ิมทดลองจริง 

2. ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ภาคปฏิบติั 5 แบบทดสอบ 
แล้วด าเนินการสอนนกัเรียน จ านวน 8 คน เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้
และการกดนิว้ ตามล าดบัแต่ละแบบฝึกที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ตัง้แต่แบบฝึกที่ 1 ถึง แบบฝึกที่ 5 ใช้เวลา
ในการทดสอบ 1 ชัว่โมง รวมเวลาเรียนทัง้หมด 8 คาบ 

3. หลงัจากจบการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแล้ว ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดสอบหลงัเรียน 
(Post-test) ด้วยวิธีเดียวกนักบัก่อนเรียน (Pre-test) 

4. ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 8 คน 

5. ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
แซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ มาเปรียบเทียบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในการปฏิบติั
แซกโซโฟน แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาสมมติฐาน 
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การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการทดลอง ผู้ วิจัยจึงได้น าผลคะแนนที่ได้มาท าการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี ้
1. ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการ

ตัดลิน้และการกดนิว้ ของนักเรียนที่ เรียนเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต  ระดับชัน้
มัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้น าคะแนนก่อนเรียนและ
หลงัเรียนของกลุม่ทดลองมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ t-test Dependent Sample 

2. น าผลคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ มาหาค่าเฉลี่ย �̅� และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. เพื่อน ามาแปลความหมายตามช่วงคะแนน 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และ
การกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัสรุปผลการวิจัย
ดงันี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร    
ทัง้ 5 แบบฝึกทักษะ คือ 1. การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้ 2. การตัดลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval)  
3. การตัดลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) 4. การไล่บันไดเสียงเมเจอร์
จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์ 5. บทเพลงส าหรับฝึกทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้ หลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ 

แซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 
4.81 และคะแนนค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.223  

 
การอภปิรายผล 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน   
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร    
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูอภิปรายผลได้ดงันี ้
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 แบบฝึกทักษะ คือ             
1. การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้ 2. การตัดลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 3. การตัดลิน้และการกด
นิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) 4. การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป 3 แฟลต์  
5. บทเพลงส าหรับฝึกทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้  มาผนวกกับแนวคิดของแลร์ร่ี เทียว      
(Larry Teal) ซึ่งได้อธิบายแนวคิดวิธีการสอนที่เน้นในส่วนของพืน้ฐานการบรรเลงแซกโซโฟน    
โดยผู้สอนต้องรู้จกัปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กบันกัเรียนในแต่ละบุคคล หลกัการส าคญัของการเรียน
เคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนควรเร่ิมต้นจากการฝึกซ้อมขัน้พืน้ฐาน จึงส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แสดงว่า การเรียนแซกโซโฟนด้วยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ทัง้ 5 แบบฝึกทักษะ ท าให้ความสามารถในการปฏิบติัเคร่ือง
ดนตรีแซกโซโฟนของนักเรียนแตกต่างกับก่อนเรียน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  แสดงให้เห็นว่า
การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ โดยผลการวิจยัครัง้นี ้ยงัได้สอดคล้องกบัผลการวิจยัเก่ียวกบัการสร้างแบบฝึก
ทกัษะที่มีประสิทธิภาพของหลาย ๆ ท่าน เช่น ผลวิจยัของ จนัทิมา เมยประโคน (2555) การศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนวิชาศิลปะ เร่ือง การสร้างสรรค์จากเศษวสัดุ
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม โดยการจัดการเรียนรู้แบบ          
4 MAT ผลการวิจัยพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ความพึงพอใจต่อการเรียนศิลปะของนกัเรียนอยู่ในระดบัมากที่สดุ ชนะศกัด์ิ วงษ์วีระวินิจ (2555) 
ได้สร้างแบบฝึกการบรรเลงแบบดับเบิล้ทังกิงส าหรับฟลูตกรณีศึกษา: A Midsummer Night’s 
Dream ท่อน Soherzo  โดย Felix Mendelssohn ผลการวิจัยพบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมี
พฒันาการที่ดีขึน้หลงัจากใช้แบบฝึกที่สร้างขึน้ ชุติพงศ์ กองแก้ว และสิชฌน์เศก ย่านเดิม (2560) 
ได้สร้างแบบฝึกทักษะการปฏิบติัรวมวง ด้วยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค ส าหรับ
เคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยัพบว่า  คะแนนเฉลี่ยของ
การปฏิบติัหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดบั .05 ผลคะแนนทกัษะการปฏิบติัหลงัเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.8 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
คาดหวงัคือ ผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะการปฏิบติัมีค่าเฉลี่ยไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 และ ศิริพงศ์ สมบูรณ์ 
(2558: ) ได้สร้างแบบฝึกหัดการแก้ไขปัญหาการตัดลิน้และการกดนิว้ที่ไม่สมัพันธ์กนัของการเล่น
คลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A Midsummer Night’s Dream ท่อน Soherzo  โดย Felix 
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Mendelssohn ผลการวิจัยพบว่าโดยค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ ดีขึน้หลังจากใช้
แบบฝึกหดัที่สร้างขึน้ 

จากการทดลองครัง้นีผู้้ วิจยัสรุปได้ว่า การศึกษาผลสมัฤทธ์ิด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
เป็นไปตามสมมติฐานตัง้ไว้ เพราะการสร้างแบบฝึกทักษะมีรูปแบบที่เร้าความสนใจผู้ เรียน และ
เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก มีเนือ้หาไม่ยาวจนเกินไป มีกิจกรรมในแต่ละแบบฝึกทักษะที่
หลากหลาย ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้ด้วยดี ผู้ เรียนไม่เกิดความเบื่ อหน่าย แบบฝึก
ทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ที่ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้นี ้สามารถน าไปใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สว่นของผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โย

เซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ คิดเป็นค่าเฉลี่ย �̅� 
เท่ากบั 4.81 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากบั 0.223 และโดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ อยู่ในระดบัมากที่สดุ ทัง้นีข้้อค าถามที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ข้อ 2. เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาที่ใช้เรียน, 3. เนือ้หามีความ
ยากง่ายเหมาะสมกับผู้ เรียน, 4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ , 5. กิจกรรมการ
เรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์, 8. แบบฝึกทักษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนเกิด
แรงบันดาลใจในการฝึกฝนทักษะปฏิบัติแซกโซโฟนมากขึน้ , และข้อ 9. แบบฝึกทักษะนี ้ผู้ เรียน

สามารถใช้ฝึกฝนตามต้องการด้วยตนเองได้ ทัง้ 6 ข้อนี ้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (�̅�= 4.88, S.D. = 
0.354) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 6. กิจกรรมมีความ
เหมาะสมกบัความรู้และความสามารถของผู้ เรียน, 7. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้, และข้อ 10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ใน

การฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ ทัง้ 3 ข้อนี ้ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ (�̅�= 4.75, S.D. = 0.463) 
คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ       

1. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดับขัน้ตอนเข้าใจง่าย  (�̅�= 4.63, S.D. = 0.518) คิดเป็น
ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ในส่วนของตอนที่ 2 ให้นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้แบบฝึกทกัษะ
แซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ โดยให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม หลังสิน้สุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบฝึกทักษะ พบว่านักเรียนอยากให้เพิ่มเวลาสอนมากขึน้ และอยากได้
แบบฝึกทกัษะการเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation) ที่มีลกูเลน่หวือหวาแปลกใหม่เพิ่มขึน้ 
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สาเหตทุี่ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ เนื่องจากแบบฝึกทักษะและบทเพลงที่ใช้ทดสอบมีล าดบัความง่าย
ยากเรียงตามล าดับความเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ(กุศยา แสงเดช , 2545)            
โดยก าหนดสาระส าคญั จดุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล การเลือกและสร้าง
สื่อการสอนที่เพิ่มดนตรีประกอบจังหวะที่ทันสมัยจึงเพิ่มความท้าทายพร้อมทัง้ดึงดูดความสนใจ
ของผู้ เรียนมากขึน้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจมองเห็นเป้าหมายในการฝึกฝนทักษะการปฏิบติั
แซกโซโฟนให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนได้ดีกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามที่
คาดหวงั  ผู้ เรียนจึงมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ในระหว่างด าเนินกิจกรรม ครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นกัเรียนรู้จกัการสงัเกตกายภาพ

ของตวัเองขณะปฏิบติัเคร่ืองดนตรี รู้จกัปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้และพร้อมหาค าตอบ เนื่องจากแต่
ละบุคคลมีความแตกต่างกนั เช่น ต าแหน่งขากรรไกรล่างที่ครอบขากรรไกรบนหรือขากรรไกรบน
ครอบขากรรไกรลา่ง เพื่อให้การวางต าแหน่งของปากต้องสบายและมีรูปปากที่สวยงามขณะปฏิบติั
เคร่ืองดนตรี 

2. หลงัจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรให้นักเรียนสรุปบทเรียนใน
แต่ละแบบฝึกทกัษะที่นกัเรียนได้ปฏิบติัแล้ว โดยใช้วิธีตัง้ค าถามทุกครัง้เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไป
ในแต่ละครัง้ 

 
ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาในการสร้างแบบฝึกทักษะเป็นบทเพลงสัน้ ๆ ที่เก่ียวข้องและ
เหมาะสมกบัทกัษะนัน้ ๆ เพื่อเพิ่มความจดจ าในการบรรเลงของเคร่ืองดนตรี เช่น ทกัษะการตดัลิน้ 
ควรใช้บทเพลง วิลเลี่ยม แทล โอเวอเช่อร์  (William Tell Overture) โดย โจอัคคิโน รอสซินี 
(Gioacchino Rossini) และทักษะการใช้ลมต่อเนื่อง ควรใช้บทเพลง แคนนอนอินดีเมเจอร์ 
(Cannon in D Major) โดย โยฮนัน์ พาเคลเบล (Johann Pachelbel) ฯลฯ 

2. ควรมีการเพิ่มทักษะต่าง ๆ ให้หลากหลายมากขึน้ เพื่อเป็นตัวเลือกในการศึกษา
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติเคร่ืองดนตรีของแต่ละบุคคล เช่น ทักษะการหายใจ (The Breathing 
Technique) ทกัษะการใช้ลม (Slur) ทกัษะการตดัลิน้ (Tonguing) ทกัษะการควบคมุลกัษณะเสียง 
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(Articulation) ทักษะการควบคมุระดบัเสียง (Intonation) ทกัษะการควบคมุเสียงระรัวของรูปปาก 
(Vibrato) ทกัษะการฝึกบนัไดเสียง (Scale) และอาร์เพจจิโอ (Arpeggio) ฯลฯ 
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ภาคผนวก ก 
 

- แบบประเมินแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 

- แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการ
กดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

- แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
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แบบประเมินแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้  
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง  
 ผู้วิจยัได้สร้างแบบประเมินแบบฝึกทกัษะนีข้ึน้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่
มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนที่เรียนเคร่ืองดนตรี
แซกโซโฟน ในวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ เชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบแบบฝึกทกัษะดงักลา่ว โดยละเอียดและตอบค าถาม
ตามความคิดเห็นให้ตรงกบัสภาพความเป็นจริงที่สดุ 
 แบบประเมินในแต่ละข้อมีตวัเลือก 5 ช่อง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้ชดัเจน  
และท าเคร่ืองหมาย   ในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดงันี  ้

5 หมายถึง  ดีมาก 
4 หมายถึง  ดี 
3 หมายถึง  พอใช้ 
2 หมายถึง  ปรับปรุง 
1 หมายถึง  ใช้ไม่ได้ 

 
ข้อ 
 

 
เนือ้หาการประเมิน 

ระดับการพิจารณา หมาย
เหต ุ

5 4 3 2 1 

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. วตัถปุระสงค์การเรียนสอดคล้องกบัเนือ้หา       

2. วตัถปุระสงค์การเรียนแต่ละแบบฝึกทกัษะชดัเจน       

3. สามารถปฏิบตัิได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด       

4. การจดัล าดบัเนือ้หาการเรียนการสอนมีความเหมาะสม       

ด้านเนือ้หาการเรียนการสอน 

5. เนือ้หาของแต่ละแบบฝึกทกัษะมคีวามยากงา่ย
เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

      

6. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามคีวามสมัพนัธ์ต่อเนื่องกนั       

7. ขัน้ตอนของแบบฝึกทกัษะสามารถพฒันาผู้ เรียนได้       
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8. เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมต่อเนือ้หา 

      

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. การจดัเรียงล าดบักิจกรรมการเรียนการสอนตามความ

ยากง่ายได้อย่างเหมาะสม 
      

 10. มีแรงจงูใจผู้ เรียนให้เกดิความสนใจในการเรียน       

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของเนือ้หา 

      

12. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน       

ด้านสื่อการสอน 
13. แบบฝึกทกัษะส่งเสริมและพฒันาทกัษะปฏิบตัิ       

14. แบบฝึกทกัษะมีรูปแบบท่ีเหมาะสม       

15. แบบฝึกทกัษะใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน       

16. แบบฝึกทกัษะช่วยให้การเรียนการสอนส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

      

ด้านการวดัและการประเมิน 
17. การประเมินผลครอบคลมุทกุวตัถปุระสงค์การเรียนรู้       

18. แบบฝึกทกัษะสามารถน าไปใช้ได้จริง       

19. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสามารถวดัความรู้ 
ความเข้าใจ และทกัษะการปฏิบตัิแซกโซโฟนของ
นกัเรียนได้ 

      

20. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลงั
เรียน) มคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เนือ้หาและ
กิจกรรม 

      

 
ความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
วนัท่ี.......... เดือน.................... พ.ศ. ............... 
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แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมหานคร (ภาคปฏิบัติ) ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ค าชีแ้จง 

ให้ท่านพิจารณารายการประเมินต่อไปนีส้ามารถวดัได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบติัหรือไม่ 

โดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดงันี ้
 -1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวดั 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่ารายการประเมินนัน้วดัได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวดั 
 

 
วัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 

 
แบบทดสอบ 

ระดับ 
การพิจารณา 

 
หมายเหตุ 

-1 0 +1 
1. เร่ือง การออก
เสียงพยางค์ใน
การตดัลิน้ 
 
ขัน้ที่ 1 ให้นกัเรียน
ออกเสียงโดย 
ไม่ใช้แซกโซโฟน 
อตัราจงัหวะที่ 
100 
 
ขัน้ที่ 2 ให้นกัเรียน
ออกเสียงโดย 
ใช้แซกโซโฟน 
อตัราจงัหวะที่ 
100 
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2. เร่ือง ตดัลิน้ขัน้
คู่ 2 (2nd Interval)
  
ให้นกัเรียนบรรเลง
แบบฝึกทกัษะที่
ก าหนดให้  
ในอตัราจงัหวะที่ 
100 
 

 

 
 

    

3. เร่ือง การตดัลิน้
และการกดนิว้ 
โดยเปลี่ยน
ลกัษณะเสียง 
(Articulation)  
อตัราจงัหวะที่ 
100 
 

 

 
 

    

4. เร่ือง ไลบ่นัได
เสียงเมเจอร์
จ านวน 3 ชาร์ป 
และ 3 แฟลต์ 
 

ให้นกัเรียนบรรเลงบนัไดเสียง 
และอาร์เพจจิโอ โดยให้นกัเรียนจบั
ฉลากเอง จ านวน 3 ครัง้ 3 บนัไดเสียง 

    

5. เร่ือง บทเพลง
ส าหรับฝึกทกัษะ
การตดัลิน้และ
การกดนิว้ 
 

ให้นกัเรียนบรรเลงบทเพลงส าหรับฝึก
ทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ที่เลือกไว้
ในแบบฝึกทกัษะที่ 5 จ านวน 1 บทเพลง 
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track) 

    

 



  82 

ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
วนัท่ี.......... เดือน.................... พ.ศ. ............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  83 

แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 

 
ค าชีแ้จง  
 ให้ท่านพิจารณารายการประเมินต่อไปนีส้ามารถวดัได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบติัหรือไม่ 

โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัระดบัการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ดงันี ้
 -1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวดั 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ ว่ารายการประเมินนัน้วดัได้ตรงตามสิ่งที่ต้องการ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งที่ต้องการวดั 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

ระดับการ
พิจารณา 

 
ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1 

1. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอน 
เข้าใจง่าย 

    

2. เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้เรียน     

3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน     

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ     

5.  กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมเกิดการเรียนรู้
ตรงตามจุดประสงค์ 

    

6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถของผู้ เรียน 

    

7. แบบฝึกทกัษะนีท้ าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติัทกัษะ
การตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้ 

    

8. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจใน     
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การฝึกฝนทกัษะปฏิบติัแซกโซโฟนมากขึน้ 

9. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถใช้ฝึกฝนตาม
ต้องการด้วยตนเองได้ 

    

10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ 

    

 
ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ประเมิน
(............................................................) 

