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การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้น

มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต  เรื่องความ
คลอ่งตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะ และเพ่ือ
ศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้
เป็นนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2562 ท่ีปฏิบัติคลาริเน็ต จ านวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยประกอบดว้ย 1) แบบฝึกทักษะการ
ปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 2) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
การปฏิบตัิคลาริเน็ตก่อนเรียนและหลงัเรียน (ขอ้สอบปฏิบตัิ) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่แบบ
ฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต และสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยั พบว่า 1. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบฝึกทกัษะการปฏิบัติ
คลาริเน็ตก่อนเรียนและหลงัเรียน (ขอ้สอบปฏิบัติ) เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ของนักเรียนวงโยธ
วาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา นกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนดว้ย
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต  ระดับชั้น
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของ
ระบบนิว้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (=4.74) 
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The aims of this research are (1) to study the accomplishment of students in the 

Sarasas Ektra School symphonic band in practicing on clarinet performing skills exercises, 
with the deftness of the fingering based on the theories of Carl Baermann; and (2) to study the 
satisfaction levels of the students in this project. The sample group in this research consisted 
of ten students playing the clarinet in Sarasas Ektra School symphonic band in the second 
semester of the 2019 academic year. The research tools consisted of the following: (1) clarinet 
exercises for the deftness of their fingers; (2) a pre-and-post clarinet performance test; (3) a 
student satisfaction survey on the clarinet exercises. The statistics used for data analysis 
included average, percentage and standard deviation. The results were as follows: (1) based 
on the accomplishments of the students in the Sarasas Ektra School symphonic band in 
practicing clarinet performing skills exercises and the deftness of their fingering, based on the 
theories of Carl Baermann. The students received higher scores on the post-practice test 
received higher scores with a statistical significance of .05. (2) The level of satisfaction among 
students in the Sarasas Ektra school band with practicing clarinet performance skills exercise 
was high and the deftness of their fingering was at the highest level (=4.74) 

 
Keyword : Sarasas Ektra School‚ Symphonic band‚Clarinet practice‚ Performimg skills 
exercises‚ Deftness of fingering‚ Carl Baermann 
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เหลือ ใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรกึษา เป็นก าลงัใจใหก้นัและกนั และมอบมิตรภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ี
ศกึษารว่มกนั 

ขอบคณุแม่ ป๊า และครอบครวัท่ีคอยใหค้  าปรกึษา ใหก้ารช่วยเหลือ และแนะน าลูก อีกทัง้
ยงัคอยใหก้ าลงัใจตลอดการเรียนและการท าวิจยัจนเสรจ็สมบรูณ ์

ขอขอบคุณพ่ีเติล้ ครูกลุ่มสาระดนตรี โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ท่ีคอยใหค้  าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ  ในการท าวิจัยมาโดยตลอด  และขอบคุณนักเรียนคลาริเน็ตวงโยธวาทิตระดับชั้น
มธัยมศกึษา ท่ีใหค้วามรว่มมือในการทดลองงานวิจยัครัง้นี ้
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
คลาริเน็ต (Clarinet) มาจากภาษาอิตาเลียน ท่ีเรียกว่า “คลาริโน” (Clarino) ซึ่งแปลว่า 

แตรอนัเล็ก ๆ เริ่มแรกคลาริเน็ตมีชว่งเสียงท่ีบรรเลงไดเ้พียงแค ่1 อ็อกเทฟครึ่งเท่านัน้ แตใ่นปัจจบุนั
คลารเิน็ตสามารถบรรเลงไดถ้ึง 4 อ็อกเทฟดว้ยกนั คลารเิน็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลม
ไม ้ลกัษณะเป็นทรงกระบอกสีด า ตรงล าโพงบานออกเป็นทรงระฆัง และมีท่ีเป่าเป็นลิน้เด่ียวท า
จากไมไ้ผ ่ท่ีไดร้บัความนิยมและเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้ในปัจจบุนั ล าตวัของเครื่องดนตรีคลารเิน็ตจะท า
ดว้ยโลหะและไม ้หรือบางครัง้ก็ท าดว้ยยางหรือพลาสติก แตน่กัดนตรีและผูท่ี้เล่นเครื่องดนตรีคลา
ริเน็ตส่วนมาก จะใชเ้ครื่องดนตรีคลาริเน็ตท่ีท าจากไม ้ท่ีมีลกัษณะของล าตวัป่ีกลวง ก าเนิดเสียง
จากการเป่าลมผ่านช่องแคบ ๆ ใหล้มผ่านเขา้ไปภายในท่อตรงกลางของตวัเครื่องดนตรีคลาริเน็ต 
ซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นตวัขยายเสียงใหด้งัขึน้ และเปล่ียนเสียงโดยการใชน้ิว้เปิด-ปิดรูและกดคียต์า่ง ๆ ซึ่ง
ในลกัษณะของเสียงท่ีเกิดขึน้จะมีความแตกต่างกันตามขนาดของท่อ ความสัน้ -ยาวของท่อ และ
ความแรงและเร็วของลมท่ีเป่าเขา้ไปภายในท่อ นับว่าเป็นวิวัฒนาการท่ีดีขึน้เรื่อยมาของเครื่อง
ดนตรีชนิดนี ้ปัจจุบนัเครื่องดนตรีคลาริเน็ตเป็นท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพรห่ลายมากขึน้ ทัง้ในวงออร์
เคสตรา, วงโยธวาทิต, วงแชมเบอรแ์ละรวมไปถึงการประสมวงกับเครื่องดนตรีไทยอีกด้วย 
นอกจากนีค้ลาริเน็ตยังเป็นเครื่องดนตรีท่ีสามารถสรา้งระดบัเสียงของความดงั -เบา (Dynamic 
Range) ไดอ้ย่างกวา้งขวาง เรียกไดว้่า คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าท่ีมีช่วงเสียง
กวา้งท่ีสุด และมีความกวา้งขวางของระดบัความดงั-เบามากท่ีสุด ในตระกูลของเครื่องเป่าลมไม้
ทัง้หมด 

ปัญหาท่ีพบบ่อยในการฝึกซอ้มของนกัเรียนคลาริเน็ตวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสนเ์อก
ตรา คือ ความคล่องตวัของระบบนิว้ เกิดจากการเคล่ือนไหวของนิว้มือท่ีไม่สมัพนัธก์นั ขาดเทคนิค
การซอ้มท่ีดี จึงเป็นปัญหาท่ีควรศึกษา หาทางแกไ้ข และพฒันาการเคล่ือนไหวของนิว้ท่ีถกูวิธี ซึ่ง
แนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน เป็นแนวคิดท่ีสามารถต่อยอดใหก้บันกัเรียนและนกัคลาริเน็ตไดดี้ใน
การพฒันาระบบนิว้อนัเป็นส าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นาย ศิริพงษ์ สมบรูณ ์(2558) ใน
การศึกษาเรื่อง การสรา้งแบบฝึกทักษะการแกไ้ขปัญหาการตดัลิ ้นและการกดนิว้ท่ีไม่สมัพนัธก์ัน
ของการเล่นคลาริเน็ต โดยไดน้  าแบบฝึกทักษะของคารล์ เบอรแ์มน มาใช้ในงานวิจัย เพ่ือเป็น
เทคนิคในการแกไ้ขปัญหาการตดัลิน้และการกดนิว้ท่ีไมส่มัพนัธก์นั 



  2 

คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) เป็นนกัคลาริเน็ตและนักประพนัธเ์พลงชาวเยอรมัน 
ซึ่งในแบบฝึกทกัษะของคารล์ เบอรแ์มน เป็นแบบฝึกทกัษะท่ีดีและเหมาะสมกบัคลาริเน็ตเป็นอยา่ง
มาก นกัคลารเิน็ตจะใชก้นัมากท่ีสดุ คือ เลม่ท่ี 3 ท่ีไดมี้การแกไ้ขและปรบัปรุงไว ้เพราะเป็นแบบฝึก
ทกัษะท่ีมีการใชเ้ทคนิคในเรื่องของระบบนิว้ เป็นการพฒันาทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของนิว้ท่ี
คล่องตวัและถกูตอ้ง เพ่ือใหส้ามารถปฏิบตัิคลาริเน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว โดยใช้
บนัไดเสียงเมเจอร ,์ ไมเนอร,์ ขัน้คู่ และจงัหวะโนต้ต่าง ๆ ในการปฏิบตัิ ท าใหค้วามคล่องตวัของ
ระบบนิว้จงึมีความส าคญัเป็นอยา่งมากตอ่การปฏิบตัิคลารเิน็ต   

ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า ทกัษะเก่ียวกับการเคล่ือนไหวของนิว้เป็นสิ่งท่ีส  าคญัและเป็นประโยชน์
ตอ่นกัเรียนและนกัคลารเิน็ตโดยตรง สามารถน าเทคนิควิธีการดงักล่าวไปปรบัใชใ้นการฝึกซอ้มให้
เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากในบทเพลงและแบบฝึกทักษะของคลาริเน็ตจะมีโนต้
และเทคนิคท่ีหลากหลาย ซึ่งจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคนิควิธีการในการเคล่ือนไหวของนิว้เป็นอย่าง
มาก ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมเอกสาร ต ารา องคค์วามรู ้อีกทัง้ไดศ้กึษาวิธีการฝึกซอ้มเพ่ือพฒันา
ระบบนิว้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม จะท าใหเ้กิดผลท่ีดีต่อการปฏิบตัิคลาริเน็ตกับผูท้ดลอง กลุ่มตวัอย่าง
และผูท่ี้สนใจในงานวิจยัชิน้นีต้อ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาร

สาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
ตามแนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
ตามแนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดศ้กึษาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสน์

เอกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตาม
แนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

2. ไดศ้ึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
ตามแนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนท่ีเลือกเรียนคลารเิน็ต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 20 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสาร
สาสนเ์อกตรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 10 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งผูว้ิจยัมีเกณฑใ์นการคดัเลือกดงันี ้

1. เป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัิคลารเิน็ตเป็นอยา่งดี 
2. เป็นนกัเรียนท่ีมีประสบการณใ์นการปฏิบตัคิลารเิน็ตมาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี  

จากเกณฑท์ัง้ 2 ขา้งตน้ ไดน้กัเรียนดงันี ้
1. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 3 คน  
2. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 4 คน  
3. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 3 คน  

ระยะเวลา  
คาบเรียนวิชาปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลาริเน็ต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 

10 คาบเรียน  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1. ตวัแปรตน้ คือ  
แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิด

ของ คารล์ เบอรแ์มน  
2. ตวัแปรตาม คือ 

- ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต 
- ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเรจ็และสมรรถภาพดา้นตา่ง 

ๆ ของผูเ้รียนท่ีแสดงผลเป็นคะแนน ท่ีเกิดจากการเรียนรู ้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนหรือประสบการณข์องแตล่ะบคุคลซึ่งสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวิธีการตา่ง ๆ  



  4 

2. แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต หมายถึง แบบฝึกหัดของเครื่องดนตรีคลาริเน็ตท่ี
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหวของนิ ้วมือให้เกิดความคล่องตัว น าไปสู่ความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิเพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัเิคร่ืองดนตรีคลารเิน็ต 

3. ระบบนิว้ หรือ (Fingering) หมายถึง การใชน้ิว้มือเคล่ือนไหวในการปฏิบตัิเครื่องดนตรี 
หรือ เรียกอีกอยา่งวา่ การพรมนิว้ในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ึกหรือความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะ
ในการปฏิบตัิคลาริเน็ต ของนกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษา หลงัจากไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะ 
คือ ชอบ รกั พอใจ หรือมีเจตคตท่ีิดีตอ่การปฏิบตัิคลารเิน็ต 

5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์ 
เอกตรา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
           

     
     
               
    
  

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมตฐิานการวิจัย 
1 ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบตัิหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความ

คลอ่งตวัของระบบนิว้ นกัเรียนมีทกัษะท่ีดีขึน้กวา่ก่อนเรียน   
2. นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา มีความพึง

พอใจต่อแบบฝึกทกัษะในการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ 
คารล์ เบอรแ์มน อยูใ่นระดบัดี 

 

         ตัวแปรต้น 
 
แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลาริ เน็ ต  เรื่ อ งความ
คล่องตัวของระบบนิ ้ว 
ตามแนวคิดของ คาร์ล 
เบอรแ์มน 

 

  ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติแบบ
ฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต  

ความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึก
ทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวง
โยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาและรวบรวมขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้

1. คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
1.2 แนวคดิและแนวทางการปฏิบตัคิลารเิน็ตของ คารล์ เบอรแ์มน 

2. คลารเิน็ต (Clarinet) 
2.1 ประวตัคิลารเิน็ต 
2.2 โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

3. ทกัษะปฏิบตั ิ
3.1 ความหมายของทกัษะปฏิบตั ิ
3.2 ความส าคญัของการสอนทกัษะปฏิบตั ิ
3.3 จดุมุง่หมายของการสอนทกัษะปฏิบตัิ 
3.4 หลกัการสอนและพฒันาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
3.5 แบบฝึกทกัษะ   
3.6 การสรา้งแบบฝึกทกัษะ 
3.7 บนัไดเสียง (Scale) 

4. การออกเสียง (Articulation) 
4.1 วิธีการออกเสียง 
4.2 การหายใจสรา้งคณุภาพเสียง 
4.3 รูปแบบและวิธีการออกเสียง 
4.4 การตดัลิน้แบบซตคัคาโต (Staccato) 
4.5 ขัน้คูเ่สียง (Intervals)   

5. ระบบนิว้ (Fingering) 
5.1 การฝึกซอ้มจงัหวะชา้และเรว็ 
5.2 วิธีการเคล่ือนไหวของนิว้ในการเปิดและปิดคีย ์
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5.3 การใชน้ิว้แทน (Alternate fingerings) 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
 

 

ภาพประกอบ 2 คารล์ เบอรแ์มน Carl Baermann (1810-1885)  

ท่ีมา: 1989 By Kendo Music, Delevan, New York 14042-0278 U.S.A. 
 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
Carl Baermann (1810-1885) เป็ นบุต รชายของ เฮน ริช  เบอร์แมน  Heinrich 

Baermann ซึ่งพ่อของเขาเป็นนกัคลาริเน็ตท่ีมีช่ือเสียง โดยมีนกัประพนัธเ์พลงท่ีช่ือว่า Carl Maria 
von weber ไดแ้ตง่เพลง Clarinet Solo ไวใ้หก้บัเขา ผูเ้ป็นพ่อท างานอยูใ่นกองทพั และคารล์เองได้
แสดงความสามารถทางดา้นดนตรีไดค้ณุพ่อและพ่ีชายไดเ้ห็น คารล์ เบอรแ์มน จึงไดร้บัการส่งตวั
ไปเรียนในโรงเรียนดนตรีของกองทพั และเล่นเครื่องดนตรีบาสซูน ส่วนไฮนร์ิคชเ์ล่นคลาริเน็ต โดย
ตวัไฮนร์ิคชเ์องไดเ้รียนคลาริเน็ตกบัโจเซฟ เบียร ์(Joseph Beer) ผูซ้ึ่งเป็นนกัคลาริเน็ตยอดฝีมือใน
ยคุนัน้ 
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จากฝีมืออันยอดเย่ียมของไฮน์ริคช์นี ้เองท าให้เขามี ช่ือเสียงและเป็นท่ีรักของ
ประชาชนทั่วไป ท าใหผู้เ้ป็นพ่อไดฝึ้กสอนคารล์ใหเ้ป็นนักคลาริเน็ตและนักประพันธ์เพลงท่ียอด
เย่ียม โดยพอ่ของเขามีโอกาสไดอ้อกแสดงทวัรค์อนเสิรต์ตามเมืองตา่ง ๆ ในยโุรปรวมถึงรสัเซียดว้ย
เพ่ือนสนิทของไฮน์ริคช์ คือ คาร์ล มาเรีย วอน เวเบอร์ (Carl Maria Von Weber) ซึ่งเป็นนัก
ประพนัธ ์และนกัเปียโนดว้ย เวเบอรเ์ล่นคอนเสิรต์กบัไฮนร์ิคอยู่เป็นประจ า อีกทัง้ยงัประพนัธเ์พลง
ชิน้ใหญ่ ๆ ใหก้บัไฮนร์ิคชต์ัง้มากมายและเม่ือตอนอายไุด ้14 ปี คารล์ เบอรแ์มน ก็ไดใ้นเล่นวงของ 
Munich Court Orchestra ตามพ่อของเขา ซึ่งเขาไดเ้ล่นในต าแหน่ง 2nd Clarinet และในปี 1834 
เขาประสบความส าเร็จในต าแหน่ง Principal Clarinet และยังให้ความสนใจในการเล่น basset 
horn รวมไปถึงยงัไดเ้ล่นในการทวัรค์อนเสิรต์ของพ่อเขาดว้ย อย่างไรก็ตาม พ่อของเขาไดส้อนเขา
ในการเล่นคลาริเน็ตและแต่งเพลง โดยเขาไดแ้ต่งเพลงจ านวน 88 บทเพลงดว้ยกัน ในระหว่างปี 
1864 ถึง 1875 จึงเป็นท่ีรูจ้กัมากขึน้จากการท่ีเขาไดเ้ขียนหนงัสือตา่ง ๆ ในการเล่นคลาริเน็ตและ
ยงัไดร้บัการตีพิมพอี์กดว้ย  

นอกจากความเก่งฉกาจดา้นการเป่าคลาริเน็ตแลว้ คารล์ เบอรแ์มนยังรกัการสอน
คลาริเน็ตและมีจิตใจใฝ่รูใ้นการฝึกฝนตนเองใหเ้ป็นผูผ้ลิตคลาริเน็ตและยงัเป็นช่างผูเ้ช่ียวชาญอีก
ดว้ย ในปี 1860 คารล์ เบอรแ์มนรว่มกบัจอรจ์ โอเทนสไตนเ์นอร ์(เมืองมิวนิค) ผลิตคลาริเน็ตขึน้มา
หนึ่งเครื่องซึ่งมี18คียแ์ละ Mühlfeld ก็จะใชค้ลาริเน็ตเครื่องนีบ้รรเลงบทเพลงท่ีบราหม์สแ์ต่งขึน้ 
ซึ่งบราหม์สเ์องก็ช่ืนชอบฝีมือการเล่นคลาริเน็ตของ Mühlfeld เป็นอย่างมากอยู่แล้ว คลาริเน็ต
เครื่องใหม่นีถื้อเป็นนวตักรรมใหม่มากในยุคนัน้เม่ือเทียบกับคลาริเน็ตบ๊อกซว์ูด้ของไฮนร์ิคช์(พ่อ
ของคารล์) ซึ่งมีแค่6คีย ์ความจริงแลว้คลาริเน็ต 6คียท่ี์ไฮนร์ิคชใ์ชเ้ป่ามาตลอดชีวิตของเขานี ้เป็น
เครื่องเดียวท่ีซือ้หลงัจากลาออกจากกองทพั โดยไฮนร์ิคชถื์อว่าคลาริเน็ตเครื่องนีเ้ป็นรางวลัใหก้ับ
ตวัเองหลงัจากรบัใชก้องทพัมาเป็นเวลานานนั่นเอง 

Carl Baermann (1864-1875) ไดแ้ต่งบทเพลงและรวบรวมต าราส าหรบัคลาริเน็ต
เอาไว ้ต  าราเลม่นีเ้องคือ Op.63 และ Op.64 ประกอบไปดว้ย 5 สว่น อนัไดแ้ก่  

สว่นท่ี 1 กลา่วถึงประวตัขิองคลารเิน็ตและความรูพื้น้ฐานเก่ียวกบัดนตรี  
สว่นท่ี 2 กล่าวถึงบทฝึกเทคนิคดา้นการใชน้ิว้ และเก่ียวกบัสเกลตา่ง ๆ ซึ่งหลกั ๆ 