ต าแหน่ง ........................................................... 
วนัท่ี.......... เดือน.................... พ.ศ. ............... 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน  

เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
 

ค าชีแ้จง  
 แบบสอบถามในแต่ละข้อมีตวัเลือก 5 ช่อง ให้นกัเรียนอ่านข้อความให้ชดัเจน และท า

เคร่ืองหมาย  ในช่องที่นกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นตรงกบัตวัเลือก โดยตวัเลือก 5 ช่องแสดง
ระดบัเจตคติ ดงันี ้
  5 หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ  
  4 หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก   
  3 หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
  2 หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย   
  1 หมายถึง มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ  
  

ข้อ ค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอน เข้าใจ

ง่าย 
     

2 . เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้เรียน      
3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน      
4 . กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ      

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ตรง
ตามจดุประสงค์ 

     

6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ
ของผู้ เรียน 

     

7. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการ
ตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้ 

     

8. แบบฝึกทกัษะนีท้ าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการ
ฝึกฝนทกัษะปฏิบติัแซกโซโฟนมากขึน้ 
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9. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถใช้ฝึกฝนตามต้องการ
ด้วยตนเองได้ 

     

10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ 

     

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 

กรุงเทพมหานคร 
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบ

ฝึกทักษะ เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ (ภาคปฏิบัติ) ก่อนเรียน-หลังเรียน และ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

- ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ของผู้ เชี่ยวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้

และการกดนิว้ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณต มีสอน     
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อณรรฆ จรัณยานนท์    
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีวิทยา  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
3. อาจารย์ ดร.ปวตัน์ชยั สวุรรณคงัคะ   
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดริุยางคศาสตร์สากล 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดั
ลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 
 

 
ข้อ 

 
รายการข้อค าถาม 

ค่าความคิดเหน็ของ
ผู้ทรงคุณวุฒคินท่ี 

ค่าเฉลี่ย 

X  

แปลผล 

 
1 2 3 

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

1. วตัถปุระสงค์การเรียนสอดคล้องกบัเนือ้หา 4 4 4 4..00 เหมาะสม 

2. วตัถปุระสงค์การเรียนแต่ละแบบฝึกทกัษะ

ชดัเจน 

4 5 4 4.33 เหมาะสมมาก 

3. สามารถปฏิบตัิได้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด 3 4 5 4.00 เหมาะสม 

4. การจดัล าดบัเนือ้หาการเรียนการสอนมีความ 

เหมาะสม 

4 

 

4 

 

4 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

ด้านเนือ้หาการเรียนการสอน 

5. เนือ้หาของแต่ละแบบฝึกทกัษะมคีวามยากงา่ย 

เหมาะสมกบัผู้ เรียน 

5 

 

4 

 

3 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

6. การจดัเรียงล าดบัเนือ้หามคีวามสมัพนัธ์ 

ต่อเนื่องกนั 

4 

 

5 

 

4 

 

4.33 

 

เหมาะสมมาก 

7. ขัน้ตอนของแบบฝึกทกัษะสามารถพฒันา 

ผู้ เรียนได้ 

5 4 

 

5 

 

4.67 

 

เหมาะสมมาก 

8. เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนมี

ความเหมาะสมต่อเนือ้หา 

4 

 

4 

 

4 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

9. การจดัเรียงล าดบักิจกรรมการเรียนการสอน 4 4 5 4.33 เหมาะสมมาก 
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ตามความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม     

10. มีแรงจงูใจผู้ เรียนให้เกดิความสนใจในการเรียน 5 4 5 4.67 เหมาะสมมาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกบัวตัถ ุ

ประสงค์ของเนือ้หา 

4 

 

4 

 

4 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

12. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 5 5 5 5.00 เหมาะสมมาก 

ด้านสื่อการสอน 

13. แบบฝึกทกัษะส่งเสริมและพฒันาทกัษะปฏิบตัิ 5 4 4 4.33 เหมาะสมมาก 

14. แบบฝึกทกัษะมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 4 4 4 4.00 เหมาะสม 

15. แบบฝึกทกัษะใช้ภาษาเหมาะสมกบัระดบั

ผู้ เรียน 

5 4 4 4.33 เหมาะสมมาก 

16. แบบฝึกทกัษะช่วยให้การเรียนการสอนส าเร็จ 

ตามเป้าหมาย 

3 

 

4 

 

5 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

ด้านการวดัและการประเมิน 

17. การประเมินผลครอบคลมุทกุวตัถปุระสงค์ 

การเรียนรู้ 

4 

 

4 

 

4 

 

4.00 

 

เหมาะสม 

18. แบบฝึกทกัษะสามารถน าไปใช้ได้จริง 4 4 5 4.33 เหมาะสมมาก 

19. แบบทดสอบทางการเรียนสามารถวดัความรู้ 

ความเข้าใจ และทกัษะการปฏิบตัิแซกโซโฟน

ของนกัเรียนได้ 

5 

 

5 

 

4 

 

4.67 

 

เหมาะสมมาก 

20. แบบทดสอบทางการเรียน (ก่อนเรียนและหลงั

เรียน) มคีวามสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

เนือ้หาและกจิกรรม 

4 4 4 4.00 เหมาะสม 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 4.25 4.30 4.25 เหมาะสมมาก 
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ตาราง ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึก
ทกัษะ เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ (ภาคปฏิบติั) ก่อนเรียน-หลงัเรียน และวตัถปุระสงค์การ
เรียนรู้ 

 
 

แบบทดสอ
บข้อที่ 

 
 

แบบทดสอบ 

ประมาณค่า 
ความคิดเหน็ 

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 

 
ค่า 

เฉลี่ย 
 

IOC 

 

แปลผล 

 

1 2 3 
1. เร่ือง การ
ออกเสียง
พยางค์ใน
การตดัลิน้ 
 
ขัน้ที่ 1 ให้
นกัเรียน
ออกเสียง
โดย 
ไม่ใช้แซก
โซโฟน 
อตัราจงัหวะ
ท่ี 100 
ขัน้ที่ 2 ให้
นกัเรียน
ออกเสียง
โดย 
ใช้แซก
โซโฟน 
อตัราจงัหวะ
ท่ี 100 

 

 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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2. เร่ือง ตดั
ลิน้ขัน้คู่ 2 
(2nd 
Interval)
  
ให้นกัเรียน
บรรเลงแบบ
ฝึกทกัษะที่
ก าหนดให้  
ในอตัรา
จงัหวะที่ 
100 

 

 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

3. เร่ือง การ
ตดัลิน้และ
การกดนิว้ 
โดยเปลี่ยน
ลกัษณะ
เสียง 
(Articulatio
n)  
อตัราจงัหวะ
ท่ี 100 

 

 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

4. เร่ือง ไล่
บนัไดเสียง
เมเจอร์
จ านวน  
3 ชาร์ป 
และ 3 
แฟลต์ 

ให้นกัเรียนบรรเลงบนัไดเสียง 
และอาร์เพจจิโอ โดยให้นกัเรียนจบั
ฉลากเอง จ านวน 3 ครัง้ 3 บนัไดเสียง 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 
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5. เร่ือง บท
เพลงส าหรับ
ฝึกทกัษะ
การตดัลิน้
และการกด
นิว้ 

ให้นกัเรียนบรรเลงบทเพลงส าหรับฝึก
ทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ที่เลือก
ไว้ในแบบฝึกทกัษะที่ 5 จ านวน 1 บท
เพลง พร้อมดนตรีประกอบ (Backing 
track) 

+1 +1 +1  น าไปใช้ได้ 
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ตาราง ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่มีต่อแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 

 
 

ข้อ 

 
 

รายการข้อค าถาม 

ประมาณค่า 
ความคิดเหน็ 

ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนท่ี 

 
ค่าเฉลี่ย 

IOC 

 

แปลผล 

 

1 2 3 

1. เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องเป็นล าดบัขัน้ตอน 
เข้าใจง่าย 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

2. เนือ้หาที่เรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้
เรียน 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

3. เนือ้หามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผู้ เรียน +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

4. กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ +1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม เกิดการ
เรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์ 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 

6. กิจกรรมมีความเหมาะสมกบัความรู้และ
ความสามารถของผู้ เรียน 

0 +1 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

7. แบบฝึกทกัษะนี ้ท าให้ผู้ เรียนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ ได้ดีขึน้ 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

8. แบบฝึกทกัษะนีท้ าให้ผู้ เรียนเกิดแรงบนัดาลใจ
ในการฝึกฝนทกัษะปฏิบติัแซกโซโฟนมากขึน้ 

+1 0 +1 0.67 น าไปใช้ได้ 

9. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถใช้ฝึกฝนตาม
ต้องการด้วยตนเองได้ 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้ได้ 

10. แบบฝึกทกัษะนี ้ผู้ เรียนสามารถประยุกต์ใช้ใน
การฝึกซ้อมปฏิบติักบัเคร่ืองดนตรีอ่ืนได้ 

+1 +1 0 0.67 น าไปใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค 
แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน 

เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 
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ค าอธิบายการใช้แบบฝึกทักษะแซกโซโฟน เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 
ส าหรับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 

 
ค าชีแ้จง 
 แบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ในงานวิจยันี ้เป็นการฝึกตัดลิน้
เพื่อท าให้ลกัษณะของเสียงมีความสัน้-ยาว หรือ เลน่โน้ตให้ขาดจากกนั เพิ่มความชดัเจนของโน้ต 
และฝึกให้นกัเรียนมีความเข้าใจและสามารถแยกแยะลกัษณะของการออกเสียงด้วยการฟังได้ 
แบบฝึกทกัษะนีเ้หมาะส าหรับนกัเรียนแซกโซโฟนที่มีพืน้ฐานเบือ้งต้นมาก่อนแล้ว  
 