แลว้เป็นเพลงท่ีเล่นคู่กบัเปียโน เอทูด(etude) เหล่านีเ้องจะเอาไวฝึ้กฝนดา้นเทคนิคและความเป็น
นกัดนตรีใหก้ับนกัเรียนควบคู่กันไป แต่จะรวมอยู่ในสเกลเมเจอรแ์ละไมเนอรไ์ม่เกิน3ชารป์และ3
แฟลต  
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ส่วนท่ี 3 เก่ียวกบัสเกลเมเจอรแ์ละไมเนอรท์ัง้หมด และส่วนท่ี3นีเ้องถือเป็นต ารา
ท่ีใชส้รา้งเทคนิคตา่ง ๆ บทหนึ่งท่ียงัมีคนนิยมใชฝึ้กฝนจวบจนปัจจบุนั  

ส่วนท่ี 4 (Op.64) เป็นการเก็บรวบรวมบทเพลงท่ีเล่นคู่กับเปียโนซึ่งสามารถใช้
ฝึกฝนนกัเรียนใหเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคและดนตรีไปพรอ้ม ๆ กนั บทฝึกเหล่านีถื้อเป็นงานประพนัธ์
ท่ีแอบซอ่นความเป็นดนตรีเอาไวไ้ดอ้ยา่งแนบเนียน  

ส่วนท่ี 5 ยงัเป็นบทเพลงท่ีเล่นคู่กับเปียโนอีกชดุหนึ่ง ท่ีซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของ
ผลงานการของคารล์ท่ีแตง่เพิ่มเติมหรือขยายออกไป และรวมถึงงานคอนแชรโ์ตอี้กมากมายเอาไว้
อีกดว้ย 

นอกจากนี ้ยงัมีนกัคลาริเน็ตท่ีช่ือ William Blount ไดเ้ขียนบทความเก่ียวกบันกัดนตรี
ท่ีเล่นเครื่องดนตรีวูด้วินหรือเครื่องเป่าลมไมด้ว้ยกัน เป็นบทความท่ีมีช่ือว่า Learning Style from 
Etude โดย William โดยไดย้กตัวอย่างหนังสือของคารล์ เบอรแ์มน ท่ีเขาไดน้  าแบบฝึกทักษะใน
รูปแบบตา่ง ๆ  มาปรบัใชก้บัการฝึกซอ้ม ท าใหรู้ ้Style ทัง้การออกเสียง การเคล่ือนไหวของระบบ
นิว้ท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป หลกัการของคารล์ เบอรแ์มน เป็นหลกัการท่ีชีแ้นะใหน้กัเรียนและ
นกัคลารเิน็ตท่ีตอ้งการฝึกฝนทกัษะในการเคล่ือนไหวของระบบนิว้โดยตรง เพ่ือท่ีจะสามารถพฒันา
ทกัษะในการเลน่ใหเ้ขา้กบับทเพลงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งคลอ่งตวั 

หนังสือของ คารล์ เบอรแ์มน เป็นหนังสือท่ีมีแบบฝึกทักษะท่ีดีมากเล่มหนึ่งและ
เหมาะกับคลาริเน็ตเป็นอย่างมาก ซึ่งแบบฝึกทกัษะท่ีผูค้นใชก้ันมากท่ีสุดก็คือเล่มท่ี 3 ท่ีไดมี้การ
แกไ้ขและปรบัปรุงไว ้เพราะเป็นแบบฝึกทกัษะท่ีเป็นวิธีและตรรกะในการพฒันาของเทคนิคต่าง ๆ 
เก่ียวกับการใชบ้นัไดเสียงเมเจอร ,์ ไมเนอร,์ และจงัหวะโนต้ต่าง ๆ  เพ่ือใหมี้ความสามารถในการ
เล่นคลาริเน็ตในรูปแบบตา่ง ๆ อย่างประสบความส าเรจ็ แบบฝึกทกัษะของคารล์ เบอรแ์มน เล่มนี ้
ไดมี้การแกไ้ขและปรบัปรุงเป็นระยะเวลายาวนานฉบบัหนึ่งท่ีมีการใชอ้ย่างแพรหลาย ไดถ้กูเขียน
ขึน้เม่ือ 70 กวา่ปีท่ีแลว้ ยงัไมมี่การใชอ้ยา่งแพรห่ลาย โดยยงัมีสว่นท่ียงัไม่รวบรดัเท่าท่ีควรเก่ียวกบั
เรื่อง Key-relgted อีกทัง้ในเลม่นีไ้ดมี้การแกไ้ขและเรียบเรียงใหม่จากเล่มก่อนหนา้นีแ้ละยงัไดเ้พิ่ม
แบบแผนและ Contemporary Chord ลงไปดว้ย เพ่ือใหห้นงัสือเลม่นีเ้ป็นหนงัสือท่ีมีความสมบรูณ์
แบบในเรื่องของทกัษะปฏิบตัขิองเครื่องดนตรีคลาริเน็ตมากท่ีสดุ โดยในแบบฝึกทกัษะท่ีเพิ่มเขา้ไป
เป็นรูปแบบของ Major และ Minor keys รวมถึงความหลากหลายของ Articulations ท่ีไดร้วบรวม
เทคนิคในการปฏิบัติแบบ Staccato และ Slur ท่ีไดป้ระสิทธิภาพเหมาะกับนักเรียนและนักคลา
รเิน็ตเป็นอยา่งด ี
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1.2 แนวคิดและแนวทางการปฏิบัตคิลาริเน็ตของ คารล์ เบอรแ์มน 
แบบฝึกทกัษะทัง้หมดของคารล์ เบอรแ์มน จดุประสงคห์ลกัของเขาตอ้งการท าโนต้ทัง้

แบบฝึกทักษะและบทเพลงต่าง ๆ ขึน้ โดยคารล์ เบอรแ์มน ไดก้ล่าวว่า ไม่ใช่เพ่ือใหเ้ป็นนักคลา
ริเน็ตท่ีดี แต่ฝึกใหเ้ป็นนักดนตรีท่ีดี ใหน้กัเรียนไดฝึ้กความเป็นมิวสิคมากขึน้ เพราะโดยส่วนมาก 
คารล์ เบอรแ์มน แตง่โนต้แบบฝึกทกัษะขึน้มา เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกใหก้บันกัเรียนส าหรบัการ
ปฏิบัติคลาริเน็ตในบทเพลง เทคนิคในการซ้อมของคารล์ เบอรแ์มน เพ่ือเสริมสรา้งทักษะการ
ปฏิบัติคลาริเน็ตและเรียนรูค้วามเป็นดนตรีมากขึน้ โดยท่ีเขาไดส้รา้งแบบฝึกทักษะท่ีเป็นแบบ 
(Etude) ขึน้มา เพ่ือนกัเรียนจะไดมี้แนวทางท่ีศกึษาเก่ียวกบัสไตลเ์พลง, ประโยคของเพลงและการ
ตีความหมายของเพลง และเขายงัชว่ยใหน้กัเรียนพฒันาเรื่องความรูส้ึกในการบรรเลงตวัโนต้นัน้ ๆ 
เป็นการให้นักเรียนแสดงตัวตนผ่านบทเพลงต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะใหน้ักเรียนมีทักษะท่ีดีในแบบของ
ตนเองท่ีผา่นการปฏิบตัคิลารเิน็ตในเทคนิควิธีการตา่ง ๆ ใหไ้ดเ้ขา้ใจในความเป็นดนตรีมากยิ่งขึน้ 

แนวคิดในการสอนของคารล์ เบอรแ์มน สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้หก้บันกัเรียนคลา
ริเน็ตไดป้ฏิบัติในทุกวันนีไ้ด ้ไม่ใช่การเรียนโน้ตให้เข้าใจในบทเพลงนั้นอย่างเดียว แต่เป็นการ
พฒันาความเป็นดนตรี ซึ่งแบบฝึกทกัษะนี ้เป็นแนวคิดใหก้บัการเล่น Etude หรือ บทเพลงต่าง ๆ  
วา่ควรปฏิบตัิอย่างไร หรือใชว้ิธีการแบบไหนใหเ้ช่ือมโยงกบั Etude หรือ บทเพลงนัน้ ๆ ท าใหเ้ขา้ใจ
ลึกซึง้ถึงรายละเอียด ความเป็นดนตรี มีทิศทางการฝึกฝน โดยคารล์ เบอรแ์มน ไดส้รา้งแบบฝึก
ทกัษะการออกเสียงท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะแบบ ทัง้ Staccato และ Tenuto 

ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดน้  าแนวคิดของคารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ในเรื่องระบบนิว้ มา
ใชพ้ฒันาทกัษะในการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดมี้ทกัษะ
ท่ีถูกต้องและถูกวิธี  โดยสามารถน าเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ในบทเพลงต่าง ๆ ท่ีค่อนข้าง
หลากหลายไดดี้ โดยทกัษะปฏิบตัขิองคารล์ เบอรแ์มน จะเนน้ไปท่ีเรื่องการเคล่ือนไหวของระบบนิว้
ใหมี้ความแข็งแรง และท าใหป้ฏิบตัิคลารเิน็ตไดค้ลอ่งตวัและง่ายมากยิ่งขึน้ โดยธรรมชาตแิลว้ การ
ถือเครื่องดนตรีคลาริเน็ต จะทิง้น า้หนักไปท่ีนิว้โป้งขวา ท าให้การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ไม่
คล่องตวัเท่าท่ีควร แต่แบบฝึกทกัษะของคารล์ เบอรแ์มนนี้ ท าใหร้ะบบนิว้เคล่ือนไหวไดอ้ย่างเป็น
ธรรมชาติและไม่เกร็ง ทัง้นีไ้ดมี้ผูว้ิจยัคนอ่ืน น าเทคนิควิธีการดงักล่าวไปปรบัใชก้ับบทเพลงต่าง ๆ  
เพ่ือฝึกการเคล่ือนไหวของระบบนิว้อย่างสมดลุ และใหน้กัเรียนไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะนี ้ควบคูไ่ปกับ
การปฏิบตัิแบบฝึกทักษะ เพ่ือเป็นแนวทางในการบรรเลงในบทเพลงท่ียาก ๆ ใหเ้ล่นไดง้่ายมาก
ยิ่งขึน้ คารล์ เบอรแ์มน มีรูปแบบของการฝึกซอ้มโนต้ท่ีหลากหลาย ซึ่งหนังสือการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัติ สามารถน าไปใช้ในการฝึกฝนเทคนิคท่ีส าคัญไดเ้ป็นอย่างดี จะช่วยในการพัฒนาการ
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ควบคมุของนิว้ท่ีถูกวิธีในการเล่นโนต้ต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่วในเรื่องของการพัฒนาทางดา้น
เทคนิคท่ีจะช่วยในการพัฒนาทักษะการปฏิบตัิใหไ้ดป้ระสิทธิภาพและท าใหน้ักเรียนไดแ้บบฝึก
ทกัษะในการปฏิบตัิท่ีดีเย่ียม ในการเรียนรูเ้รื่องของเทคนิควิธีการปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ศกัยภาพ 

คลาริเน็ต (Clarinet) 

 

ภาพประกอบ 3 คลารเิน็ต (Clarinet) 

ท่ีมา: Clarinet In Bb, Online 18 March 2019. 
https://trevorjonesltd.co.uk/shop/product/buffet-tosca-clarinet-outfit/ 

 
2.1 ประวัตคิลาริเน็ต  

คลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม ้มีลกัษณะของลิน้เป็นลิน้เด่ียว  ท่ี
ท  าจากไม ้ล าตวัของเครื่องเป็นทรงกระบอกสีด า เอกลกัษณข์องเครื่องดนตรีคลาริเน็ตท่ีโดดเดน่จะ
มีเสียงท่ีแหลม ทุม้อยู่ในตวั และคลาริเน็ตจะมีช่วงเสียงท่ีกวา้งมากท่ีสดุในบรรดาเครื่องเป่าลมไม้
ดว้ยกนัทัง้หมด ปัจจบุนัคลารเิน็ตจะประกอบไปดว้ย 5 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ปากเป่า (Mouthpiece) จะประกอบไปดว้ยอุปกรณท่ี์ท าใหเ้กิดเสียง คือ สาย
รดัลิน้ (Ligature) และลิน้คลารเิน็ต (Reed) 

2. ขอ้ตอ่หรือคอ (Barrel) 
3. ขอ้ตอ่สว่นบน (Upper Joint) 
4. ขอ้ตอ่สว่นลา่ง (Lower Joint) 
5. ล  าโพง (Bell) 

https://trevorjonesltd.co.uk/shop/product/buffet-tosca-clarinet-outfit/
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ตน้ก าเนิดของคลาริเน็ต (Clarinet) เกิดขึน้ในยุคอียิปตโ์บราณ ประมาณราว 3,000 
ปีก่อนคริสตศ์กัราช ในขณะนัน้มีเครื่องเป่าชนิดหนึ่งท่ีช่ือว่า เมเมต (Memet) หรือเรียกอีกช่ือหนึ่ง
ว่า ซุมมารา (Zummara) เครื่องดนตรีชนิดนีมี้ลักษณะของลิน้ท่ีแยกกับต่อท่อ เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทลิน้เด่ียวเหมือนคลาริเน็ต ท ามาจากไม้และเหลาปลายล าตัวของเครื่องให้เป็นลิน้จะ
แตกตา่งกนัคือ เมเมตจะมี 2 ทอ่ ซึ่งคลา้ยกบัเครื่องดนตรีกรีกโบราณท่ีเรียกวา่ อลูอส (Aulos)  

 

ภาพประกอบ 4 เมเมต (Memet) หรือ ซุมมารา (Zummara) 

ท่ีมา : Ethnologisches Museum, Staatliche Museen Berlin ,Online 18 March 
2019. https://www.europeana.eu/portal/record/09102/_spk_obj_256121 

 

ภาพประกอบ 5 อลูอส (Aulos) 

ท่ีมา : Musical Instruments, Online 18 March 2019. 
  http://www.bubastis.be/art/musique/music04c.html 

https://www.europeana.eu/portal/record/09102/_spk_obj_256121
http://www.bubastis.be/art/musique/music04c.html
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ในช่วงประมาณ 2,000 ปีท่ีแลว้ คลาริเน็ตไดถู้กพัฒนามาจากเครื่องดนตรีท่ีช่ือว่า 
ชาลูโม (Chalumeau) เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิน้เด่ียว (Single Reed) เกิดขึน้ในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 16 และไดร้บัความนิยมเรื่อยมาจนถึงช่วงกลางบาโรค เครื่องดนตรีชาลูโมเป็นบรรพ
บุรุษโดยตรงของคลาริเน็ต จนกระทั่งยุคคลาสสิคคลาริเน็ตจึงมีบทบาทมากขึน้และเขา้มาแทนท่ี
ชาลโูม ในชว่ง ค.ศ. 1690  

คลาริเน็ตจึงได้ถูกประดิษฐ์ขึน้โดย โยฮัน คริสทอฟ เดนเนอร ์Johann Christoph 
Denner (1655-1707) แห่งเมืองนเูรมเบิรก์ประเทศเยอรมนั ไดด้ดัแปลงเครื่องดนตรีชาลโูมมาเป็น
คลาริเน็ตในปัจจุบนั และมีผูพ้ฒันาเครื่องดนตรีคลาริเน็ตเรื่อยมา จากเดิมท่ีเป็นรูเปล่า ๆ ไม่มีคีย ์
หรือมีแค ่2-3 คีย ์จากนัน้มีการเพิ่มคียเ์ป็น 5-6 คีย ์ในชว่ง ค.ศ. 1800 

 

 

ภาพประกอบ 6 Johann Christoph Denner (1655-1707) 

ท่ีมา: Johann Christoph Denner, Online 18 March 2019 
 https://johndenner.com/johann-denner/ 



  13 

 

ภาพประกอบ 7 ชาลโูม (Chalumeau) 

ท่ี ม า : Chalumeau WCL-71 Clarinet : Music Instruments, Online 18 March 2019. 
http://www.stickpng.com/img/objects/music/woodwind-instruments/clarineauchalumeau 
 

 

ภาพประกอบ 8 คลารเิน็ตแบบ 3 คีย ์

ท่ีมา: Chalumeau 3 Keys – Olive Wood, Online 18 March 2019. 
https://djoliba.com/en/wind-instruments/1326-chalumeau-3-keys-olive-wood.html 

 

http://www.stickpng.com/img/objects/music/woodwind-instruments/clarineauchalumeau
https://djoliba.com/en/wind-instruments/1326-chalumeau-3-keys-olive-wood.html
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ภาพประกอบ 9 คลารเิน็ตแบบ 5 คีย ์

ท่ีมา: Late 18th Century 5 key clarinets, Online 18 March 2019. 
  https://www.pinterest.com/pin/241857442458632203/ 

 
อีวาน มุลเลอร  ์Ivan Muller (1786-1854) ได้เพิ่มคีย์เป็น 13 คีย ์ในช่วงค.ศ. 1812  

ท าใหส้ามารถบรรเลงเพลงท่ีมีความหลากหลายไดม้ากยิ่งขึน้  โดยคลาริเน็ตไม่เป็นท่ีนิยมนักใน
สมยัก่อน แต่มุลเลอรไ์ดท้  าการคิดคน้คลาริเน็ตท่ีมีคียท่ี์แตกต่างกัน ไดแ้ก่ Clarinet in Bb, A และ 
C อีกดว้ย 

 

ภาพประกอบ 10 อีวาน มลูเลอร ์Ivan Muller (1786-1854) 

ท่ีมา : Ivan Muller Wikipedia, Online 18 March 2019. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Iwan_M%C3%BCller 

https://www.pinterest.com/pin/241857442458632203/
https://en.wikipedia.org/wiki/Iwan_M%C3%BCller
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ภาพประกอบ 11 คลารเิน็ตแบบ 13 คีย ์

ท่ีมา : Time line of the clarinet, Online 18 March 2019. 
  http://clarinetbyerin.weebly.com/time-line.html 

 
ไฮยาแซง เออเลนอร์ โคลเซ และหลุยส์ โอกุสเตอ บัฟเฟ่ต ์Hyacinthe Eleonore 

Klose and Louis-Auguste Buffet (1808-1880 and 1789-1864) ผูส้อนคลาริเน็ตชาวฝรั่งเศส ได้
น าระบบ (Boehm) เป็นการน าระบบโบหม์ของฟลูตมาใชก้ับคลาริเน็ต ระบบของโบหม์จึงเป็นท่ี
นิยมอยา่งมากในปัจจบุนั รวมถึงยงัมีระบบโอหม์เลอรท่ี์มีลกัษณะคลา้ยกบัมลุเลอร ์โดยมลุเลอรจ์ะ
มี 13 คีย ์แต่ในระบบของโอหเ์ลอรจ์ะมีทัง้หมด 21 คีย ์ท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 
19 เฮคเคลและเบอรแ์มน (Heckel and Baermann) ไดเ้พิ่มคียค์ลาริเน็ตในระบบของโอหม์เลอร ์
จึงท าให้คีย์เพิ่มขึน้เป็น 19 คีย์ และยังได้พัฒนาในช่วงศตวรรษท่ี 20 โดยออสการ ์โอห์เลอร ์
(Oskar Oehler) โดยจะนิยมใชก้นัในประเทศเยอรมนัและประเทศในทวีปยโุรปอีกดว้ย 

 

http://clarinetbyerin.weebly.com/time-line.html
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ภาพประกอบ 12 คลารเิน็ตแบบระบบโบหม์ (Bohem system) 

ท่ีมา: Bb Clarinet Boehm system, Online 18 March 2019. 
https://www.MZCL-133B-Bb-Clarinet-Boehm-System-Keys/dp/B06XT4Q8WZ 

 

ภาพประกอบ 13 คลารเิน็ตแบบระบบโอหเ์ลอร ์(Oehler) 

ท่ีมา : Bb Clarinet Oehler system, Online 18 March 2019. 
https://www.musikhaus-geiger.de/Woodwinds/Clarinets/other-Clarinets/Yamaha-YCL 

 
 

https://www.musikhaus-geiger.de/Woodwinds/Clarinets/other-Clarinets/Yamaha-YCL
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2.2 โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็นโรงเรียนเอกชน ท่ีสนับสนุนในด้านกิจกรรมท่ี

หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน 
เป็นการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู ้โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติการเรียน รู้ และระดับพัฒ นาการของผู้ เรียน  ได้แก่  ก ิจก รรม  M.I. (Multiple 
Intelligences) ทัง้นีโ้รงเรียนสารสาสนเ์อกตราไดเ้นน้ถึงกิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ี
ใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถทางดนตรีอย่างชดัเจน เป็นการส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนได้
ตามความถนดั  

ในปี พ.ศ. 2549 ผูอ้  านวยการ พิสทุธ์ิ ยงคก์มล ไดมี้นโยบายสนนัสนนุกิจกรรมดนตรี
ในด้านวงโยธวาทิต จุดประสงคเ์พ่ือให้นักเรียนได้ฝึกความสามัคคี มีระเบียบวินัยและความ
รบัผิดชอบ โดยใชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน ์จึงไดน้กัเรียนท่ีมีใจรกัในดนตรีเขา้รว่มกิจรรมในการ
ประกวดต่าง ๆ เช่น วง Symphonic Band ท่ีไดห้าบุคลากรประจ าเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท 
พรอ้มกบัจ านวนอปุกรณข์องเครื่องดนตรีท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบตัใินวง 

นักเรียนคลาริเน็ตในวงโยธวาทิตจะประกอบไปทั้งหมดจ านวน 18 คน ซึ่งมีทั้ง
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไปจนถึงนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ทัง้นีน้ักเรียนวง
โยธวาทิตของโรงเรียนสารสาสนเ์อกตราเป็นนกัเรียนท่ีปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลารเิน็ตไดดี้พอสมควร 
เพราะไดมี้การฝึกฝนการปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตมาตัง้แตร่ะดบัประถมศึกษา ท าใหน้กัเรียน
สามารถเรียนรูแ้ละอ่านโนต้ในรูปแบบต่าง ๆ ไดค้่อนขา้งดี ท าใหก้ารเรียนการสอนนัน้ง่ายต่อการ
ปฏิบตัคิลารเิน็ตทัง้ตวัผูฝึ้กสอนและตวันกัเรียนเอง 

ทักษะปฏิบัต ิ 
3.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ 

ทกัษะปฏิบตัิมีความส าคญั 2 ลกัษณะ คือ ความส าคญัในดา้นของการศกึษา ทกัษะ
ปฏิบตัิทางดา้นดนตรี ท าใหก้ารศึกษาวิชาดนตรีเป็นการศึกษาท่ีสมบูรณแ์บบและมีความส าคญั
ส าหรบัของนักเรียน และครูผูส้อน ช่วยให้นักเรียนเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเต็มท่ีและบรรลุ
จดุประสงคใ์นลกัษณะของการน าไปใช ้ในทางครูผูส้อนก็ไดเ้ห็นผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้จากการสอน
ของตนเอง โดยศกึษาจากเอกสาร ต าราและผูเ้ช่ียวชาญหลายทา่น ไดก้ลา่วไว ้ดงันี ้

ครอสเมียรแ์ละริปเปิล Klausmeier Herbert J. and Ripple (1971) ไดก้ล่าวไว้
ว่า ทกัษะปฏิบตัิ หมายถึง ระดบัของความคล่องแคล่วในการปฏิบตัิกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ด  าเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองตามล าดบั โดยผูท่ี้มีความสามารถทางทกัษะสงู มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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1. สามารถปฏิบตักิิจกรรมนัน้ ๆ ใหส้  าเรจ็อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถแยกแยะ และมองเห็นแนวทางวา่ท าไดดี้กวา่ 
3. ท าไดร้วดเรว็และมีการประสานงานท่ีดี 
4. สามารถท าไดดี้อยา่งสม ่าเสมอ แมอ้ยูภ่ายใตภ้าวะแวดลอ้มตา่ง ๆ  

กาเย่, บริกส์ และเวเกอร์ Gagne Briggs and Wager (1988) ได้กล่าวไว้ว่า 
ทกัษะปฏิบตัิ (Skill) คือ การจดัล าดบัการด าเนินงานจากการผสมผสานการเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ 
ของร่างกายเขา้ดว้ยกัน เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิและผลงาน เป็นการท างานของกลไกทางร่างกาย
ร่วมกับการสั่งงานของสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนือ้ร่วมกันเป็นอย่างดี ทักษะจะแสดง
ออกมาให้ทราบได ้จากการแสดงความสามารถในการปฏิบัติใหเ้กิดผลผลิตท่ีตอบสนองความ
ตอ้งการ ดว้ยการเคล่ือนไหวกลไลทางรา่งกายอยา่งตอ่เน่ือง 

ณรุทธ ์สุทธจิตต ์(2537) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนท่ีส าคญัในส่วนของสาระดนตรี คือ 
ทกัษะทางดนตรี ซึ่งเป็นส่วนท่ีชว่ยใหเ้กิดความเขา้ใจสาระดนตรีไดแ้ละจดัเป็นหวัใจของการศกึษา
ดนตรีส  าหรบัผูท่ี้จะเป็นนักดนตรีและนักปฏิบตัิโดยตรง (Musician and Performer) ซึ่งในทักษะ
ของดนตรีแตล่ะประเภทยอ่มมีความส าคญัเทา่เทียมกนั ดงันัน้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีควรมีทกัษะดนตรีตา่ง ๆ อยา่งครบถว้น 

ศกัดิช์ยั หิรญัรกัษ ์(2539) ไดก้ล่าวไวว้่า ทกัษะในการปฏิบตัิเกิดจากธรรมชาติใน
การเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบตัิ ในวิชาการฝึกทักษะดนตรีในทางปฏิบตัิ (Musical skill) โดย
เนือ้หาสาระทางดนตรีจะถกูสอนผ่านทกัษะก่อนเสมอ ซึ่งนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามส าคญั
ของทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยสรุปเป็นใจความส าคัญไดว้่า ทักษะของดนตรีแต่ละ
ทกัษะ ลว้นแลว้แตมี่ความส าคญัท่ีเท่าเทียมกนั อย่างไรก็ตามเพ่ือใหก้ารจดักิจกรรมเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ควรใหค้วามส าคญักับการฝึกทกัษะในการปฏิบตัิ เม่ือนักเรียนมีทกัษะในดา้นการ
ปฏิบตัิเป็นอย่างดีแลว้จะท าใหน้  าไปสู่การเรียนรูใ้นเรื่องอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอย่างดีเช่นเดียวกนั เพราะจะ
ท าให้การเรียนการสอนดนตรีสามารถท่ีจะด าเนินไปสู่จุดหมายอย่างเห็นผลและก่อให้เกิด
ประโยชนแ์ก่ตวัของนกัเรียนและครูผูส้อนอีกดว้ย 

จากความหมายของทักษะปฏิบตัิท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสอนทักษะทาง
ดนตรีนัน้เป็นความสามารถ ความช านาญในการปฏิบตัิท่ีเกิดจากการฝึกฝน โดยกระท าออกมาได้
อย่างถูกตอ้งใหเ้กิดคล่องแคล่ว ซึ่งตอ้งอาศัยการฝึกหัดและท าซ า้ ๆ อย่างเหมาะสม ท าให้เกิด
ความช านาญในการปฏิบตัิ ควรเริ่มชีแ้จงใหน้กัเรียนเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการเรียนการ
สอนดนตรี ตอ้งเนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบตัเิครื่องดนตรีหลงัจากการสาธิตการปฏิบตัิ 
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3.2 ความส าคัญของการสอนทักษะปฏิบัต ิ
นิวฒัน ์วรรณธรรม (2541) ไดใ้หค้วามส าคญัของการสอนทกัษะปฏิบตัิในโรงเรียน

มธัยมศกึษา ดงันี ้
ความส าคญัของการสอนทกัษะปฏิบตัิเป็นการเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียนได้

เกิดการเรียนรูแ้ละปฏิบัติไดด้ว้ยตนเอง ฝึกทักษะเพิ่มเติมจากเนือ้หา โดยมีครูผูส้อนเป็นผูค้อย
แนะน าความรูใ้หแ้ก่นกัเรียน การฝึกปฏิบตัิในแบบเรียนเพียงอย่างเดียวนบัวา่ยงันอ้ยเกินไป ท าให้
นกัเรียนมีทกัษะความสามารถเฉพาะทางไม่เพียงพอ ดงันัน้จงึให้ความส าคญัท่ีครูผูส้อนจะตอ้งฝึก
ปฏิบตัเิฉพาะทาง ส าหรบัฝึกฝนเพิ่มเตมิ เพ่ือชว่ยใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพและมีความคล่องแคล่ว
ในทกัษะปฏิบตั ิ

1. ความส าคญัทางดา้นการศกึษา  
การสอนทักษะปฏิบัติมีความส าคัญในแง่ของการศึกษา เพราะท าให้

การศกึษาเป็นการศึกษาท่ีสมบูรณแ์บบ ท่ีผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบตัิ โดยการสอนแบบ
บรรยายจะเป็นเพียงการบอกหรือการสอนดว้ยค าพูดเท่านัน้ และการอภิปรายก็เป็นการซกัถาม
ดว้ยค าพูดเช่นกัน แต่การสอนทักษะปฏิบัติเป็นการสอนโดยผู้เรียนไดล้งมือกระท าดว้ยตนเอง 
ผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูถ้ึงวิธีการต่าง ๆ ว่าสิ่งท่ีเรียนเป็นอย่างไร มีปัญหาตรงไหน และสามารถแก้ไข
ปัญหาไดด้ว้ยตนเองไปพรอ้มกนั นบัเป็นประสบการณต์รงใหก้บัผูเ้รียน 

2. ความส าคญัทางผูเ้รียนและผูส้อน  
การสอนทักษะปฏิบัติจะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีประสิท ธิภาพและบรรลุ

วตัถุประสงคใ์นแง่ของการน าไปใช ้และครูผูส้อนไดมี้โอกาสเห็นผลการสอนของตนเองในทนัทีว่า 
การสอนของครูผูส้อนนัน้ นกัเรียนสามารถปฏิบตัไิดจ้รงิหรือไม ่รวมถึงผูเ้รียนและครูผูส้อนมีโอกาส
ตชิม ซึ่งสง่ผลใหก้ารเรียนรูเ้กิดประสิทธิภาพ 

ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2537) ได้กล่าวถึงความส าคัญของทักษะในการ
ปฏิบตัไิวว้า่ ทกัษะ เปรียบเสมือนเครื่องมือท่ีตอ้งใชใ้นการฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญจึงจะสามารถ
ใชเ้ครื่องมือเหล่านีไ้ดดี้ มีประสิทธิภาพ ความช านาญจะเกิดขึน้ได ้ตอ้งเกิดจากการฝึกปฏิบตัิบอ่ย 
ๆ และท าซ า้ ๆ ก็จะเกิดความช านาญและเกิดทกัษะเพิ่มขึน้ ท านองเดียวกนัวิชาทกัษะหรือเนือ้หาท่ี
ประสงคจ์ะใหเ้กิดทกัษะก็ตอ้งใชว้ิธีสอน โดยผูเ้รียนตอ้งปฏิบตัซิ  า้ ๆ จนเกิดความช านาญ 

ความส าคญัของการสอนทกัษะปฏิบตัิท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ มีความส าคัญตอ่การฝึกฝน
ทักษะปฏิบัติต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดเ้รียนรูแ้ละลงมือศึกษาคน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง ท าให้
ครูผูส้อนสามารถเห็นความสามารถของผูเ้รียนวา่สามารถปฏิบตัไิดแ้คไ่หน 
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แฮรโ์รว ์harrow (1972, P. 96-99) ไดจ้ัดล าดบัขัน้ตอนความส าคญัของการเรียนรู้
ทางดา้นทักษะในการปฏิบัติ โดยเริ่มจากระดับท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับท่ีซับซ้อนมาก ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูมี้ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เลียนแบบ เป็นขัน้ท่ีใหน้กัเรียนสงัเกตการกระท าท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนท าได ้
ซึ่งนักเรียนจะรับรูห้รือสังเกตเห็นรายละเอียดต่าง  ๆ ได้ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยนักเรียนจะ
สามารถบอกไดว้า่ ขึน้ตอนหลกัของการกระท านัน้ ๆ มีอะไรบา้ง 

2. ขัน้การลงมือกระท าตามค าสั่ง เม่ือนักเรียนไดเ้ห็นและสามารถบอกขัน้ตอน
ของการกระท าท่ีตอ้งการเรียนรูแ้ลว้ ใหน้กัเรียนไดล้งมือกระท าโดยไม่มีแบบใหเ้ห็น นกัเรียนอาจลง
มือท าตามค าสั่งของครูผูส้อน หรือท าตามค าสั่งท่ีครูผูส้อนเขียนไวใ้นคู่มือก็ได ้การลงมือปฏิบตัิ
ตามค าสั่ งนี ้ แม้นักเรียนจะยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์  แต่อย่างน้อยนักเรียนก็ได้
ประสบการณใ์นการลงมือท า และคน้พบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยใหเ้กิดการเรียนรู ้และการปรบัการ
กระท าใหถ้กูตอ้งสมบรูณม์ากขึน้ 

3. ขัน้การกระท าอย่างสมบูรณ ์(Precision) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งฝึกฝน
จนสามารถท าสิ่งนัน้ ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้งสมบรูณ ์โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าหนา้
การกระท า การกระท าท่ีถกูตอ้งแม่นย า สมบรูณแ์บบ เป็นสิ่งท่ีนกัเรียนจะตอ้งสามารถท าไดใ้นขัน้
นี ้

4. ขัน้การแสดงออก (Articulation) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดฝึ้กฝนมาก
ขึน้ จนสามารถกระท าสิ่งนัน้ไดถู้กตอ้งสมบูรณแ์บบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่นและมีความ
มั่นใจ 

5. ขั้นการกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) ขั้นนี ้เป็นขั้นท่ีนักเรียน
สามารถกระท าสิ่งนัน้ ๆ อยา่งสบาย เป็นไปอย่างอตัโนมตัิ โดยไม่รูส้กึว่าตอ้งใชค้วามพยายามเป็น
พิเศษ ซึ่งตอ้งอาศยัการปฏิบตับิอ่ย ๆ ในสถานการณต์า่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 

จากความส าคญัของการสอนทักษะปฏิบตัิท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเรียน
การสอนจะชว่ยใหน้กัเรียนไดเ้กิดการเรียนรูแ้ละปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง ฝึกทกัษะเพิ่มเติมจากเนือ้หา 
โดยมีครูผูส้อนเป็นผูค้อยแนะน าความรูใ้หแ้ก่นกัเรียน การฝึกปฏิบตัิเฉพาะทางตอ้งอาศยัเฉพาะ
แบบเรียนและการฝึกปฏิบัติในแบบเรียนเพียงอย่างเดียวนับว่ายังน้อยเกินไป ท าให้นักเรียนมี
ทกัษะความสามารถเฉพาะทางไม่เพียงพอ ดงันัน้จึงใหค้วามส าคญัท่ีครูผู้สอนจะตอ้งฝึกปฏิบตัิ
เฉพาะทาง ส าหรบัการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อชว่ยใหน้กัเรียนมีประสิทธิภาพและมีความคลอ่งแคลว่ใน
ทกัษะปฏิบตั ิ
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3.3 จุดมุ่งหมายของการสอนทักษะปฏิบัติ 
ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2543) ไดก้ล่าวถึงจดุหมุ่งหมายของการสอนแบบฝึกปฏิบตัิแบบ

มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ซึ่งไดก้ล่าวไวว้า่ หวัใจส าคญัของการสอนแบบฝึกปฏิบตัิ คือการใหน้กัเรียน
ไดล้งมือปฏิบตัใินสิ่งท่ีเรียน แลว้นกัเรียนจะรบัรูไ้ดท้นัทีวา่ สิ่งท่ีพวกเขาไดท้  านัน้เป็นอยา่งไร เพราะ
การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้จากการลงมือกระท าของตวันกัเรียนเอง 

ความส าคญัของจดุมุง่หมายตอ่การสอนแบบฝึกปฏิบตั ิมีดงันี ้
1. ใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัและคุน้เคยกบัเครื่องมือหรืออปุกรณข์องตนเอง 
2. ใหน้กัเรียนไดคุ้น้เคยกบัการวางแผนเตรียมการและทดลองใชเ้ครื่องมือปฏิบตัิ

ในการฝึกปฏิบตั ิ
3. ใหน้ักเรียนฝึกฝนและพฒันาความสามารถในการสงัเกต รวบรวมขอ้มูลท่ีได้

จากการฝึกปฏิบตั ิ
4. ใหน้กัเรียนพัฒนาความสามารถของนกัเรียน โดยการรวบรวมขอ้มูล แนวคิด 

หลกัการและความรูต้า่ง ๆ เพ่ือใหม้องเห็นถึงองคป์ระกอบโดยรวม 
5. ใหน้กัเรียนสามารถมองเห็นปัญหาและพิจารณาถึงทางเลือกในการด าเนินงาน

ปฏิบตั ิ
6. ใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัวิเคราะหผ์ลของการฝึกและวิเคราะหผ์ลจากสิ่งท่ีเกิดขึน้กับ

การปฏิบตัจิรงิ 
การสอนทกัษะปฏิบตัิจะเป็นการฝึกทกัษะเพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝน เพ่ือใหเ้ห็นผลและ

ชว่ยใหเ้สรมิจดุมุง่หมายดา้นความรูแ้ละเปล่ียนแปลงทศันคต ิมีดงันี ้
มาลินี จฑุะรพ (2527) ไดก้ลา่วไวว้า่ การสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะ มี 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นท่ี 1 คือ ขั้นให้ความรูใ้นการฝึกฝนทักษะเรื่องใดก็ตาม ผู้ฝึกจะตอ้งให้
ความรูว้่าทักษะท่ีฝึกนัน้มีขัน้ตอนการฝึกอย่างไร อาจใชว้ิธีการบรรยาย สาธิต ใหดู้วิดีทัศนห์รือ
สไลดป์ระกอบค าบรรยาย 

ขัน้ท่ี 2 คือ ขัน้ใหล้งมือปฏิบตัิ ในการฝึกทกัษะจะตอ้งใหท้ัง้ความรูแ้ละใหล้ง
มือปฏิบตัจิรงิ เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้งและยืนยนัวา่ปฏิบตัไิดจ้รงิ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้ใหท้ดสอบความถูกตอ้งรวดเร็ว ในการฝึกฝนทักษะท่ีดีจะตอ้งมี
การทดสอบว่าท าไดถู้กตอ้งรวดเร็วเพียงใด ผู้รบัการฝึกทักษะมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติ
ทักษะดังกล่าวไดโ้ดยอัตโนมัติหรือถ้ากระท าไดค้รบสมบูรณ์ทั้ง 3 ขัน้ตอน ก็เป็นท่ียืนยันไดว้่า
บคุคลดงักลา่วไดเ้กิดทกัษะขึน้แลว้ 
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ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2546) ไดก้ล่าวถึงวิธีการสอน เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดทกัษะใน
การปฏิบตัทิัง้ 5 ขอ้ ดงันี ้

1. วิเคราะหท์กัษะปฏิบตัโิดยตอ้งพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทกัษะนัน้ 
2. ตรวจสอบความสามารถเบือ้งตน้ท่ีเก่ียวกับทกัษะของผูเ้รียน ว่ามีทกัษะอะไร 

หรือมีมากนอ้ยเพียงใด ใหท้ดสอบการปฏิบตัเิบือ้งตน้ ตามล าดบัก่อนและหลงั 
3. จดัการฝึกหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึกเนน้ในหน่วยท่ีขาดหายไป และอาจจะฝึก

ในสิ่งท่ีผูเ้รียนพอเป็นอยูแ่ลว้ใหเ้กิดความช านาญเตม็ท่ีและใหค้วามสนใจในสิ่งท่ียงัไมช่  านาญ 
4. ขัน้อธิบายและสาธิตทักษะใหก้ับผูเ้รียน เป็นการแสดงทักษะทัง้หมดทัง้การ