วิธีฝึกการออกเสียงพยางค์ที่ใช้การตัดลิน้ 
 1. การฝึกเร่ิมต้นด้วยการร้องออกเสียงพยางค์หรือพยญัชนะแบบเดียวกนั และฝึกซ้อมการ
ออกเสียงให้มีความชดัเจนเท่า ๆ กนั 
 2. ฝึกการควบคมุลมให้มีความต่อเนื่องสม ่าเสมอ ก าหนดการเป่าตามจงัหวะที่ตัง้ไว้  
โดยลิน้มีหน้าที่ท าให้เสียงขาดออกจากกนั และให้นกัเรียนสงัเกต จดจ าต าแหน่งการใช้ลิน้ที่ท าให้
เสียงต่อเนื่อง และน าไปฝึกซ้อม 
 3. เร่ิมฝึกการตดัลิน้แบบธรรมดา (Legato tonguing) ซ้อมช้า ๆ ก่อน โดยเร่ิมอตัราจงัหวะ
ท่ี 60 และเพิ่มขึน้ครัง้ละ 5 จงัหวะ ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เพื่อท าให้เกิดความช านาญ 
  4. นกัเรียนต้องฝึกซ้อมแบบฝึกทกัษะกบัเมโทนอมหรือดรัมบีทแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้เกิด
การพฒันาที่ดีขึน้ นกัเรียนต้องฝึกซ้อมทุกวนั 
 
สื่อการสอน 
 1. แซกโซโฟน 
 2. คอมพิวเตอร์ (Notebook) 
 3. ล าโพง 
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แบบฝึกท่ี 1 เร่ือง การออกเสียงพยางค์ในการตัดลิน้     (1 ชั่วโมง/1 สัปดาห์) 
วิธีการฝึก  
 ให้นกัเรียนออกเสียงตามครูผู้สอนในโน้ตที่ก าหนดให้ โดยใช้เมโทนอมและแบ็คกิง้แทร็ก  
เร่ิมในอตัราจงัหวะที่ 60-100 
 ขัน้ท่ี 1 ฝึกซ้อมการออกเสียงโดยไม่ใช้แซกโซโฟน 

- ฝึกออกเสียงโดยพดูค าว่า “ทา” (ta) “ท”ู (tu) “ก”ู (ku) และ “ด”ู (doo) ในโน้ตแต่ละตวั  
- เมื่อเร่ิมออกเสียงได้แล้ว ให้นกัเรียนขยบัเท้าซ้าย - ขวา ตามจงัหวะพร้อมการออกเสียง 

 ขัน้ท่ี 2 ฝึกซ้อมโดยใช้แซกโซโฟน 
- ฝึกออกเสียงโดยพดูค าว่า “ทา” (ta) “ท”ู (tu) “ก”ู (ku) และ “ด”ู (doo) ในโน้ตแต่ละตวั  
- เมื่อเร่ิมออกเสียงโดยใช้แซกโซโฟนได้แล้ว ให้นกัเรียนเป่าโดยใช้โน้ตเพียง 1 ตวั พร้อม
ดนตรีประกอบ ในการสร้างสดัสว่นโน้ตให้เป็นประโยค และให้เพื่อน ๆ ในกลุม่เป่าตาม 
พร้อมสลบันกัเรียนขึน้ไปน าเป่าจนครบ 

จุดประสงค์  
 เพื่อให้นกัเรียนใช้การออกเสียงในการฝึกซ้อมไปในทิศทางเดียวกนั และรู้จกัการคิด
สร้างสรรค์สดัสว่นของโน้ตดนตรี อีกทัง้สง่เสริมด้านความมัน่ใจในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 
1.1 

 
1.2 

 
1.3 

1.4 
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แบบฝึกท่ี 2 การไล่บันไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์                       
(1 ชั่วโมง/1 สัปดาห์) 
วิธีการฝึก 
 1. ฝึกซ้อมในบนัเสียงเมเจอร์ จ านวน 3 ชาร์ป, 3 แฟลต 
 2. ฝึกซ้อมในความเร็วที่สามารถควบคมุได้ โดยใช้เมโทนอม เร่ิมอตัราจงัหวะที่ 60-10 
จุดประสงค์ 
 นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ในบนัไดเสียงต่าง ๆ  เพื่อความคล่องตวัของ
นิว้และความต่อเนื่องของเสียง 
 
C Major 

 
F Major 

 
Bb Major 

 
Eb Major 

 
G Major 

 
D Major 

 
A Major 
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แบบฝึกท่ี 3 เร่ือง การตดัลิน้ขัน้คู่  2 (2nd Interval)              (1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์) 
 
วิธีการฝึก 
 1. สปัดาห์ที่ 1 ซ้อมแบบฝึกที่ 3.1, 3.2 ด้วยเมโทรนอม เร่ิมอตัราจงัหวะที่ 60–100 เพิม่ขึน้
ครัง้ละ 5 จงัหวะ 
 2. สปัดาห์ที่ 2 ซ้อมแบบฝึกที่ 3.3, 3.4 ด้วยเมโทรนอม เร่ิมอตัราจงัหวะที่ 60–100 เพิม่ขึน้
ครัง้ละ 5 จงัหวะ  
จุดประสงค์ 
 เพื่อฝึกความคุ้นชินของการเคลื่อนไหวนิว้ และฝึกทกัษะการตดัลิน้ไปพร้อม ๆ กนั 
 
แบบฝึกที่ 3.1  
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แบบฝึกที่ 3.2 

 
 
 
แบบฝึกที่ 3.3 

 
 
 
แบบฝึกที่ 3.4 
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แบบฝึกท่ี 4 เร่ือง การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลักษณะเสียง 
(Articulation)                                                            (1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์) 
 