อธิบายและการแสดงใหเ้ห็นถึงตวัอย่างประกอบ โดยใหผู้เ้รียนไดด้จูากส่ือตา่ง ๆ หรือผูเ้ช่ียวชาญ
แสดงใหด้ ูซึ่งในขัน้ตอนตน้ไมจ่  าเป็นตอ้งอธิบายมากนกั ใหผู้เ้รียนไดด้ตูวัอยา่งประกอบและสงัเกต
เอง เพราะถา้อธิบายมากจะเป็นสิ่งรบกวนการสงัเกตของผูเ้รียน โดยในการใชส่ื้อในการสอนทกัษะ
ตา่ง ๆ นัน้ ไดมี้ผูส้นใจศกึษากนัมากขึน้  

5. ขัน้จดัการ เพ่ือการเรียนการสอน 3 ประการ ไดแ้ก่ 
5.1 จัดล าดับขัน้สิ่งเรา้และการตอบสนอง ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบัติอย่างถูกตอ้ง

ตามล าดบัก่อนและหลงั สิ่งใดท่ีเก่ียวขอ้งกนัตอ้งจดัใหต้ิดตอ่กนั 
5.2 การปฏิบตัิ จะตอ้งจดัการเวลาของการปฏิบตัิใหดี้ เพ่ือท่ีจะดวู่าใชเ้วลา

แตล่ะครัง้นานเท่าใดหรือแตล่ะครัง้มีการหยดุพกัมากนอ้ยเพียงใด โดยในการฝึกแตล่ะอยา่งอาจใช้
เพียงครัง้เดียวหรือหลายครัง้ควรตอ้งพิจารณาใหดี้ โดยการปฏิบตัิแบบแบง่ปฏิบตัหิรือฝึกรวดเดียว
นัน้ ขึน้อยู่กับขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการเรียนทกัษะปฏิบตัิ ในขัน้ตอนสุดทา้ยของการเรียนทกัษะการ
ปฏิบตั ิอาจจะใชก้ารฝึกฝนท่ีนานขึน้ได ้

5.3 ให้รูผ้ลของการปฏิบัติ การรูผ้ลนั้นมี 2 อย่าง คือ รูจ้ากค าบอกเล่าของ
ครูผูส้อนและรูผ้ลดว้ยตนเอง ในขัน้ตอนแรก ๆ บอกว่ามีขอ้บกพร่องอย่างไร แบบนีเ้ป็นการรูผ้ล
จากภายนอกท่ีเป็นการบอกใหรู้ว้า่ควรจะแกไ้ขอยา่งไร เม่ือผูเ้รียนกา้วหนา้ไปถึงขัน้ท่ีสองและขัน้ท่ี
สาม คือ มีความช านาญมากขึน้ ผูเ้รียนจะสงัเกตตวัเองเป็นการรูผ้ลจากตวัเอง โดยดจูากผลการ
เคล่ือนไหว 

จากจุดมุ่งหมายของการสอนทักษะปฏิบัติท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การสอน
ปฏิบตันิัน้ ผูส้อนจะตอ้งท าการวิเคราะหเ์นือ้หาเพ่ือเตรียมจดักิจกรรมใหค้วามรูใ้นการฝึกฝนทกัษะ
ในเรื่องต่าง ๆ โดยอาจใชก้ารบรรยาย สาธิต หรือส่ือประกอบการสอน เป็นตน้ หลงัจากนัน้ก็ให้
ผูเ้รียนไดท้  าการลงมือฝึกปฏิบัติจริงดว้ยตนเอง เพ่ือให้เกิดความช านาญ พรอ้มทั้งให้ผูเ้รียนได้
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ทราบถึงผลการฝึกปฏิบัติ เพ่ือท่ีจะสามารถให้ผู้เรียนได้น าวิธีการดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งตอ่ไป 

3.3.1 องคป์ระกอบของการสอนทกัษะในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี 
เกษม รกัษาเคน (2543) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการเรียนการสอนดนตรีไว้

ว่า การเรียนการสอนดนตรีในเรื่องของทักษะในการปฏิบตัิเครื่องดนตรีนัน้ มีองคป์ระกอบหลาย
อย่าง ซึ่งครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการสอนใหร้อบคอบไมว่่าจะเป็นดา้นเนือ้หาวิชาหรือใน
ดา้นท่ีเก่ียวกบัเรื่องของตวันกัเรียนเองท่ีควรค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั โดยมีนกัวิชาการกล่าว
ไว ้ดงันี ้

ไพฑูรย ์สินลารตัน ์(2547) ไดก้ล่าวไวว้่า องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการเรียนการ
สอนทกัษะในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี ไดแ้ก่ 

1. สถานท่ีในการฝึกปฏิบัติต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
จดุมุง่หมายในเนือ้หาวิชา 

2. การฝึกปฏิบัติ คือการลงมือกระท าจริง โดยให้นักเรียนปฏิบัติงานท่ี
มองเห็นเป็นสภาพจรงิ 

3. เอกสารการฝึกปฏิบัติ เช่น คู่มือการฝึกปฏิบัติ หรือ แบบฝึกหัดในการ
ปฏิบตั ิ 

4. การเตรียมตวัของนกัเรียนและครูผูส้อน กล่าวคือ ตอ้งก าหนดจดุมุ่งหมาย
ของการฝึก ก าหนดเนือ้หาเตรียมเอกสารอปุกรณส์ถานท่ีและก าหนดเวลา ซึ่งนกัเรียนจ าเป็นตอ้งมี
ความรูใ้นทกัษะขัน้พืน้ฐานและมีความเขา้ใจในขัน้ตอนในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี 

ชม ภูมิภาค (2524) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัทัง้หมด 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1. ความรู ้
2. การกระท าเพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้ง 
3. การปฏิบตัเิครื่องดนตรีจนเกิดความช านาญ 

การสอนทกัษะในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี ประกอบดว้ยขัน้ตอนตา่ง ๆ  ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 วิเคราะหท์กัษะตอ้งพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทกัษะนัน้ ๆ  
ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบความสามารถเบือ้งตน้ของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะปฏิบตัิ 
ขัน้ท่ี 3 จดัการฝึกซอ้มโนต้ โดยเฉพาะชว่งท่ียงัปฏิบตัไิมค่ลอ่ง 
ขัน้ท่ี 4 อธิบายและสาธิตใหน้กัเรียนไดด้ ู
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ขัน้ท่ี 5 ก าหนดเวลาในการปฏิบตัแิละการใหรู้ผ้ลของการปฏิบตัิ 
กมลรตัน ์หลา้สุวงษ์ (2523) ไดก้ล่าวไวว้่า องคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัในการ

เรียนการสอนดนตรีเรื่องของทกัษะในการปฏิบตั ิมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงันี ้
1. นกัเรียน ไดแ้ก่ วฒุิภาวะประสบการณเ์ดมิพรอ้มท าใหเ้กิดแรงจงูใจ 
2. ครูผูส้อน ไดแ้ก่ วิเคราะหท์กัษะท่ีจะสอนใหแ้ก่นกัเรียน โดยฝึกฝนทกัษะท่ี

ยงัขาดอยู่ใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบ อีกทัง้ส่งเสริมทกัษะท่ีมีอยู่แลว้ใหเ้กิดความช านาญ อธิบาย
วิธีการขัน้ตอนและสาธิตทักษะท่ีจะฝึกอย่างชา้ ๆ ใหเ้ขา้ใจและชดัเจนตามล าดบั โดยทุกขัน้ตอน
พยายามแจง้ผลการฝึกกลบัไปใหต้วัของนกัเรียนไดร้บัรูห้ลงัจากท่ีนกัเรียนไดฝึ้กการปฏิบตัิเครื่อง
ดนตรีแลว้ 

องคป์ระกอบของการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิท่ีนกัวิชาการไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ท าให้
เห็นว่าทกัษะในการปฏิบตัิเครื่องดนตรีเป็นทกัษะดนตรีท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก ซึ่งนกัเรียนท่ี
เรียนทางดา้นดนตรีทกุคนควรมีประสบการณจ์ากการฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรี ท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน ์
ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาเนือ้หาทางดนตรีไดอ้ย่างตอ่เน่ืองจากความเขา้ใจตา่ง ๆ และท าใหน้กัเรียน
ไดเ้กิดความซาบซึง้ในสนุทรียศาสตรข์องดนตรีไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

จากองคป์ระกอบของการสอนทักษะปฏิบตัิท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ทกัษะในการ
ปฏิบตัิดนตรีเป็นทกัษะท่ีส าคญั ท่ีนกัเรียนทกุระดบัชัน้ควรมีประสบการณ ์ประโยชนท่ี์ไดจ้ากการ
ปฏิบัติทางดนตรีนั้น ท าให้นักเรียนไดพ้ัฒนาทักษะทางดนตรีไดอ้ย่างดี เน่ืองจากนักเรียนตอ้ง
เขา้ใจ จดจ าจงัหวะท านองและตอ้งอ่านโนต้ ครูผูส้อนจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้ทคนิคและวิธีการฝึกซอ้ม
ใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดร้บัประโยชนแ์ละประสิทธิภาพในการฝึก
ทกัษะปฏิบตัทิางดนตรีอยา่งสงูสดุ 

3.4 หลักการสอนและพัฒนาการของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
3.4.1 หลกัการสอนดนตรี 

หลักการสอนดนตรีท่ีดี ควรอยู่บนพื ้นฐานของหลักการท่ีดี อันเป็นแนวทาง
ส าหรบัครูผูส้อนในการจดัการเรียนการสอนดนตรีอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ความรูท้กัษะทางดนตรีของนกัเรียน โดยหลกัการทั่ วไปท่ีส าคญัในการสอนดนตรี ไดแ้ก่ การสอน
ใหน้กัเรียนมีประสบการณเ์ก่ียวกบัเสียงดนตรีก่อนท่ีจะสอนสญัลกัษณท์างดนตรี โดยนกัเรียนควร
มีส่วนรว่มในกิจกรรมทางดนตรีทกุประเภท สาระทางดนตรีและกิจกรรม และควรจดัใหเ้หมาะสม
กับวัยของนักเรียน รวมไปถึงกิจกรรมท่ีจัดในการเรียนการสอนดนตรีควรมีความหลากหลาย 
  ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2540 ) ได้กล่าวไว้ว่าหลักการสอนทักษะปฏิบัติทางดนตรี 
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นกัเรียนจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรูค้วบคูก่นัทัง้เนือ้หาและทกัษะทางดนตรี เพ่ือพฒันาความสามารถใน
การเรียนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะทางดนตรีใหเ้กิดความช านาญ ดงันี ้

1. การสอนเสียงก่อนสัญลักษณ์ และใหน้ักเรียนไดเ้รียนการรอ้งก่อนเรียน
เก่ียวกบัการเขียนโนต้ หรือ ช่ือของตวัโนต้ 

2. ใหน้กัเรียนสงัเกตเสียงตา่ง ๆ ท่ีไดย้ิน เพ่ือใหเ้ห็นถึงความเหมือนหรือความ
แตกต่าง เข้ากันหรือไม่เข้ากัน แทนการอธิบายสิ่งเหล่านีใ้ห้นักเรียนฟัง ซึ่งเป็นการเรียนรูแ้บบ
นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรม 

3. สอนและปฏิบัติเนื ้อหาดนตรีทีละอย่าง เช่น จังหวะ ท านอง และการ
ถ่ายทอดความรูส้ึก ก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรูแ้ละปฏิบัติบทเรียนท่ีเป็นผลรวมขององคป์ระกอบ
ดนตรีในระดบัท่ีมีความยากยิ่งขึน้ 

4. การฝึกปฏิบตัิในแต่ละขัน้ตอน นกัเรียนควรปฏิบตัิไดอ้ย่างดี ก่อนกา้วไปสู่
การฝึกปฏิบัติในระดับต่อไป ก่อนท่ีนักเรียนจะเรียนรูแ้ละปฏิบัติบทเรียนท่ีเป็นผลรวมของ
องคป์ระกอบดนตรีในระดบัท่ีมีความยากท่ีมากยิ่งขึน้ 

5. ในการสอนควรสรุปหลักการและทฤษฎี หลังจากการฝึกปฏิบัติ ซึ่งใช้
วิธีการสรุปแบบอปุนยั (inductive) 

6. ในการสอนควรมีการสรุปหลักการและทฤษฎี ในเรื่องคุณภาพของเสียง 
และประยกุตส์ิ่งท่ีไดร้บัเขา้กบัดนตรี 

7. การสอนช่ือตวัโนต้ควรใหมี้ความสอดคลอ้งกับบทเพลงท่ีใชป้ระกอบการ
สอน 

นอกจากนี ้ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2553) ไดก้ล่าวว่า หลกัการทั่วไปในการสอนทกัษะ
ดนตรีท่ีแตกตา่งไปจากหลกัการสอนดนตรีในระบบเพสตารอสซ่ี ดงันี ้

1. ความมีดนตรีการเป็นทกัษะทางดนตรีท่ีเป็นเรื่องของความรูใ้นเชิงปฏิบตัิท่ี
มีทฤษฎีเป็นพืน้ฐาน ความมีดนตรีการ (musicianship) เป็นเรื่องส าคญัท่ีช่วยใหก้ารบรรเลงดนตรี
มีคณุภาพซึ่งสอดคลอ้งกบัท่ีเมอรเ์ซลล ์(Mursall, 1958 อา้งถึงใน Schleuter, 1997) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ความมีดนตรีการเป็นสิ่งท่ีส  าคญัเบือ้งตน้ของการเรียนการสอนดนตรี 

2. ทักษะการฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ จะเป็น
พืน้ฐานท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะการบรรเลงดนตรี 

3. ทักษะการแสดง การแสดงดนตรีเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความงดงาม
ของเสียงในการแสดงดนตรี จงึควรค านงึถึงคณุภาพใหม้ากท่ีสดุ 
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4. การประเมินตนเอง นักดนตรีท่ีดี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจใน
การประเมินความสามารถของตนเองไดต้รงตามความเป็นจริง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูปอ้นกลบัไปในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาทกัษะของตนเองใหก้า้วหนา้ตอ่ไปได ้

5. การแก้ไขปรบัปรุงและการพัฒนาทักษะ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา
และอยูบ่นพืน้ฐานของความรู ้ความเขา้ใจ และศกัยภาพสว่นบคุคล 

จากการศึกษาเก่ียวกบัหลกัการสอนดนตรีแสดงใหเ้ห็นว่า การสอนดนตรีจะตอ้ง
สอนเนือ้หาทางดนตรีควบคู่ไปกับการสอนทกัษะปฏิบตัิ ซึ่งหลกัการสอนดนตรีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
สามารถสรุปได ้5 ประการดงันี ้

1. สอนเสียงก่อนสัญลักษณ์ เน่ืองจากดนตรีเป็นเรื่องของเสียง ดงันัน้ การ
สอนดนตรีควรเริ่มจากการสอนเสียงก่อนท่ีจะสอนสญัลกัษณต์า่ง ๆ ทางดนตรี 

2. สอนเป็นล าดับขั้นตอนจากง่ายไปยาก เป็นเรื่อง ท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
เนือ้หาใหเ้หมาะสมกับนกัเรียน ซึ่งตอ้งจดัเนือ้หาอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน โดยใหน้ักเรียนเริ่มจาก
เนือ้หาท่ีง่าย หลงัจากนัน้เม่ือนกัเรียนมีความเขา้ใจ และมีทกัษะท่ีคล่องแคลว่ขึน้ จงึเริ่มสอนเนือ้หา
ท่ียากหรือเนือ้หาท่ีซบัซอ้นขึน้ตอ่ไป โดยการใชก้ารสอนดว้ยวิธีอปุนยั คือ การใหต้วัอยา่งฝึกปฏิบตั ิ
แลว้จงึสรุปเป็นหลกัการและทฤษฎี 

 3. การจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมให้มีความ
เหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีสอนและมีความหลากหลาย โดยใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนรว่มในกิจกรรมการฝึก
ปฏิบตัิหรือมีประสบการณ์ตรงทางดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนรูท้างดา้นเนือ้หา นอกจากนีค้วรมี
กิจกรรมท่ีให้นักเรียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะหแ์ละสรา้งสรรคอ์ย่างสม ่าเสมอ จึงควรเลือกส่ือการ
เรียนรูท่ี้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเนือ้หาท่ีสอนดว้ย 

4. พัฒนาความมีดนตรีการ ดนตรีเป็นเรื่องของความรูเ้ชิงปฏิบตัิท่ีมีทฤษฎี
เป็นพืน้ฐาน ความมีดนตรีการจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคญัท่ีจะช่วยใหก้ารบรรเลงดนตรีอย่างมีคณุภาพและ
ไพเราะ ซึ่งการฝึกซอ้มท่ีถกูตอ้งอย่างสม ่าเสมอ นบัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยสนบัสนนุการพฒันาทกัษะ
การบรรเลงดนตรี และความมีดนตรีการของนกัเรียนท่ีดียิ่งขึน้ 

5. การประเมินตนเอง นักดนตรีท่ีดี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจใน
การประเมินความสามารถของตนเองไดต้รงตามความเป็นจริง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูปอ้นกลบัไปในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาทกัษะของตนเองใหก้า้วหนา้ตอ่ไปได ้

จากหลกัการสอนดนตรีขา้งตน้ สรุปไดว้่า หลกัการสอนดนตรีท่ีดีครูผูส้อนจะตอ้ง
มีทกัษะท่ีดี ทัง้ทางดา้นความสามารถในการถ่ายทอดความรูอ้ย่างถูกตอ้ง และความสามารถใน
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การดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ติดตามฟังในระหว่างการสอนได้อย่างตั้งใจ และให้
ความส าคญักบัการสอนอยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอน เพ่ือเป็นแนวทางใหก้บัตวัของครูผูส้อนเอง ในการ
สอนอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงครูผูส้อนจะตอ้งมีความสามารถ ในการแกไ้ขปัญหาการสอนท่ี
เกิดขึน้เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี 

3.4.2 จิตวิทยาการสอนดนตรกีบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
นกัเรียนในวยันีส้ามารถเรียนรูเ้รื่องราวท่ีเก่ียวกบัดนตรีไดอ้ย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก

สตปัิญญามีการพฒันาไปเป็นอยา่งมาก มีความเขา้ใจในเรื่องความรูส้กึของบทเพลงไดเ้ป็นอยา่งดี 
คือ แนวคิดในด้านการประสานเสียงท่ีเด่นชัด ส่วนในด้านของทักษะในการปฏิบัติ เน่ืองจาก
รา่งกายเจริญเติบโตมากขึน้ การใชก้ลา้มเนือ้ตา่ง ๆ ก็มีมากขึน้ตามล าดบั การปฏิบตัิดนตรีจงึดีขึน้
ดว้ย แตก็่อาจจะมีบางชว่งท่ีรูส้กึเกง้กา้ง ในการหยิบจบัหรือการปฏิบตัดินตรีท่ีไมค่อ่ยเขา้ทา่ เพราะ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของร่างกายท่ีเร็วจนเกินไป ในดา้นเจตคติต่อดนตรี เด็กส่วนใหญ่ชอบ
จงัหวะท่ีคอ่นขา้งสนุกสนานกบัความคิดความอ่านของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเด็กอีกกลุ่มหนึ่งท่ี
ไดร้บัการปลูกฝังใหร้กัและเขา้ใจดนตรีไทยมาตัง้แต่สมยัยงัเล็กท่ียงัคงยึดมั่นและศกึษาดนตรีไทย
ตอ่ไปดว้ยความรกัความชอบมากขึน้  

กิจกรรมทางดนตรีท่ีนักเรียนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในสมัยนี ้ส่วนใหญ่มักจะเป็น
กิจกรรมของโรงเรียนหรือสถาบันดนตรี มากกว่ากิจกรรมท่ีผู้ปกครองจัดให้ ทั้งนี ้เน่ืองจาก
พฒันาการของเด็กนกัเรียนก็มีการเจริญเติบโตท่ีมากยิ่งขึน้ ขอบข่ายความสามารถของผูป้กครอง
ทั่วไป ไมส่ามารถจดักิจกรรมดนตรีใหก้บับตุรหลานของตนเองไดโ้ดยตรง เพียงแตใ่หก้ารสนบัสนนุ 
เม่ือเห็นว่าเด็กนักเรียนในปกครองของตนเองมีความสามารถทางดนตรี ใหไ้ดศ้ึกษาดนตรีทัง้ใน
โรงเรียนและการศกึษาพิเศษ เพ่ือพฒันาความสามารถของเด็กนกัเรียนท่ีมีอยู่ใหมี้ความกา้วหนา้
ตอ่ไป 

ส าหรบัหลกัสูตรในระดบัมธัยมศึกษา ดนตรีจะเป็นไปในรูปแบบของการศึกษา 
ดงันัน้ สิ่งท่ีเกิดขึน้ไดน้ัน้ คือ ความเบื่อหน่ายของนกัเรียน เป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีครูผูส้อนจะตอ้งท า
ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจโดยการท าลายความรูส้ึกเบื่อหน่ายของนกัเรียน การบอกประโยชนข์อง
เนือ้หาท่ีเรียนเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีท าใหน้กัเรียนหันมาสนใจและอยากรูอ้ยากเห็นเรื่องนัน้  ๆ มากขึน้ 
หรือแทรกมุขตลก ข าขนั เม่ือเห็นว่านกัเรียนมีอาการเบื่อ ครูผูส้อนจึงควรค านึงถึงพฒันาการดา้น
ตา่ง ๆ ของนกัเรียนและควรจดักิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความสนใจและความสามารถของนกัเรียน
ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ กิจกรรมหนึ่งท่ีน่าจะเหมาะสมกบันกัเรียนในวยันี ้ควรเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนไดมี้สว่นรว่ม
ในการท ากิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ หรือการไดท้  าดว้ยตนเอง ดงันัน้การใชท้กัษะทางดา้นดนตรีเป็น
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แนวทางในการจดักิจกรรมให้เหมาะสมกับนกัเรียน ท่ีสามารถท าใหน้ักเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือรน้ในการเรียนดนตรีได ้ทัง้นีค้รูผูส้อนตอ้งด าเนินการเรา้ความสนใจดว้ยเสียง และทา่ทาง
ท่ีแจ่มใส ต่ืนตวั กล่าวคือ ครูผูส้อนจะตอ้งรูส้ึกสนุกกับการใหค้วามรูเ้สียก่อน จึงจะสามารถเรา้
ความสนใจจากนกัเรียนได ้

การศึกษาดนตรี หลักสูตรแต่ละสถานศึกษาเปิดโอกาสใหก้ับนักเรียนไดเ้ลือก
เรียนวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือก ซึ่งครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางท่ี
หลักสูตรวางไวไ้ด ้โดยค านึงถึงพัฒนาการและความสามารถของนักเรียนเป็นส าคญั และสร้าง
แรงจงูใจใหแ้ก่นกัเรียน เพ่ือใหผ้ลสมัฤทธ์ิของการเรียนมีค่าสงูสุด สิ่งท่ีครูผูส้อนสามารถกระท าได ้
คือ การเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนในการฝึกซอ้ม การมีระเบียบวินัย ตลอดจนแสดงฝีมือให้
นกัเรียนประจกัษ์ เพราะเด็กนกัเรียนในวยันี ้จะชอบการทดลองใหเ้ห็นจริง นกัเรียนจึงจะเกิดการ
ยอมรบั นอกจากนีกิ้จกรรมพิเศษท่ีเป็นในส่วนของนอกเวลาเรียนดา้นดนตรีก็เป็นสิ่งท่ีช่วยพฒันา
ความสามารถของนักเรียนเองได ้ชมรมดนตรีในลักษณะต่าง ๆ จึงควรไดร้บัการจัดตัง้ขึน้ และ
ด าเนินการอย่างจริงจงั และท่ีส าคญัคือ การเปิดโอกาสใหก้ับนกัเรียนไดแ้สดงออกใหเ้ห็นถึงฝีมือ
ต่าง ๆ เช่น ในระดับโรงเรียน ชุมชนหรือระดับประเทศ เม่ือนักเรียนมีความสามารถถึงขั้นหรือ
มาตรฐาน สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นแรงจงูใจส าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนรกัท่ีจะเลา่เรียนและฝึกซอ้มดนตรี 

หลกัการใชจ้ิตวิทยาในการสอน ครูผูส้อนควรค านงึถึงเรื่องความแตกต่างระหวา่ง
บคุคล โดยตอ้งหลีกเล่ียงการยกความส าเร็จของนกัเรียนคนนึงไปเปรียบเทียบกบันกัเรียนอีกคนนึง
ท่ีดอ้ยกว่า แต่ควรมองว่าการท่ีนกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกันนัน้  เป็นความ
หลากหลายท่ีท าใหก้ารสอนมีชีวิตชีวา ครูผูส้อนจึงควรรูจ้กันกัเรียนทกุคน และยอมรบัศกัภาพของ
นกัเรียนแตล่ะคนตามความเป็นจรงิ 

ขอ้ส าคญัท่ีครูผูส้อนควรใหค้วามสนใจกบันกัเรียน คือ การแบง่เวลา ทัง้นีเ้พราะ
การเรียนดนตรีตอ้งการเวลาฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอ นกัเรียนหลายคนอาจจะไม่ตัง้ใจท่ีจะฝึกซอ้ม 
แต่จะมีความตอ้งการแสดงเม่ือมีงาน ในขณะท่ีนกัเรียนบางคนจะมุุ่งไปแต่การซอ้ม โดยละเลย
การศึกษาหรือไม่ใหค้วามสนใจในวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งย่อมท าใหเ้กิดผลเสียกับตวันกัเรียนเอง การฝึกฝน
ดนตรีมาตัง้แตเ่ล็ก ๆ จึงท าใหมี้ผลในการเพิ่มความสามารถ ทัง้ทางดา้นสติปัญญา ความรูส้ึกและ
พฒันาการดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย การเรียนดนตรีจึงมีประโยชนก์ับเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเติบโตไป
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพต่อไปได้ ครูผู้สอนเองจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีบทบาทในการให้ค  าปรึกษา 
แนะน า และดูแลเก่ียวกับเรื่องการจัดแบ่งเวลาและวินัยในตนเองกับนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ 



  29 

นอกจากนีค้รูผูส้อนดนตรีควรประสานงานกบัอาจารยใ์นสายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหท้กุคนทราบถึงความ
เป็นไปของกิจกรรมดนตรี ซึ่งชว่ยใหปั้ญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบักิจกรรมดนตรีลดลงได ้

ณรุทธ ์สุทธจิตต ์(2541) ไดก้ล่าวว่า การใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสส ารวจและทดลองท า
สิ่งตา่ง ๆ ทางดา้นดนตรี โดยใชก้ารพดู การรอ้ง การเคล่ือนไหว และการใชค้วามคิดสรา้งสรรคเ์ป็น
ลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสดุ ดงันัน้ การส ารวจสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั เพ่ือน ามาใชใ้นการสรา้งสรรคจ์ดัว่าเป็น
กญุแจส าคญัของวิธีการดงักลา่วนี ้

การจัดกิจกรรมโดยใช้ทักษะดนตรีเป็นแกน กล่าวคือ การจัดกิจกรรมดนตรี โดย
ค านึงถึงการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเรียนดนตรีใหค้รอบคลุม
ทกัษะทางดนตรี ไดแ้ก่ การฟัง การรอ้ง การเคล่ือนไหว การเล่น การสรา้งสรรค ์และการอ่าน การ
เรียนการสอนดนตรีโดยใชท้ักษะทางดนตรีเป็นแกน เป็นสิ่งส าคญั เน่ืองจากส่วนหนึ่งของสาระ
ดนตรีเป็นเรื่องของทกัษะทางดนตรี ดงันัน้ในการเรียนรูด้นตรีจึงควรมีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะ
ทางดนตรีโดยตลอด หลกัในการจดักิจกรรมดนตรีโดยทกัษะดนตรีเป็นแกน สามารถอิงกบัหลกัการ
สอนดนตรีท่ีใชก้นัทั่วโลกทัง้สามวิธี ซึ่งมีจดุเนน้ท่ีแตกตา่งกนัตามหลกัการสอนดงันี ้

1. หลกัการสอนของดาลโครซ เนน้การเคล่ือนไหวเป็นหลกั โดยการจดักิจกรรม
ของดาลโครซ เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้คล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ เป็นประจ า ครูผูส้อนจึงควร
ปรบัการจดักิจกรรมโดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดป้ฏิบตัทิกัษะอยา่งอ่ืนดว้ย 

2. หลักการของออรฟ์ เนน้การปฏิบตัิเครื่องดนตรีเป็นหลัก โดยนักเรียนท่ีเริ่มมี
ทกัษะในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี จะเกิดความสนกุสนานและเพลิดเพลิน 

3. หลักการของโคดาย เน้นการรอ้งเป็นหลัก  เพ่ือให้นักเรียนไดร้บัการพัฒนา
ทกัษะทางดนตรีไดอ้ย่างครบถว้น ครูผูส้อนจึงควรปรบัการจดักิจกรรม โดยใหน้กัเรียนมีโอกาสได้
ปฏิบตัทิกัษะอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หลกัการส าคญัอีกประการหนึ่งในการจดักิจกรรมโดยใชท้กัษะดนตรีเป็นแกน คือ 
การก าหนดเนือ้หา ใหมี้ความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันโดยตลอด โดยเนน้ความยาากง่ายของเนือ้หา
ดนตรีและจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัและความสามารถในการเรียนรูข้องนกัเรียน การจดักิจกรรมดนตรี
ควรมุ่งหมายใหน้ักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือปลูกฝังใหน้ักเรียนเกิด
ความรกัดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัพืน้ฐานในการเรียนการสอนดนตรีใหป้ระสบความส าเรจ็ตอ่ไป และ
เป็นรากฐานในการพฒันาใหน้กัเรียนเกิดความซาบซึง้ในดนตรีได ้ 

จากจิตวิทยาการสอนดนตรีข้างต้น สรุปได้ว่า ครูผู้สอนควรท่ีจะเรียนรู้ถึง
ธรรมชาติของนกัเรียนในกลุ่มของตนเองอย่างถ่องแท ้และพยายามปรบัวิธีการสอนใหเ้หมาะสม
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กับความพรอ้มและความสนใจของนักเรียนในแต่ละระดบัชัน้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีใหน้กัเรียนเกิดทกัษะทางการปฏิบตั ิความคดิสรา้งสรรคแ์ละเกิดความนา่สนใจ 

3.4.3 พฒันาการของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 
พัฒนาการ หมายถึง การก้าวหน้า การเปล่ียนแปลง ซึ่งเป็นกระบวนการท่ี

ตอ่เน่ือง เริ่มตัง้แตก่ารปฏิสนธิจนถึงเวลาสิน้ลมหายใจ ในทางจิตวิทยาการศกึษา เรื่องพฒันาการ
เก่ียวขอ้งกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้หรือเปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของอายุเด็ก 
ซึ่งตอ้งการท่ีจะเรียนรูถ้ึงลกัษณะทางดา้นรา่งกาย สตปัิญญา อารมณ ์และสงัคม  

3.4.4 พฒันาการของนกัเรียนชว่งอาย ุ11-15 ปี 
พฒันาการทางความคดิของนกัเรียนในวยันี ้จดัไดว้า่ไดพ้ฒันามาถึงจดุท่ีสมบรูณ ์

กล่าวคือ สามารถคิดแบบผู้ใหญ่ได้ ได้แก่ การคิดแบบตั้งสมมติฐาน เน่ืองจากมีความเข้าใจ
เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ทางดา้นนามธรรมมากขึน้ โดยแนวคิดของจอง เปียเจท ์(Jean Piaget) ซึ่งเป็น
นักจิตวิทยาชาวสวิสไดเ้รียกพัฒนาการในวัยนีว้่า Formal Operational Stage เป็นพืน้ฐานทาง
ความคิดของนกัเรียนในวยันีซ้ึ่งจะติดตวัไปจนเป็นผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ีสามารถคิดสิ่งตา่ง ๆ ไดอ้ย่างมี
เหตมีุผล สามารถใคร่ครวญถึงผลไดผ้ลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต อย่างไรก็ตามวยันีเ้ป็นวยัท่ีเริ่ม
ยา่งเขา้สูว่ยัรุน่ จงึเริ่มท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นรา่งกายเป็นอยา่งมาก  

 พัฒนาการทางด้านดนตรีของนักเรียน เป็นวัยท่ีเริ่มมีความลึกซึง้ทั้งในด้าน
แนวคิดและทกัษะทางดนตรี นกัเรียนจะสามารถแสดงความรูส้ึกตามบทเพลงไดม้ากขึน้  การเนน้
ความรูส้ึกของเพลง (expressions) ไมว่่าจะในการรอ้งหรือเล่นเครื่องดนตรี เป็นแนวคิดและทกัษะ
ท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ใจและปฏิบตัิได ้การรอ้งเพลงมักไม่ค่อยเพีย้น มีความสามารถในการเล่น
เครื่องดนตรีตา่ง ๆ ไดดี้ขึน้ และการรบัรูเ้ก่ียวกับเสียงประสานสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างดีในวยันี ้
ทกัษะทางดา้นการฟังก็มีมากขึน้ สามารถฟังเพลงยาก ๆ ทัง้เพลงรอ้ง และเพลงบรรเลงได ้นกัเรียน
ท่ีชอบดนตรีและไดร้บัการสนบัสนนุมากตลอด เม่ือถึงวยันี ้นกัเรียนจะสามารถปฏิบตัดินตรีหรือขบั
รอ้งไดอ้ย่างดี กล่าวไดคื้อ ในช่วงท่ีนักเรียนมีการรบัรูเ้ก่ียวกับแนวคิดดา้นดนตรีครบถ้วน คือมี
ความเขา้ใจเก่ียวกบัองคป์ระกอบของดนตรีในเรื่องจงัหวะ (Rymthm) ระดบัเสียง (Pitch) รูปแบบ 
(Structure of Form) เสียงประสาน  (Harmony) รูปพรรณ  (Texture) สีสัน  (Tone Color) และ
ลกัษณะของเสียง (Characteristics of Sound)  

 จากการศึกษาการพัฒนาการทางดา้นดนตรีของนักเรียนวยันี ้สรุปไดว้่า มีการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเปียเจท ์คือ มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม และพฒันาการทางดนตรีกา้วหนา้มากขึน้ ไดแ้ก่ ความคงท่ีของจงัหวะมี
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มากขึน้ ความเขา้ใจในเรื่องของระดบัเสียงมากขึน้ มีทกัษะในการปฏิบตัิมากขึน้ และรวมไปถึงมี
สมาธิในการฟังมากขึน้ 

3.4.5 พฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก 
ความหมายของการพัฒ นาการในการใช้กล้าม เนื ้อมัด เล็ก  หมายถึ ง 

ความสามารถในการบงัคบัใชก้ลา้มเนือ้ มือ นิว้มือ และการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือกับตาให้
เช่ือมกนัในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ โดยไดมี้ผูท่ี้ใหค้วามหมายของความสามารถ
ในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กดงันี ้

ผกากานต์ น้อยเนียม (2556)  ได้กล่าวไว้ว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนือ้มัดเล็ก เป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือและตาซึ่ง
เก่ียวขอ้งกับทักษะต่าง ๆ ในการช่วยเหลือตนเอง กล่าวคือ การสรา้งเสริมความสามารถในการ
หยิบ จบั คดัเขียน และการท ากิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการใชก้ลา้มเนือ้ของนิว้มือ ฝ่ามือ และขอ้ตอ่ 

รวิพร ผาด่าน (2557) ไดก้ล่าวว่า ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก
ของกลา้มเนือ้มือ นิว้มือ และการประสานสมัพนัธก์ับตา เป็นพืน้ฐานส าคญัในชีวิตประจ าวนัและ
การท ากิจกรรมตา่ง ๆ ซึ่งการเคล่ือนไหว สมัผสั หยิบ จบั จะตอ้งอาศยัการฝึกฝนและเตรียมความ
พรอ้ม ท่ีจะชว่ยใหก้ารใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กใหมี้ความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มัดเล็ก สรุปไดว้่า 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบงัคบัการเคล่ือนไหวของ
นิว้มือ กล้ามเนื ้อมือ ไหล่ให้ประสานสัมพันธ์กับนิว้มือ สายตาและประสาทสัมผัสให้ท างาน
ประสานกันเป็นอย่างดีในการเคล่ือนไหวต่าง ๆ เช่นการท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี การปฏิบตัิ
เครื่องดนตรี และรวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัิประจ าวนัไดอ้ย่างคลองแคล่ว และ
มีประสิทธิภาพ 

3.4.6 ความส าคญัของกลา้มเนือ้มดัเล็ก 
กลา้มเนือ้มดัเล็ก เป็นอวยัวะท่ีส าคญัตอ่การประกอบกิจวตัรประจ าวนั โดยการ

ใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กไดค้ล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมการพฒันาดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นสติปัญญาใหดี้
ขึน้ เพราะกลา้มเนือ้มดัเล็กมีส่วนท าใหเ้ด็กไดใ้ชมื้อส ารวจ และสังเกตจากการสมัผสัในกิจกรรม
ตา่ง ๆ โดยไดมี้ผูท่ี้ใหค้วามส าคญัของกลา้มเนือ้มดัเล็กดงันี ้

เกีย รติ วรรณ  อมาตยกุล  (2559) ได้กล่ าวไว้ว่ า  ความส าคัญ ของ
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก เป็นฐานของสมองผูท่ี้ไดร้บัการบริหารมือมาตัง้แตเ่ด็ก ๆ 
จะเป็นผู้ท่ีมีสมองดี มีความคิดฉับไว การฝึกฝนก็จะมีความคล่องแคล่วและว่องไวต่อการใช้
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กลา้มเนือ้นิว้มือท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความคิด อีกทั้งเป็นการฝึกความพรอ้มทางดา้น
กลา้มเนือ้มือ หรือนิว้มือใหแ้ข็งแรง และใชไ้ดอ้ย่างคล่องแคล่ว และการฝึกความสมัพนัธร์ะหว่าง
ตากบัมือจะชว่ยใหเ้ดก็ออกก าลงัและพรอ้มท่ีจะใชใ้นการเรียน 

ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2551) ไดก้ล่าวไวว้่า ความส าคญัของความสามารถใน
การใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กมิไดห้มายถึง เพียงการเขียนตวัอกัษรตามความหมายของผูใ้หญ่ แต่การ
เขียนของเด็กอนุบาลเป็นเพียงการขีดเขียนไปมาก็เป็นการเขียนท่ีเป็นขัน้เริ่มตน้แลว้ ซึ่งประโยชน์
ของการเขียนก็เพ่ือส่ือความและแสดงออกถึงความคิดเห็นเป็นส่ือในการแสดงออกท่ีตามองเห็น 
โดยตอ้งใชค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งตากบัมือในการบงัคบัควบคมุการท างาน 

จากการศึกษาความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็ก สรุปไดว้่า 
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กมีความส าคญัเป็นอย่างมากและเป็นอวยัวะท่ีส าคญั ใน
การเคล่ือนไหวกลา้มเนือ้มือ นิว้มือ และแขนท างานร่วมกันกับกลา้มเนือ้ตาให้ประสานงานกัน
อย่างลงตัว และท าให้เด็กสามารถท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ไดอ้ย่างคล่องแคล่ว การบริหาร
กลา้มเนือ้มือกับตาบ่อย ๆ จะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาสมองท่ีดีตามไปดว้ย ตลอดจนการขีดเขียน
ของเดก็ตอ่ไป 

3.4.7 พฒันาการการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ 
ความหมายของการพัฒนาการในการใชก้ลา้มเนือ้มัดใหญ่ หมายถึง เป็นการ