วิธีการฝึก 
 1. สปัดาห์ที่ 1 ซ้อมแบบฝึกที่ 4.1 โดยซ้อมด้วยเมโทรนอม เร่ิมอตัราจงัหวะที่ 60-100 
เพิ่มขึน้ครัง้ละ 5 จงัหวะ 
 2. สปัดาห์ที่ 2 ซ้อมแบบฝึกที่ 4.2, 4.3 โดยซ้อมด้วยเมโทรนอม เร่ิมอตัราจงัหวะที่ 60-100 
เพิ่มขึน้ครัง้ละ 5 จงัหวะ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นกัเรียนฝึกความคลอ่งตวัของการตดัลิน้และการกดนิว้ ใน Articulation ท่ีแตกต่าง
กนั และก าหนดจงัหวะเพื่อฝึกวางแผนการซ้อม 
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แบบฝึกที่ 4.1 
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แบบฝึกที่ 4.2 

 
 
 
แบบฝึกที่ 4.3 
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แบบฝึกท่ี 5 เร่ือง บทเพลงส าหรับฝึกทักษะการตัดลิน้และการกดนิว้  
(1 ชั่วโมง/2 สัปดาห์) 
 
ค าชีแ้จง  
 ให้นกัเรียนเลือกบทเพลงส าหรับใช้ฝึกบรรเลงบทเพลงใดบทเพลงหนึ่งจากโน้ตเพลงที่
ก าหนดให้ จ านวน 1 บทเพลง  
 
วิธีการฝึก 
 1. สปัดาห์ที่ 1 ซ้อมบทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้  
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)  
 2. สปัดาห์ที่ 2 ซ้อมบทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้  
พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track)  
 
จุดประสงค์ 
 เพื่อฝึกการบรรเลงบทเพลงส าหรับทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้อย่างต่อเนื่อง  
ประกอบด้วยบทเพลงที่ก าหนดให้ ดงัต่อไปนี ้
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บทเพลงที่ 1 
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บทเพลงที่ 2 
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  111 

 



  112 
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บทเพลงที่ 3 
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หนังสือหรือต าราในการฝึกซ้อมการตัดลิน้และการกดนิว้ (เพิ่มเติม) 
 หนงัสือหรือต าราที่ผู้วิจยัแนะน าเพิ่มเติมนี ้มีเนือ้หาเก่ียวกบัทกัษะการตดัลิน้และการกด
นิว้ รวมถึงพืน้ฐานต่าง ๆ ที่ครอบคลมุในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีแซกโซโฟนที่น่าฝึกซ้อม และบาง
เลม่มีซีดีประกอบการฝึกซ้อมหรือบางเลม่สามารถฝึกซ้อมกบัผู้ อ่ืนได้ เพื่อช่วยฝึกการแสดงดนตรี 
อีกทัง้เป็นการฝึกการเลน่ดนตรีร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
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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แบบทดสอบภาคปฏิบตัิ  
ก่อนเรียนและหลังเรียน 

ค าชีแ้จง 
 1. แบบทดสอบภาคปฏิบติัก่อนเรียนและหลงัเรียนนี ้เป็นแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ด้วยแบบฝึกทกัษะแซกโซโฟน เร่ืองการตดัลิน้และการกดนิว้ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนกัเรียนก่อนเรียน – หลงัเรียน ซึง่
เนือ้หาจะเป็นการประมวลความรู้ที่นกัเรียนได้เรียนไปแล้ว จากแบบฝึกทกัษะทัง้ 5 แบบฝึก 
ประกอบไปด้วย 

แบบทดสอบที่ 1 เร่ือง การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้    
แบบทดสอบที่ 2 เร่ือง การตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval) 
แบบทดสอบที่ 3 เร่ือง การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง 
(Articulation) 
แบบทดสอบที่ 4 เร่ือง การไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์ 
แบบทดสอบที่ 5 เร่ือง บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 

 2. แบบทดสอบภาคปฏิบติัก่อนเรียน - หลงัเรียน มีจ านวน 5 แบบทดสอบ  
ข้อละ 20 คะแนน รวมทัง้หมด 100 คะแนน  
 3. ให้นกัเรียนอ่านค าสัง่แต่ละแบบทดสอบภาคปฏิบติัที่ก าหนดให้ชดัเจน และปฏิบติัตาม
ค าสัง่ให้ถูกต้อง 
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แบบทดสอบที่ 1 เร่ือง การออกเสียงพยางค์ในการตดัลิน้  
 ขัน้ที่ 1 ให้นกัเรียนออกเสียงโดยไม่ใช้แซกโซโฟน อตัราจงัหวะที่ 100 
 ขัน้ที่ 2 ให้นกัเรียนออกเสียงโดยใช้แซกโซโฟน อตัราจงัหวะที่ 100 
 

 
 
แบบทดสอบที่ 2 เร่ือง ตดัลิน้ขัน้คู่ 2 (2nd Interval)  
 ให้นกัเรียนบรรเลงแบบฝึกทกัษะที่ก าหนดให้ ในอตัราจงัหวะที่ 100 
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แบบทดสอบที่ 3 เร่ือง การตดัลิน้และการกดนิว้โดยเปลี่ยนลกัษณะเสียง (Articulation)  
อตัราจงัหวะที่ 100 
 

 
 
 
แบบทดสอบที่ 4 เร่ือง ไลบ่นัไดเสียงเมเจอร์จ านวน 3 ชาร์ป และ 3 แฟลต์ 
 ให้นกัเรียนบรรเลงบนัไดเสียงและอาร์เพจจิโอ โดยให้นกัเรียนจบัฉลากเอง  
จ านวน 3 ครัง้ 3 บนัไดเสียง 
    