พฒันาของกลา้มเนือ้ทกุสว่นท่ีส าคญัของรา่งกาย ซึ่งมีสว่นช่วยในความสมดลุของกลา้มเนือ้ตา่ง ๆ 
เช่น กลา้มเนือ้ คอ แขน และกลา้มเนือ้ขา โดยพฒันาการของกลา้มเนือ้มดัใหญ่มีบทบาทท่ีส าคญั
ในการเคล่ือนไหวของอวยัวะทุกส่วนในร่างกาย และยังช่วยในการสรา้งความสมดุลเม่ือปฏิบัติ
กิจกรรมตา่ง ๆ กล่าวคือ การใชด้นตรีเพ่ือพฒันากลา้มเนือ้มดัใหญ่ จงัหวะของเสียงเพลง สามารถ
ใชเ้ป็นแรงจูงใจในการพัฒนาการเคล่ือนไหวร่างกายขัน้พืน้ฐาน ระบบกลา้มเนือ้เป็นระบบท่ีท า
หนา้ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของรา่งกาย โดยจะอาศยัคณุสมบตักิารหดตวัของใยกลา้มเนือ้ ท าให้
กระดกูและขอ้ตอ่เกิดการเคล่ือนไหวและมีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั นอกจากการเคล่ือนไหวของ
กระดกูและขอ้ต่อแลว้ ยงัมีการเคล่ือนไหวของอวยัวะภายในร่างกาย เช่น การเตน้ของหวัใจ การ
บีบตวัของเสน้โลหิต เป็นตน้ การเคล่ือนไหวตา่ง ๆ เหลา่นีเ้กิดจากการท างานของกลา้มเนือ้ทัง้สิน้ 

รา่งกายแบง่กลา้มเนือ้ออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ กลา้มเนือ้ยึดกระดกูหรือกลา้มเนือ้
ลาย กลา้มเนือ้เรียบ และกลา้มเนือ้หวัใจ โดยท่ีกลา้มเนือ้ลายนัน้ จะถูกควบคมุอยู่ภายใตอ้ านาจ
จิตใจหรือรีเฟล็กซ ์สว่นกลา้มเนือ้เรียบและกลา้มเนือ้หวัใจท างานนอกอ านาจจิตใจ  
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ศรินทร กาญจันดา (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า กลา้มเนือ้ลายเป็นตวัช่วยใหร้่างกาย
เคล่ือนไหวในลกัษณะต่าง ๆ มีหลายชนิดท่ียึดติดอยู่ในบริเวณขอ้ต่อ โดยมากจะมีเป็นคู ่มดัหนึ่ง
จะท าหนา้ท่ีเหยียดอีกมดัหนึ่งจะท าหนา้ท่ีดึงงอกลบัมา คู่กลา้มเนือ้จะสลบักนัท างานเพ่ือใหก้าร
เหยียดหรืองอ แตถ่า้เกิดกลา้มเนือ้ท างานเหมือนกนัในเวลาเดียวกนัก็จะไมมี่การเคล่ือนไหวเกิดขึน้  

จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ สรุปไดว้่า 
เป็นกลา้มเนือ้ท่ีท าหนา้ท่ีในการเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกายท่ีมีความส าคญักบันกัเรียน และ
นกัเรียนจะมีพฒันาการในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ไดดี้ ก็ขึน้อยู่กบัทกัษะท่ีตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ
ในการไดร้บัการฝึกจากกิจกรรมตา่ง ๆ 

3.4.8 ความส าคญัของกลา้มเนือ้มดัใหญ่ 
ความส าคญัของกลา้มเนือ้มดัใหญ่ พบว่ามีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญั

ของการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ไวด้งันี ้
สุชาติ โสมประยูร (2535) ได้กล่าวไว้ว่า การใช้กล้ามเนื ้อมัดใหญ่ เป็น

ความสามารถในการควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกาย การเคล่ือนไหวของร่างกายของนกัเรียน
แต่ละครัง้เป็นการสะสมขัน้พืน้ฐานท่ีจะใหไ้ดม้าซึ่งความรู ้เพ่ือจะน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตขัน้
ตอ่ไป จะเห็นไดว้่าทกัษะในการเคล่ือนไหวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบัมนษุย ์นอกจากนีท้กัษะ
การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ีมากขึน้ นกัเรียนจะมีการเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ขา และเพิ่ม
ทกัษะอ่ืน ๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การทรงตวั เป็นตน้ รวมทัง้ทกัษะการใชมื้อ เช่น การรบั การถือ 
เป็นตน้ ดงันัน้นกัเรียนในวยันีค้วรไดร้บัการส่งเสริมดา้นการเคล่ือนไหวแบบต่าง ๆ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของนกัเรียนอยูเ่สมอ ซึ่งสอดคลอ้งกบัชมรมจิตแพทยเ์ด็ก
และวยัรุน่แห่งประเทศไทย (2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ การใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่มีความส าคญัอยา่งมาก
ต่อการเคล่ือนไหวร่างกายในชีวิตประจ าวัน เช่น การเดิน การวิ่ง การทรงตวั หากเราท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไดดี้โดยใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ นั่นแสดงวา่รา่งกายมีความเจรญิเติบโตและ
มีประสิทธิภาพ 

กลา้มเนือ้ท่ีส  าคญัในการวิจยัครัง้นี ้คือ กลา้มเนือ้แขนและมือ เป็นกลา้มเนือ้ส่วน
ท่ีชว่ยใหก้ลา้มเนือ้ไหลน่  าล าตวัไปขา้งหนา้ ดงันี ้

1. กลา้มเนือ้ส่วนตน้แขน ท าหนา้ท่ีคือ ช่วยในการงอแขน หุบแขน หงายมือ 
และงอปลายมือ 

2. กล้ามเนือ้ส่วนปลายแขน เป็นกล้ามเนือ้ท่ีมีส่วนร่วมในการเหยียดและ
หงายแขน งอแขน และคว ่าแขน 
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3. กลา้มเนือ้ส่วนมือ จะช่วยในการเคล่ือนไหวของนิว้มือ เช่น การกางนิว้หุบ
นิว้ เป็นตน้ 

จากความส าคัญของกล้ามเนื ้อมัดใหญ่ สรุปได้ว่า การใช้กล้ามเนื ้อมัดใหญ่มี
ความส าคญัมากในการเคล่ือนไหวรา่งกายในชีวิตประจ าวนั โดยความสามารถในการใชก้ลา้มเนือ้
จะเป็นตวับ่งบอกถึงความเจริญเติบโต เช่น เม่ือนกัเรียนโตขึน้ก็จะมีความสามารถในการควบคมุ
กล้ามเนือ้หรืออวัยวะต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ ซึ่งการเคล่ือนไหวร่างกายในท่ีนีห้มายถึง การเคล่ือนไหว
รา่งกายท่ีตอ้งใชก้ลา้มเนือ้มดัใหญ่ของล าตวั แขน ขา สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

1. การเคล่ือนไหวแบบอยู่กับท่ี หมายถึง การเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย โดยไม่เคล่ือนห่างไปจากจุดเดิม แต่เป็นการใช้ร่างกายทุกส่วนให้ตอบสนองกับการ
เคล่ือนไหวของรา่งกายเป็นสว่นใหญ่ 

2. การเคล่ือนไหวแบบเคล่ือนท่ี หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีมีระยะทางเกิดขึน้ โดย
เนน้เคล่ือนท่ีจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึ่ง 

3. การเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ประกอบอุปกรณ ์หมายถึง การเคล่ือนไหวทัง้แบบ
เคล่ือนท่ีและไม่เคล่ือนท่ี พรอ้มมีอุปกรณบ์างอย่างประกอบ เช่น บาร ์เชือก กระดานทรงตวั เป็น
ตน้ 

จากการพฒันากลา้มเนือ้มดัเล็กและกลา้มเนือ้ใหญ่ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
ควรมีการพฒันาทัง้กลา้มเนือ้มดัเล็กและกลา้มเนือ้มดัใหญ่ กลา้มเนือ้ทัง้ 2 มีหนา้ท่ีท่ีส  าคญัในการ
เคล่ือนไหวอวยัวะหรือส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกาย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีนกัเรียนควรจะตอ้งฝึก
กลา้มเนือ้ใหแ้ข็งแรง เพ่ือท่ีจะสามารถท ากิจกรรมและปฏิบตัิเครื่องดนตรีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ โดยกิจกรรมท่ีส าคัญ ไดแ้ก่ กิจกรรมการเคล่ือนไหวในจังหวะและกิจกรรมดนตรี เป็นตน้ 
ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาการพฒันาใชก้ลา้มเนือ้มดัเล็กและกลา้มเนือ้มดัใหญ่ใหก้บั
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา เพ่ือท่ีจะน ามาปรบัใช้กับการเรียนการสอนทางทักษะการปฏิบตัิเครื่อง
ดนตรคีลารเิน็ต 

3.5 แบบฝึกทักษะ 
ความหมายของแบบฝึกทกัษะ หมายถึง สิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า 

เพ่ือให้เกิดความช านาญ โดยแบบฝึกทักษะมีช่ือเรียกต่าง ๆ  กัน เช่น ชุดฝึก แบบฝึก เป็นต้น 
การศกึษาคน้ควา้มีผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะ ดงันี ้ 
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2540) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง การจัด 
ประสบการณ์ฝึกหัด เพ่ือให้นักเรียนศึกษาและเรียนรูด้ว้ยตนเอง และสามารถแก้ ไขปัญหาได ้
ถกูตอ้งอยา่งหลากหลายและแปลกใหม ่

ศศิธร ธัญลักษณานันท ์(2542) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นแบบฝึกท่ีใชฝึ้ก
ความเขา้ใจ ฝึกทักษะต่าง ๆ  และทดสอบความสามารถของนักเรียนตามบทเรียนท่ีครูสอน ว่า
นกัเรียนมีความเขา้ใจและสามารถน าไปปรบัใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด 

ไพบูลย ์มลูดี (2546) ใหค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะว่า แบบฝึกทกัษะ เป็นชดุ
การเรียนรูท่ี้ครูจดัท าขึน้ ใหผู้เ้รียนไดท้บทวนเนือ้หาท่ีเรียนรูม้าแลว้เพ่ือสรา้งความรู ้ความเขา้ใจจะ
ช่วยเพิ่มทกัษะความช านาญ และช่วยฝึกทกัษะการคิดใหม้ากขึน้ อีกทัง้ยงัมีประโยชนใ์นการลด
ภาระใหก้บัครู และพฒันาความสามารถของผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความกา้วหนา้จากผลการ
เรียนรูข้องตนเองได ้

อธิวัฒน์ ชูช่ืน (2552) ได้กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดดี้ รวมถึงการพฒันาทกัษะการปฏิบตัิเคร่ืองดนตรีของนกัเรียนใหส้งูขึน้ 
ดงันัน้แบบฝึกทักษะจึงมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการเรียนวิชาท่ีตอ้งใชก้ารฝึกฝน เพ่ือใหเ้กิด
ความช านาญ และเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะชว่ยพฒันาทกัษะการปฏิบตัขิองนกัเรียนใหดี้ขึน้ 

ประภาพร ถ่ินออ่ง (2553b) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการ เรียนการ
สอนท่ีสรา้งขึน้เพ่ือให้นักเรียนไดฝึ้กปฏิบัติดว้ยตนเองจนเกิดความรู ้ความเขา้ใจเพิ่มขึน้ โดยท่ี
กิจกรรมท่ีไดป้ฏิบตัิในแบบฝึกนัน้จะครอบคลุมเนือ้หาท่ีเรียนไปแลว้ ท าใหน้ักเรียนมีความรูแ้ละ
ทกัษะมากขึน้ เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย 

จากความหมายของแบบฝึกทกัษะท่ีกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เป็นการจดัประสบการณ์
และเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสรา้งขึน้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูแ้ละฝึกปฏิบตัิดว้ยตนเอง จนเกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ ในส่วนของกิจกรรมท่ีนกัเรียนไดฝึ้กฝนนัน้จะครอบคลุมเนือ้หาท่ีเรียนไปแลว้ 
ท าใหน้กัเรียนมีความรูแ้ละทกัษะมากขึน้ และท าใหผู้เ้รียนมองเห็นความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้
ของตนเองได ้

3.6 การสร้างแบบฝึกทักษะ 
การสรา้งแบบฝึกทกัษะ มีจุดประสงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละมีเจตคติท่ีดี

ต่อการเรียน ดงันัน้ผูส้รา้งแบบฝึกทักษะตอ้งอาศยัหลกัทางจิตวิทยาการเรียนรูแ้ละทฤษฎีท่ีเป็น
แนวคิดพื ้นฐานของการสร้างแบบฝึกทักษะ เพ่ือให้สอดคล้องกับความสนใจและค านึงถึง
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ความสามารถและความแตกตา่ง เพ่ือใหไ้ดแ้บบฝึกทกัษะท่ีสมบรูณแ์บบและเหมาะสมกบันกัเรียน
มากท่ีสดุ โดยไดใ้หค้วามหมายของการสรา้งแบบฝึกทกัษะไว ้ดงันี ้

ผดงุ อารยะวิญญ ู(2544 ) ไดใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ ดงันี ้
1. แบบฝึกทกัษะควรจะมีหลายแบบเพ่ือนกัเรียนจะไดไ้มเ่บื่อ 
2. ควรเป็นแบบฝึกทกัษะสัน้ ๆ  
3. ควรใหฝึ้กฝนในสถานการณท่ี์แตกตา่งกนั 
4. ควรมีการประเมินผลและควรประเมินในขณะท่ีฝึกฝน เพ่ือดวูา่นกัเรียนเกิด

การเรียนรูอ้ยา่งไร 
5. แบบฝึกทกัษะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัจิตวิทยาและพฒันาการของนกัเรียน 
6. แบบฝึกทกัษะควรมีจดุมุง่หมายแนน่อนว่าควรฝึกดา้นใด และจดัเนือ้หาให้

ตรงตามจดุมุง่หมาย 
7. ค านึ งถึ งความแตกต่างของนัก เรียนแต่ละคน โดยแยกแยะตาม

ความสามารถ 
8. แบบฝึกทกัษะตอ้งมีค  าชีแ้จงง่าย ๆ สัน้ ๆ เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
9. เนือ้หาในแต่ละแบบฝึกทักษะตอ้งให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจ

ของนกัเรียน 
ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553a) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะควรค านึงถึง

หลกัจิตวิทยาในการเรียนรูโ้ดยมีจดุมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเริ่มจากง่ายไปหา  ยาก มีหลาย
แบบ มีตวัอยา่งประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศกึษาไดด้ว้ยตนเอง 

หลกัการสรา้งแบบฝึก ผูส้รา้งตอ้งศึกษาปัญหาของเนือ้หาท่ีน ามาสรา้งแบบฝึก 
โดยน ามาตัง้วตัถปุระสงคต์ลอดจนรูปแบบ และวางแผนขัน้ตอนการใชแ้บบฝึก การสรา้งแบบฝึก
ตอ้งสอดคลอ้งกับเนือ้หาและทักษะท่ีตอ้งการฝึก ตอ้งน าหลักจิตวิทยาการเรียนรู ้และจิตวิทยา
พฒันาการมาเป็นแนวทางในการสรา้งแบบฝึก ก่อนน าไปใชค้วรมีการทดลอง เพ่ือหาขอ้บกพรอ่ง
ของแบบฝึก  

จากการสรา้งแบบฝึกขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เป็นการสรา้งแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
เป็นหลกัการสรา้งแบบฝึกทกัษะท่ีควรค านึงถึงหลกัจิตวิทยาในการเรียนรู ้โดยมีจดุมุ่งหมายในการ
ฝึก มีหลายรูปแบบและแบบฝึกควรเริ่มสรา้งแบบฝึกทักษะแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ มีค าชีแ้จงสั้น ๆ  
เพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจและสามารถประเมินผลขณะฝึกฝนได ้สอดคลอ้งกบัจิตวิทยาพฒันาการของ
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นกัเรียน มีตวัอย่างประกอบ มีภาพประกอบ มีแบบแผนและสามารถศึกษาคน้ควา้องคค์วามรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง 

3.7 บันไดเสียง (Scale) 
บนัไดเสียงเป็นการช่วยพัฒนาทักษะในการปฏิบตัิท่ีดีในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งบันได

เสียง มาจากรากศพัทข์องภาษาอิตาลี สกาลา (Scala) ซึ่งแปลตรงตวัว่า ขัน้บนัได ฉะนัน้บันได
เสียงจึงเป็นโนต้ท่ีเรียงกันตามล าดบัจากต ่าไปสูงหรือจากสูงไปต ่า เป็นโครงสรา้งท่ีมีการก าหนด
ช่วง ห่างของเสียง จากตวัโนต้หนึ่งไปยงัอีกตวัโนต้หนึ่งอย่างเป็นระบบ โดยชนิดของบนัไดเสียงจะ
ประกอบไปด้วย บันไดเสียงเมเจอร ์(Major scale) และ บันไดเสียงไมเนอร ์(minor scale) ซึ่ง
บันไดเสียงท่ีเป็นหลักในดนตรีตะวันตกมี 2 ประเภท ได้แก่ บันไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic 
scale) และบนัไดเสียงโครมาติก (Chromatic scale) โดยบนัไดเสียงไดอาโทนิก เป็นบนัไดเสียงท่ี
ประกอบดว้ยโนต้ 7 ตวั แตโ่นต้ตวัท่ี 1 ถกูซ า้อีกครัง้ในตอนทา้ย เพ่ือใหค้รบ 1 ช่วงคู ่8 (1 Octave) 
บนัไดเสียงไดอาโทนิกท่ีสมบรูณจ์งึประกอบดว้ยโนต้ 8 ตวั ซึ่งบนัไดเสียงไดอาโทนิกมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ 
บนัไดเสียงเมเจอร ์และบนัไดเสียงไมเนอร ์บนัไดเสียงทัง้สองจึงมีความส าคญัอย่างยิ่งในดนตรี
ตะวนัตก ซึ่งนิยมใชต้ัง้แต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 มาจนถึงปัจจุบนั โดยโครงสรา้งของบนัไดเสียงจะ
แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

3.7.1 โครงสร้างบันไดเสียงโครมาตกิ (Chromatic scale) 
บนัไดเสียงโครมาติก จะประกอบไปดว้ยโนต้ 12 ขัน้ แต่โนต้ตวัท่ี 1 ถูกซ า้อีก

ครัง้ในตอนทา้ย เช่นเดียวกบับนัไดเสียงไดอาโทนิก เป็นบนัไดเสียงท่ีมีระยะห่างกนัครึง่เสียงทัง้ขา
ขึน้และขาลง การเรียกช่ือตวัโนต้ในบนัไดเสียงโครมาติกตอ้งมีการใช้ตวัอกัษรท่ีซ า้กนั และการไล่
เสียงขาขึน้นิยมใชเ้ครื่องหมายแปลงเสียงชารป์ ส่วนการไล่เสียงขาลงจะใชเ้ครื่องหมายแฟล็ต โดย
มีโนต้ตวัแรกเป็นช่ือของบนัไดเสียง 

 

ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่ง โครงสรา้งของบนัไดเสียงโครมาตกิ  

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
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3.7.2 โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร ์(Major scale)  
บนัไดเสียงเมเจอร ์จะประกอบไปดว้ยโนต้ 8 ตวั ท่ีมีระยะห่างระหว่างโนต้ใน

แต่ละขั้นจะเป็น หนึ่งเสียงหรือครึ่งเสียง ซึ่งในบันไดเสียง C เมเจอร ์ถือว่าเป็นบันไดเสียงขั้น
พืน้ฐานในการสรา้งบนัไดเสียงเมเจอรอ่ื์น ๆ  ซึ่งตวัโนต้ขัน้ท่ี 3 กับ 4 และตวัโนต้ขัน้ท่ี 7 กบั 8 จะมี
ระยะห่างครึ่งเสียง ส่วนตัวโน้ตท่ีนอกเหนือจากนั้นจะมีระยะห่างกันเต็มเสียง จึงกล่าวได้ว่า 
โครงสรา้งหลกัของบนัไดเสียงเมเจอร ์จะมีระยะห่างเต็มเสียงทัง้หมด ยกเวน้ ตวัโนต้ขัน้ท่ี 3 กบั 4 
และตวัโนต้ขัน้ท่ี 7 กบั 8  

ภาพประกอบ 15 ตวัอยา่ง โครงสรา้งบนัไดเสียง C เมเจอร ์

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
 

3.7.3 โครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร ์(minor scale) 
บันไดเสียงไมเนอร ์จะประกอบไปดว้ยระยะห่างเต็มเสียงและครึ่งเสียงท่ี

แตกตา่งกนั ดงันี ้
1.) บนัไดเสียงเนเจอรลัไมเนอร ์(Natural minor) คือ บนัไดเสียงท่ีไดจ้าก

การน าตวัโนต้ขัน้ท่ี 6 ของบนัไดเสียงเมเจอรม์าเป็นโนต้โทนิค แลว้ไล่โนต้เรียงขึน้ไปจนครบ 8 ขัน้ 
โดยท่ีไม่เปล่ียนแปลงระยะห่างของเสียง โครงสรา้งของบนัไดเสียงเนเจอรลัไมเนอร ์จะมีระยะห่าง
เตม็เสียงทัง้หมด ยกเวน้ ตวัโนต้ขัน้ท่ี 2 กบั 3 และตวัโนต้ขัน้ท่ี 5 กบั 6  

ภาพประกอบ 16 ตวัอยา่ง โครงสรา้งบนัไดเสียง A เนเจอรลัไมเนอร ์

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
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2.) บนัไดเสียงฮารโ์มนิคไมเนอร ์(Harmonic minor) จะประกอบไปดว้ย
ตวัโนต้ขัน้ท่ี 6 ไปหาตวัโนต้ขัน้ท่ี 7 จะห่างกนัเป็นหนึ่งเสียงครึ่ง 1 ½ และตวัโนต้ขัน้ท่ี 7 ท่ีท  าหนา้ท่ี
แปลงใหเ้สียงสงูขึน้ ½ เสียง โดยจะเป็นลกัษณะของการวิ่งเขา้หาตวัโนต้โทนิค บนัไดเสียงฮารโ์ม
นิคไมเนอร ์นิยมน ามาใชใ้นการเรียบเรียงเสียงประสาน ดงันัน้ ในโนต้ขัน้ท่ี 7 จะท าใหสู้งขึน้ ½ 
เสียง  

 

ภาพประกอบ 17 ตวัอยา่ง โครงสรา้งบนัไดเสียง A ฮารโ์มนิคไมเนอร ์

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
 

3.) บนัไดเสียงเมโลดิคไมเนอร ์(Melodic minor) จะประกอบไปดว้ยตวั
โนต้ขัน้ท่ี 6 และขัน้ท่ี 7 โดยการแปลงเสียงใหส้งูขึน้ ½ เสียง ในการไล่เสียงขาขึน้ และส่วนตวัโนต้
ขั้นท่ี 6 และ ขั้นท่ี 7 ในการไล่เสียงขาลง โดยการแปลงเสียงลง ½ เสียง ซึ่งกลับมาเป็นในรูป
แบบเดมิปกต ิ

ภาพประกอบ 18 ตวัอยา่ง โครงสรา้งบนัไดเสียง A เมโลดคิไมเนอร ์

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
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ผูว้ิจยัไดน้  าบนัไดเสียงมาใช ้ประกอบกบัคารล์ เบอรแ์มน ใชบ้นัไดเสียงเป็นตวัช่วยใน
เรื่อง การเคล่ือนไหวของนิว้มือใหเ้กิดความคล่องตวั ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากในการน ามาใช้
พฒันาทกัษะในการปฏิบตัิคลาริเน็ต เพราะบนัไดเสียงเป็นสิ่งท่ีช่วยในการพฒันาความเคล่ือนไหว
ของกลา้มเนือ้เพ่ือเพิ่มความคล่องตวัของระบบนิว้ โดยการซอ้มบนัไดเสียงใน 1 ช่วงคู่ 8 หรือ 2 
ชว่งคู ่8 จะท าใหส้ามารถสรา้งคณุลกัษณะของเสียงไดแ้ละสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการซอ้มให้
เป็นในส่วนของโน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ และ เขบ็ต 2 ชัน้ ตามล าดับ ซึ่งในการประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ  
ผูป้ระพนัธส์่วนใหญ่จะอาศยัการใชบ้นัไดเสียงในการประพนัธเ์ป็นหลกั ซึ่ง คารล์ เบอรแ์มน ก็ไดใ้ช้
เทคนิควิธีการฝึกซอ้มในรูปแบบของบนัไดเสียงมาเป็นตวัพัฒนาทกัษะในการปฏิบตัิเครื่องดนตรี
คลาริเน็ต  ซึ่งการใชบ้นัไดเสียงในการฝึกซอ้มนัน้มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าใหส้ามารถ
เล่นบทเพลงท่ีมีการใชน้ิว้ยาก ๆ ไดอ้ย่างคล่องตวัและรวดเรว็มากยิ่งขึน้ เพ่ือพฒันาคณุภาพเสียง , 
พฒันาทกัษะในการไลน่ิว้ และพฒันาการออกเสียงใหไ้ดส้  าเนียงตา่ง ๆ ในการเป่าไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

การออกเสียง (Articulation) 
4.1 วิธีการออกเสียง  

ทักษะในการออกเสียง หรือท่ีเรียกว่า (Articulation) เป็นปัจจัยส าคัญของการเล่น
คลารเิน็ตท่ีมีความสมัพนัธเ์ช่ือมกนักบัระบบนิว้ในการเคล่ือนไหว เพราะในทกุ ๆ บทเพลง จะตอ้งมี
การออกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันออกไปในการเป่าคลาริเน็ต เรียกเทคนิควิธีนีว้่า การ
ตดัลิน้ หรือ (Tonguing) คือการท าใหล้กัษณะของเสียงมีความสัน้-ยาว ท่ีแตกต่างกนัในแตล่ะบท
เพลง โดยการใชล้ิน้ของเราเองไปแตะท่ีปลายลิน้ของคลาริเน็ต โดยในต าแหน่งของการวางลิน้ท่ี
ถกูตอ้ง จะตอ้งใหล้ิน้นัน้ยกไปดา้นบนใหมี้ลกัษณะท่ีสงูและถอยกลบัไปดา้นหลงั และควรใชล้มใน
การควบคมุขณะตดัลิน้ จะเป็นการช่วยในเรื่องของการตดัลิน้ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดี เพราะในส่วน
ของปลายลิน้จะไปสมัผสัท่ีปลายลิน้ของคลารเิน็ตไดส้ะดวกขึน้ โดยใชก้ารออกเสียงค าวา่ “ที” หรือ 
“ดี” ซึ่งจะท าใหไ้ดเ้สียงท่ีชดัเจนและเป็นช่วงท่ีต  าแหน่งของปลายลิน้สมัพนัธก์บัปลายลิน้ของคลา
ริเน็ตพอดี ในการตดัลิน้ซึ่งเป็นเทคนิคในการเป่า จะใชใ้นส่วนของปากเป่ากับบารเ์รล โดยการใช้
ลิน้ปิดกั้นในระหว่างการเป่า เป่าโดยการลากเสียงใหย้าวพอประมาณ และเม่ือตอ้งการท่ีจะให้
เสียงสัน้ลง ใหใ้ชใ้นส่วนของปลายลิน้ไปแตะท่ีบริเวณลิน้ของคลาริเน็ตเบา ๆ  ในรูปแบบของการ
ออกเสียง “ที” ซึ่งการตดัลิน้ในลกัษณะนีเ้ป็นพืน้ฐานในการฝึกตดัลิน้จากการลากเสียงท่ียาวก่อน
แล้วค่อยสั้นลง เพ่ือให้เคยชินกับรูปปาก บวกกับการสัมผัสท่ีปลายลิน้เข้ากับลิน้ของคลาริเน็ต 
หลงัจากท่ีผูเ้ล่นเริ่มชินกับเทคนิคการตดัลิน้ดงักล่าวแลว้ ใหผู้เ้ล่นประกอบเครื่องใหค้รบสมบูรณ์
พรอ้มกบัฝึกการตดัลิน้โดยการออกเสียง “ที” ในลกัษณะเสียงท่ียาวและสัน้ตามท่ีกลา่วไวข้า้งตน้ 
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4.2 การหายใจสร้างคุณภาพเสียง 
การหายใจท่ีถกูตอ้ง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการปฏิบตัิเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า

ทุกชนิด ซึ่งการหายใจท่ีถูกตอ้งจะก่อใหเ้กิดคณุภาพของเสียงท่ีดีควบคู่กันไป เป็นการฝึกฝนการ
บงัคบัของกลา้มเนือ้และการก าหนดลมหายใจ คือ การหายใจลงเขา้สู่ทอ้งจนกลา้มเนือ้ทอ้งขยาย
ออก โดยชายโครงและทรวงอกก็ขยายเช่นเดียวกันและไม่ยกไหล่ ในขณะท่ีหายใจออกก็ท าให้
ลกัษณะตรงขา้มกนักบัการหายใจเขา้ จะท าใหก้ลา้มเนือ้ในสว่นตา่งคลายตวัและเป็นปกติ 

 สกุรี เจริญสขุ (2559) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการหายใจในการปฏิบตัเิครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่า จ าเป็นท่ีจะตอ้งใชล้มมากกว่าการรอ้งเพลง ซึ่งนกัดนตรีจะต้องเรียนรูก้ารใชก้ระ
บงัลมและการควบคมุลมในการหายใจท่ีลว้นแลว้แตมี่ความส าคญัส าหรบันกัดนตรีประเภทเครื่อง
เป่าเป็นอย่างยิ่ง การหายใจท่ีถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารเป่าดีขึน้ ควบคุมส าเนียงและประโยคในบท
เพลงไดม้ากขึน้ จงึควรตอ้งใชอ้วยัวะในการหายใจท่ีถกูตอ้ง 

 

 ลกัษณะของกระบงัลมเม่ือหายใจเขา้ (ซา้ย) และหายใจออก (ขวา) 
 
ท่ีมา: ดษุฏี พนมยงค ์บญุทศันกลุ (2547) 
 

เทคนิควิธีการหายใจเขา้ จะตอ้งอยู่ในลกัษณะของอกผายไหล่ผึ่ง สามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 1) การเพิ่มลมบริเวณกะบงัลมส่วนล่าง โดยใชน้ิว้มือของเราสมัผสัไปท่ีบริเวณ
หนา้ทอ้งใหน้ิว้กอ้ยอยู่บริเวณของสะดือ หรือซ่ีโครงจะรูส้ึกว่าทอ้งจะป่องออกมาเล็กนอ้ย 2) การ
เพิ่มลมจากขอ้ท่ี 1 โดยการเอามือไปแตะท่ีบริเวณซ่ีโครงใตร้กัแร ้จะท าใหรู้ส้ึกว่ากลา้มเนือ้บริเวณ
ดังกล่าวขยายตัวเล็กน้อย 3) การเพิ่มลมให้เต็มปอด คือ หน้าอกจะยกขึน้เล็กน้อย โดยทุก 3 
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ขัน้ตอนท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จะตอ้งไม่ยกไหล่ และควรตอ้งควบคุมลมใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติมาก
ท่ีสดุ 

การหายใจเขา้-ออก สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุคือ ตอ้งควบคมุลมในการเป่าใหส้ม ่าเสมอ โดย
การท างานของกลา้มเนือ้จะเกิดขึน้ในลกัษณะตรงกนัขา้มกบัการหายใจเขา้ ซึ่งในการใชล้มในการ
ปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ต จะมีอยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ ลมอุน่ และ ลมเย็น  

การฝึกเป่าดว้ยลมอุน่ หมายถึง การเป่าลมออกมาใหมี้อณุหภมูิท่ีสงูกวา่ลมเย็น ซึ่งใน
ลกัษณะของคลาริเน็ตจะเป็นในรูปแบบของการเป่าในช่วงเสียงต ่าท่ีใชล้มชา้ โดยการเปิดหลอดลม
ใหก้วา้งขึน้  

การฝึกเป่าดว้ยลมเย็น หมายถึง การเป่าลมออกมาใหช้อ่งปากแคบเหมือนกบัการผิว
ปาก ซึ่งในลกัษณะของคลาริเน็ตจะเป็นในรูปแบบของการเป่าช่วงเสียงสงู ท่ีใชก้ารดนัลมเร็วและ
แรง  

ในส่วนของการควบคมุลมหายใจ ในนักดนตรีและนักเรียนท่ีเล่นเครื่องดนตรีคลาริ
เน็ต จะควบคมุการใชล้มในการหายใจเขา้ โดยจะเป็นในลกัษณะของการท าใหซ่ี้โครงขยายตวัออก
พรอ้มกบักระบงัลมจะกดลง จะท าใหพื้น้ท่ีช่องอกมีขนาดมากขึน้และเก็บลมไดม้ากขึน้ กระบงัลม
จะเป็นตวัท่ีท าหนา้ท่ีหลกัโดยการหายใจเขา้ และในส่วนของการหายใจออกกระบงัลมจะเป็นตวั
ช่วยทางกลา้มเนือ้ซ่ีโครงเท่านัน้ ซึ่งการหายใจออกกระบงัลมจะท าหน้าท่ีเหมือนปกติคือกลบัคืนสู่
สภาพเดิมของมัน เวลาหายใจช่องทอ้งจะถูกปิดสนิท ถูกปิดโดยกระบงัลมท่ีอยู่ดา้นบน ดา้นขา้ง
โดยรอบถกูกัน้โดยกลา้มเนือ้ทอ้งและเอว ในขณะท่ีเราหายใจเขา้สิ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงคือรูปรา่ง
ของช่องทอ้ง ซึ่งกล่าวไดว้่า กระบงัลมจะกดตวัลงมาเพ่ือดันอวยัวะตา่ง ๆ  คือ กลา้มเนือ้ทอ้ง เอว 
และเชิงกรานใหก้ลบัสู่ปกติ โดยนกัเรียนท่ีเล่นเครื่องดนตรีคลาริเน็ตหลาย ๆ คนควรท่ีจะใชก้ระดกู
สนัหลงัเป็นตวัชว่ยอวยัวะอ่ืน ๆ ในการหายใจ ซึ่งการหายใจนัน้ขึน้อยู่กบักระดกูสนัหลงั คือ ซ่ีโครง
ท่ีท าการขยายออกเวลาหายใจเขา้ก็จะมีขอ้ต่อเช่ือมกับกระดกูสนัหลงั ท าใหเ้วลาอวยัวะในช่อง
ท้องต่าง ๆ เคล่ือนตัวเพราะกระบังลมเกิดการกดลง ก็จะมีกระดูกสันหลังเป็นส่วนล่างท่ีคอย
ควบคมุอยู ่ฉะนัน้กระดกูสนัหลงัจงึมีความส าคญัตอ่ระบบการหายใจมากท่ีสดุ 

ทั้งนีคุ้ณภาพเสียงจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคัญในการเล่นคลาริเน็ต กล่าวคือ ในการปฏิบัติ
เครื่องดนตรี เกิดจากวิวฒันาการของเสียงท่ีเราสรา้งขึน้มา เป็นผลผลิตของการกระท าท่ีเก่ียวกับ
รา่งกายในการสรา้งเสียงจากเครื่องดนตรีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ไมว่า่จะเป็นการหายใจ, การวางระบบนิว้
, การวางรูปปากท่ีเหมาะสม แต่ก็ปฏิเสธไม่ไดว้่า เครื่องดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดคณุภาพ
เสียงท่ีดีได้ เพราะด้วยคุณลักษณะของเนือ้เสียงแต่ละเครื่องดนตรีของคลาริเน็ตก็จะมีความ
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แตกตา่งกนัไป หรืออาจจะเป็นในส่วนของจินตนาการเรื่องของเสียงท่ีเราต้องการ คือเป็นเสียงของ
นกัคลาริเน็ตท่ีเราใหเ้ขาเป็นแบบอยา่ง ซึ่งเป็นเสียงในฝันของผูเ้ล่นคลารเิน็ตหลาย ๆ คนท่ีอยากจะ
มีเนือ้เสียงเหมือนนกัคลารเิน็ตท่ีตนเองช่ืนชอบ ซึ่งเสียงเหล่านีเ้ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นและรวมไปถึง
เป็นผลผลิตของเสียงท่ีเราสรา้งขึน้มา โดยอปุกรณใ์นการสรา้งเสียงเหล่านัน้จะประกอบไปดว้ย ลิน้
คลาริเน็ต, เมา้ท,์ และรา่งกาย คือ ริมฝีปาก, ต าแหน่งลิน้ ฯลฯ ท่ีลว้นแลว้แตจ่ะเป็นตวัแปรท่ีท าให้
เราไดค้ณุภาพเสียงท่ีดี รวมไปถึงการยืน และการนั่งท่ีถูกตอ้งและถูกวิธีจะเป็นผลผลิตท่ีท าใหไ้ด้
คณุภาพเสียงท่ีดีเช่นกัน ในการพฒันาคณุภาพเสียงในการเป่านัน้ จดัเป็น “ความประทบัใจแรก” 
(First Impression) ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้ล่นคลารเิน็ตทกุคนท่ีอยากจะพฒันาการเป่าของ
ตนเองใหดี้ยิ่งขึน้ และสามารถท่ีจะน าความรูแ้ละเทคนิคต่าง ๆ ในเรื่องของเสียงท่ีได้ไปปรบัใชใ้น
การเป่าบทเพลงตา่ง ๆ ท่ีไดค้ณุภาพตอ่ไป   

4.3 รูปแบบและวิธีการออกเสียง 
การออกเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ในตัวอย่างบันไดเสียง C Major Scale เป็นเทคนิค

วิธีการปฏิบตัิ โดยการใชร้ะบบนิว้ในการเคล่ือนไหวควบคู่ไปกับลมในการปฏิบตัิ แสดงใหเ้ห็นถึง
เทคนิคท่ีหลายหลากรูปแบบ สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะหรือบทเพลงได ้เหมาะ
ส าหรบันกัเรียนท่ีการเคล่ือนไหวนิว้ยงัไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร โดยมีรูปแบบการออกเสียงทัง้หมด 6 
รูปแบบดงัตอ่ไปนี ้ ้ 

 
การออกเสียงแบบท่ี 1 

ภาพประกอบ 19 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 1 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์  
 
จากรูปท่ี 19 ในการออกเสียงแบบท่ี 1 นี ้ท  าไดโ้ดยการบรรเลงโน้ตสองตวัแรก

แบบเลกาโต ้(Legato) และสองตวัหลงัแบบซตคัคาโต ้(Staccato) 
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การออกเสียงแบบท่ี 2 

ภาพประกอบ 20 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 2 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
 

จากรูปท่ี 20 ในการออกเสียงแบบท่ี 2 นี ้ท  าไดโ้ดยการบรรเลงโน้ตสองตวัแรก
แบบแบบซตคัคาโต ้(Staccato) และสองตวัหลงัแบบเลกาโต ้(Legato) 

 
การออกเสียงแบบท่ี 3 

ภาพประกอบ 21 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 3 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์  
  

จากรูปท่ี 21 ในการออกเสียงแบบท่ี 3 นี ้ท  าไดโ้ดยการบรรเลงโนต้สามตัวแรก
แบบเลกาโต ้(Legato) และตวัหลงัแบบซตคัคาโต ้(Staccato) 

 
การออกเสียงแบบท่ี 4 

ภาพประกอบ 22 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 4 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์  
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จากรูปท่ี 22 ในการออกเสียงแบบท่ี 4 นี ้ ท  าได้โดยการบรรเลงโน้ตตัวแรก
แบบซตคัคาโต ้(Staccato) และสามตวัหลงัแบบเลกาโต ้(Legato) 

 
การออกเสียงแบบท่ี 5 

ภาพประกอบ 23 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 5 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
    