แบบทดสอบที่ 5 เร่ือง บทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ 
 ให้นกัเรียนบรรเลงบทเพลงส าหรับฝึกทกัษะการตดัลิน้และการกดนิว้ที่เลือกไว้ในแบบฝึก
ทกัษะที่ 5 จ านวน 1 บทเพลง พร้อมดนตรีประกอบ (Backing track) 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
(แบบทดสอบที่ 1, 2, 3, 4, 5) 

 
รายการ
ประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. 
จงัหวะ 

 

จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอและ
สามารถ

บรรเลงจนจบ
แบบทดสอบ 

จงัหวะมีความ
สม ่าเสมอและ
บรรเลงผิด
จงัหวะ 1-3 

โน้ต 

ยืดจงัหวะหรือ
เร่งจงัหวะ
เกินไปและ
บรรเลงผิด
จงัหวะ 4-5 

โน้ต 

ยืดจงัหวะหรือ
เร่งจงัหวะ
เกินไปและ
บรรเลงผิด
จงัหวะ 5 โน้ต

ขึน้ไป  

ยืดจงัหวะหรือ
เร่งจงัหวะ
เกินไปและ
บรรเลงไม่เข้า
จงัหวะเลย 

2.  
การตดั
ลิน้ 

สามารถแยก
เสียงแต่ละ
เสียงตามค่า
ของตวัโน้ตได้
อย่างถูกต้อง 

สามารถแยก
เสียงแต่ละ
เสียงตามค่า
ของตวัโน้ตได้
แต่บรรเลงผิด 
1-3 โน้ต 

สามารถแยก
เสียงแต่ละ
เสียงตามค่า
ของตวัโน้ตได้
แต่บรรเลงผิด 
4-5 โน้ต 

สามารถแยก
เสียงแต่ละ
เสียงตามค่า
ของตวัโน้ตได้
แต่บรรเลงผิด 
5 โน้ตขึน้ไป 

ไม่สามารถ
แยกเสียงแต่
ละเสียงตาม
ค่าของตวัโน้ต

ได้เลย 

3.  
การกด
นิว้ 

สามารถ
ควบคมุ

จงัหวะและ
ความชดัเจน
ของเสียงได้
อย่าง

คลอ่งแคลว่ใน
อตัราจงัหวะที่
เหมาะสมและ
มีความมัน่ใจ
ในการบรรเลง 

สามารถ
ควบคมุ

จงัหวะและ
ความชดัเจน
ของเสียงได้ใน
อตัราจงัหวะที่
เหมาะสมสว่น
ใหญ่และมี

ความมัน่ใจใน
การบรรเลง 

สามารถ
ควบคมุ

จงัหวะและ
ความชดัเจน
ของเสียงได้ใน
อตัราจงัหวะที่
เหมาะสมและ
ไม่มีความ
มัน่ใจในการ
บรรเลง 

การควบคมุ
จงัหวะและ
ความชดัเจน
ของเสียงได้ใน
อตัราจงัหวะที่
ช้าและไม่มี
ความมัน่ใจใน
การบรรเลง 

การควบคมุ
จงัหวะและ
ความชดัเจน
ของเสียงได้ใน
อตัราจงัหวะที่
ช้ามาก ไม่มี
ความต่อเนื่อง
ของบทเพลง
และไม่มีความ
มัน่ใจในการ
บรรเลง 
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4. 
ท่าทาง
ในการ
บรรเลง 

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิว้
ที่วางอยู่บน
แปน้นิว้ อยู่ใน
ลกัษณะที่เป็น
ธรรมชาติของ
ร่างกายที่
ถกูต้อง 

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิว้
ที่วางอยู่บน
แปน้นิว้ อยู่ใน
ลกัษณะที่เป็น
ธรรมชาติของ
ร่างกายที่
พอใช้ 

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิว้
ที่วางอยู่บน
แปน้นิว้ อยู่ใน
ลกัษณะที่
เกร็งเป็นบาง

จดุ 

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิว้
ที่วางอยู่บน
แปน้นิว้ อยู่ใน
ลกัษณะที่
เกร็ง 

ท่าทางในการ
บรรเลงแซก
โซโฟนและนิว้
ที่วางอยู่บน
แปน้นิว้ อยู่ใน
ลกัษณะที่ไม่
ถกูต้องและ
เกร็งมาก 

 
ระดบัคณุภาพ 

คะแนน  17 - 20  หมายถึง ดีมาก 
คะแนน  13 - 16  หมายถึง ดี 
คะแนน  9 - 12  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน  5 - 8  หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  0 - 4  หมายถึง ปรับปรุง 
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ภาคผนวก ง 
 

- ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะแซกโซโฟน  
เร่ืองการตัดลิน้และการกดนิว้ 

- หนังสือราชการที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 
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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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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพชัราภรณ์ แพทย์เกาะ 
วัน เดือน ปี เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 
สถานที่เกิด จงัหวดันครราขสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2563  ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต  

      สาขาวิชาศิลปศกึษา แขนงวิชาดนตรีศึกษา  
      จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ        
พ.ศ. 2555  ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
      สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก   
      จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  
พ.ศ. 2551  ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
      จาก โรงเรียนสรุนารีวิทยา จงัหวดันครราชสีมา 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 100 หมู่ 5 ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 30000   
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