จากรูปท่ี 23 ในการออกเสียงแบบท่ี 5 นี ้ ท  าได้โดยการบรรเลงโน้ตตัวแรก
แบบซตัคคาโต้ (Staccato) ตัว ท่ี  2,3 แบบเลกาโต้ (Legato) และตัวหลังแบบซตัคคาโต ้
(Staccato) 

 
การออกเสียงแบบท่ี 6 

ภาพประกอบ 24 แสดงการออกเสียงแบบท่ี 6 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์   
 

จากรูปท่ี 24 ในการออกเสียงแบบท่ี 6 นี ้ท  าไดโ้ดยการบรรเลงโน้ตสองตวัแรก
แบบเลกาโต ้(Legato) และสองตวัหลงัแบบเลกาโต ้(Legato) เชน่เดียวกนั 

 
เทคนิควิธีการในรูปแบบของการออกเสียงต่าง  ๆ เหล่านี ้ มีประโยชน์ต่อการ

เคล่ือนไหวของนิว้ใหส้มัพนัธก์นักบัเสียงเป็นอย่างมาก สามารถใชเ้ป็นแบบฝึกหดัในการฝึกซอ้มท่ี
สามารถช่วยในเรื่องของการออกเสียงและการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ ได้เป็นอย่างดี และใน
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ขณะเดียวกันควรฝึกซอ้มการออกเสียงในแต่ละแบบซ า้ ๆ อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหก้ารเคล่ือนไหว
ของระบบนิว้ไดท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่การปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลาริเน็ต และเม่ือน าเทคนิค
ดงักลา่วมารวมกนั นกัเรียนสามารถฝึกซอ้มการออกเสียงในลกัษณะตา่ง ๆ ไดด้งัภาพตอ่ไปนี ้

ภาพประกอบ 25 แสดงลกัษณะของภาพรวมในการออกเสียงตามรูปแบบตา่ง ๆ  

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
 
4.4 การตัดลิน้แบบซตัคคาโต (Staccato) 

การออกเสียงในรูปแบบของซตคัคาโต (Staccato) ใหอ้อกเสียงค าว่า ทดั “TuT”  เป็น
การหยุดเสียงโดยการใชล้ิน้ไปแตะท่ีลิน้ของคลาริเน็ต จะค่อนขา้งยาก ถ้าไม่คุน้ชินกับการใชล้ิน้ 
ควรฝึกควบคูไ่ปกบัการใชน้ิว้ในการเปล่ียนเสียงใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ ใชล้มไปพรอ้ม ๆ กบัการ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ โดยการฝึกตดัลิน้ควรซอ้มชา้ ๆ และค านึงถึงจังหวะเป็นหลัก ในผูเ้ล่น
หลาย ๆ คนจะมีทักษะในการตัดลิน้ ท่ีท าให้เกิดความสั้นของเสียงท่ีไม่เท่ากัน และจะไม่ได้
คณุลกัษณะของหวัเสียงท่ีดีในความสัน้ของโนต้ เพราะผูเ้ล่นบางคนจะใชค้อในการตดัลิน้ ซึ่งไม่
ถกูตอ้งกบัหลกัการในการตดัลิน้แบบซตคัคาโต ซึ่งหลกัการท่ีถูกตอ้งในการตดัลิน้แบบซตคัคาโต
ควรใชก้ลา้มเนือ้ส่วนกระบงัลมในการควบคมุลม เพ่ือช่วยในการตดัลิน้และควรใชล้ิน้ใหน้อ้ยท่ีสุด 
เพราะลิน้เป็นเพียงแคล่กัษณะของการท าใหเ้สียงออกมาชดัเจนแคห่วัเสียงเทา่นัน้  

 

 

ภาพประกอบ 26 ตวัอยา่งของโนต้ในการตดัลิน้แบบ Staccato 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
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4.5 ข้ันคู่เสียง (Intervals) 
ขัน้คูเ่สียง หมายถึง ระยะห่างระหวา่งตวัโนต้ 2 ตวั เป็นความสมัพนัธร์ะหว่างโนต้ทัง้ 

2 ตวัท่ีบ่งบอกระยะและลกัษณะของเสียง เม่ือเล่นโนต้ทัง้สองทีละตวัหรือเล่นพรอ้มกัน ก็จะเกิด
เป็นโนต้ขัน้คูเ่สียง ระยะขัน้คูเ่กิดขึน้ได้เสมอระหว่างโนต้ 2 ตวั โดยไม่มีเง่ือนไขว่าจะตอ้งเป็นโนต้ท่ี
มีโครงสรา้งหรือมีต าแหน่งอยู่ท่ีใด ซึ่งขัน้คู่เป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของ ไทรแอด (Triad) และ 
คอร์ด (Chord) ซึ่ง เก่ียวข้องกับการประสานเสียง การวิ เคราะห์ขั้นคู่ เป็นขั้นตอนหนึ่ งใน
กระบวนการเปล่ียนกุญแจเสียง การเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนการเขียนแนวท านอง
ประสาน นบัว่าขัน้คูเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัในการศกึษาทฤษฎีดนตรีตัง้แตร่ะดบัมธัยมตน้จนถึงระดบั
สงูสดุ 

ทัง้นีข้ัน้คูเ่สียงในแบบฝึกทกัษะของคารล์ เบอรแ์มน จะใชก้ลา้มเนือ้ในการเคล่ือนไหว
ท่ีค่อนขา้งสูง เพราะในแบบฝึกทกัษะจะมีโนต้ท่ีเยอะ และเป็นโนต้เขบ็ต 2 ชัน้ การฝึกการกดโนต้
ขัน้คูเ่สียงของคลาริเน็ต ท าไดโ้ดยการกดนิว้และเปิด-ปิดนิว้มือดว้ยอตัราจงัหวะท่ี 50 แลว้คอ่ยเพิ่ม
อตัราจงัหวะขึน้เรื่อย ๆ เม่ือมีความคลอ่งตวัในการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 

ภาพประกอบ 27 ตวัอยา่งโนต้ขัน้คูเ่สียงในรูปแบบของคู ่3 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์

ระบบนิว้ (Fingering) 
ทักษะในการเพิ่มความคล่องตัวของระบบนิว้ หรือท่ีเรียกว่า  (Fingering) เป็นทักษะท่ี

ส าคญัในการเลน่เครื่องดนตรีคลารเิน็ต เพราะเครื่องดนตรีคลาริเน็ตจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทท่ีมี
ปุ่ มกดหรือคียก์ดท่ีจ าเป็นตอ้งใชเ้กือบทกุนิว้ ในส่วนของมือและนิว้มือของผูเ้ล่นบางคน ท่ีก าลงัของ
นิว้มือยังไม่มีแรงในการกดท่ีมากพอ ท าใหน้ิว้ในการกดเครื่องคลาริเน็ตปิดไม่สนิท จึงอาจท าให้
การออกเสียงไม่ชดัเจนและไม่สามารถเป่าเทคนิคตา่ง ๆ ไดดี้เท่าท่ีควร ซึ่งระบบนิว้เป็นสิ่งท่ีส  าคญั
ในการเล่นคลาริเน็ต เน่ืองจากระบบนิว้เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการเล่นเครื่องดนตรีเกือบทุก
ชนิด เพราะเป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดเสียง ซึ่งถา้ผูเ้ล่นสามารถท่ีจะเป่าออกเสียงได ้แต่ระบบในการกด
นิว้ปิดไม่สนิท ก็จะท าให้บทเพลงท่ีเล่นไม่เกิดความไพเราะและไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ซึ่ง
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เทคนิควิธีการวางมือและนิว้มือในการเล่นคลาริเน็ต ควรท่ีจะวางมือใหไ้ดอ้งศาท่ีถูกตอ้ง โดยใน
การใชง้านของขอ้มือและนิว้มือ ควรท่ีจะเคล่ือนไหวนิว้ในการเปิด-ปิดคียเ์พียงขอ้นิว้เทา่นัน้ ในการ
วางนิว้มือแบบแบน คือการวางนิว้มือท่ีไมมี่สว่นโคง้งอ จะท าใหเ้กิดผลเสียเกิดขึน้ เพราะการวางนิว้
มือแบบแบน จะท าใหเ้กิดอาการเกร็งและตอ้งใชแ้รงในการเคล่ือนไหวมากกว่าเดิม และท่ีส าคญั
ควรมีการฝึกซอ้มกับกระจกท่ีจะสามารถเห็นการเคล่ือนไหวของนิว้เรา ว่าเราวางนิว้ในลกัษณะใด 
จะท าใหเ้ห็นองคป์ระกอบทัง้หมดในการวางนิว้ว่าถกูหรือผิด ซึ่งในผูท่ี้เล่นคลาริเน็ตส่วนใหญ่ จะรู้
วิธีการวางมือและระบบนิว้ในการกดไดอ้ย่างถูกตอ้ง แต่จะไม่ค่อยใหค้วามส าคญัในการฝึกซอ้ม 
แตถ่า้เราค านึงถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการวางระบบนิว้ ก็จะท าใหเ้กิดคณุภาพในการวางระบบ
นิว้ไดถ้กูตอ้งและมีประสิทธิภาพในการเลน่คลารเิน็ตไดม้ากย่ิงขึน้ 

5.1 การฝึกซ้อมด้วยจังหวะช้าและเร็ว 
ศริิพงษ ์สมบรูณ ์(2558) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกหดัและบทเพลงท่ีนกัเรียนน ามาฝึกซอ้ม

นัน้ มกัจะเป็นช่วงท่ีมีความยากดา้นการใชร้า่งกายและการเคล่ือนไหวของนิว้ในการปฏิบตัิ ซึ่งใน
แบบฝึกทักษะจะมีโน้ตท่ีค่อนข้างยาก เทคนิคดังกล่าว ควรใช้การฝึกซ้อมแบบช้า ๆ ด้วย 
(Metronome) และตามดว้ยการฝึกซอ้มแบบเร็วดว้ย (Metronome) เช่นเดียวกัน ซึ่งการฝึกซอ้ม
แบบชา้ก่อนท่ีจะมาซอ้มแบบเร็ว จะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของนิว้มือเรานัน้สมัพนัธก์นั และสามารถ
ปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะไดอ้ย่างคล่องแคล่ว และท าใหเ้กิดความแม่นย าในจงัหวะขณะปฏิบตัิคลาริ
เน็ต 

5.2 วิธีการเคล่ือนไหวของนิว้ในการเปิดและปิดคีย ์
โดยโธมสั ริทเนอร ์( Ridenour W. Thomas ) ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสือ The Educator’s 

Guide to the Clarinet ว่า ในลกัษณะของการปล่อยแขนลงขา้งล าตวัโดยท่ีไมเ่กรง็ ในลกัษณะของ
มือและนิว้มือจะเป็นเสน้โคง้อย่างเป็นธรรมชาติ เราจงึควรใชล้กัษณะนิว้ท่ีโคง้เป็นธรรมชาติและให้
รูส้ึกผ่อนคลาย มาใชก้ับการกดคียต์่าง ๆ  ดงันัน้ควรท่ีจะใชส้่วนโคง้ ๆ ท่ีอยู่เกือบปลายนิว้ในการ
ปิดรูคียต์่าง ๆ  โดยจะไม่ไดใ้ชส้่วนท่ีแบนของนิว้ขอ้แรก ซึ่งในการกดคียล์ักษณะนีจ้ะช่วยใหก้าร
วางมือและนิว้มือคงสภาพเสน้โคง้ท่ีเป็นธรรมชาติ ท าใหก้ารกดคียข์องคลาริเน็ตนัน้ไม่เกร็งและได้
เสียงท่ีมีคุณภาพ ซึ่งในการเรียนรูท่ี้จะเล่นบทเพลงยาก ๆ นัน้ แน่นอนว่าผูเ้ล่นหลาย ๆ คนตอ้งมี
ปัญหาทางดา้นเทคนิคในการไล่โนต้ ซึ่งความรูพื้น้ฐานดา้นเทคนิค มีความจ าเป็นต่อการปฏิบตัิ
เป็นอยา่งมาก โดยการฝึกซอ้มเทคนิคในการไล่นิว้ท่ีส  าคญั จะเหมือนกบัการเคล่ือนท่ีโดยอตัโนมตั ิ
โดยดโูนต้เป็นแคแ่นวทางเท่านัน้ เปรียบเสมือนนกัดนตรีแจ๊สท่ีสามารถเล่นในลกัษณะของการดน้
สด จากการใชห้ใูนการเล่นไดเ้ลยทนัที และในการออกก าลงัเพ่ือช่วยพฒันาการเคล่ือนไหวของนิว้
ท่ีสมัพนัธก์นัในการเปิด-ปิดคีย ์จะส่งผลตอ่โทนเสียงโดยตรง เช่น ในการเล่นบทเพลงท่ีชา้ ๆ ควรท่ี
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จะยกนิว้มือใหส้งูและกดนิว้มือลงอย่างเบาและชา้ เพ่ือเป็นการช่วยลดการกระแทกในการเปิด-ปิด
คียไ์ด ้จะท าใหเ้สียงท่ีออกมามีความต่อเน่ืองมากยิ่งขึน้ โดยการวางนิว้มือแบบชา้  ๆ  จะท าใหเ้ห็น
ในลกัษณะของการเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม ก่อนท่ีจะลดนิว้มือลงมา  

กาย แรลล่ี (Guy Larry ไดก้ลา่วไวว้า่ เทคนิคในการท าใหน้ิว้มือในขณะท่ีเลน่ มีความ
ผ่อนคลายและไม่เกิดอาการเกร็ง ซึ่งการออกก าลงักายในส่วนของกล้ามนิว้มือ จะช่วยพฒันาการ
เคล่ือนไหวของนิว้มือไดเ้ป็นอย่างดี โดยการเริ่มตน้ดว้ยการสมัผัสนิว้หวัแม่มือทัง้ 2 ขา้ง ใหไ้ดใ้น
ลกัษณะของตวั “C” และจึงค่อย ๆ ปิดนิว้มือลงไปท่ีนิว้หัวแม่มือ ท าใหเ้ป็นในลกัษณะของรูปตวั 
“O” โดยการเคล่ือนไหวนิว้มือไปอย่างชา้ ๆ  เริ่มจากนิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง และนิว้กอ้ย ตามล าดบั 
และท าซ า้ ๆ กนัในลกัษณะดงักล่าว เพ่ือใหน้ิว้ทัง้ 4 เกิดความสมัพนัธก์ัน อย่างไรก็ตาม การออก
ก าลังกายในการพัฒนาทักษะในการไล่นิว้เหล่านี ้เป็นการพัฒนาทักษะท่ีดี ท่ีจะท าให้ทราบถึง
เทคนิคในการไลน่ิว้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

ในการถือเครื่องคลาริเน็ต นกัเรียนจะรบัน า้หนกัของเครื่องดนตรีดว้ยนิว้โป้งขวา จะ
ท าใหเ้กิดอาการเกร็ง ควรหาท่าทางในการถือเครื่องดนตรีท่ีสบายท่ีสุด ซึ่งในช่วงของหวัไหล่และ
ตน้แขนควรนั่งหรือยืนใหเ้กิดความสบายมากท่ีสดุ โดยใชว้ิธีการถือเครื่องโดยใชก้ระดกูสนัหลงัและ
ล าตัวในการช่วยประคองเครื่อง และท่ีส าคัญต้องดูลักษณะของนิว้โป้งว่าเป็นแบบใด เพ่ือให้
สามารถถ่ายน า้หนักไปยงัตน้แขนและล าตวัได ้รวมไปถึงใหร้ะบบนิว้เกิดความเคล่ือนไหวท่ีผ่อน
คลายท่ีสุด โดยระบบแขนและไหล่จะเป็นการตัวรบัน า้หนักท่ีรองลงมาจากกระดูกกลางล าตัว 
(กระดกูสนัหลงั) โดยมีกระดกูไหปลารา้เป็นส่วนตอ่กนั ซึ่งเรียกไดว้่าระบบของการใชแ้ขนและไหล่
ขึน้ตรงกบักระดกูสนัหลงัเลยก็วา่ได ้

อัครพล เดชวัชรนนท ์(2554) ไดก้ล่าวไวว้่า ในบริเวณช่วงแขนและนิว้จะเป็นการ
เคล่ือนไหวของมือและข้อมือ ซึ่งจะมีกระดูก 2 ชิน้ใหญ่ท่ีเป็นตัวท่ีท าให้ข้อมือนั้นเป็นส่วนท่ี
เคล่ือนไหวได ้สามารถทดลองโดยการขยับฝ่ามือใหห้งายขึน้และคว ่าลงก็จะเห็นว่า ขอ้ต่อท่ีเกิด
การเคล่ือนไหวก็คือบริเวณใกล ้ๆ ขอ้ศอกจะไมใ่ชข่อ้มือ โดยหลกัการในการเล่นคลารเิน็ตตามหลกั
ท่ีถูกตอ้งจะตอ้งกดโดยใชน้ิว้ขอ้แรกท่ีอยู่ติดกับฝ่ามือท่ีเรียกว่า นิคเคิล (Knuckle) เพ่ือใหน้ิว้เกิด
การเคล่ือนไหวเป็นธรรมชาติและลดอาการบาดเจ็บของฝ่ามือ ลกัษณะของนิว้โปง้ โดยหลกัทั่ว ๆ 
ไปนกัเรียนจะเห็นว่านิว้โปง้มีแค ่2 ขอ้ตอ่ แตจ่รงิ ๆ แลว้มีทัง้หมด 3 ขอ้ตอ่ดว้ยกนั โดยจะมีขอ้ตอ่นึ
งท่ีอยูใ่กลข้อ้มือ ซึ่งท าใหเ้ห็นไดว้่าขอ้ตอ่ท่ีมีการเช่ือมกนัจะท าใหน้ิว้โปง้เกิดความเคล่ือนไหวไดเ้ป็น
ธรรมชาติและอิสระมากท่ีสดุ ในการเคล่ือนไหวของ 3 ขอ้ต่อนีท้  าใหก้ารเคล่ือนไหวของนิว้ท่ีเหลือ
เป็นไปอย่างธรรมชาติ แม้ว่านิว้โป้งจะตอ้งเป็นตวัคอยรบัน า้หนักของเครื่องก็ตาม แต่ตอ้งคอย
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เตือนนกัเรียนวา่ใหน้ิว้โปง้ประคองไดอ้ย่างอิสระ เพ่ือใหน้ิว้อ่ืนไดท้  างานโดยการเคล่ือนไหวของนิว้
มือใหเ้ป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ ดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

  

ภาพท่ี 1 ภาพท่ี 2 

ภาพประกอบ 28 การวางมือในลกัษณะของรูปตวั “C” ท่ีถกูตอ้ง ทัง้มือซา้ยและมือขวา 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
 

ทกัษะการไล่นิว้ในการกดคีย ์จ  าเป็นท่ีจะตอ้งซอ้มในกลุ่มของจงัหวะโนต้ท่ีเรียกว่า 
(Pattern) ท่ีไม่ซบัซอ้นมากจนเกินไป คือ การฝึกไล่บนัไดเสียงเมเจอรห์รือไมเนอรท์ัง้ขาขึน้และขา
ลง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทักษะในการไล่โน้ตเขบ็ต 2 ชั้น เพ่ือเป็นการฝึกให้เกิดความ
เคล่ือนไหวของลมและนิว้ท่ีสมัพันธก์ัน เพราะเม่ือตอ้งเจอกับโนต้ท่ีมีอัตราจงัหวะเร็วหรือตอ้งกด
และสลบัต าแหน่งนิว้ดว้ยความเร็ว จะท าใหก้ารไล่นิว้มีความสัมพันธก์ันและง่ายต่อการฝึกซอ้ม
มากยิ่งขึน้ ซึ่งในการกดนิว้ในการเล่นท่ีดี ควรท่ีจะตอ้งท าใหน้ิว้มือรูส้ึกผ่อนคลายท่ีสุดในขณะท่ี
เปิด-ปิดคีย ์ท่ีส  าคญัการผ่อนคลายกลา้มเนือ้บริเวณนิว้มือขณะปฏิบตัิ จะช่วยใหก้ารไล่นิว้ในส่วน
ของอตัราจงัหวะปานกลาง สะดวกและง่ายมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกันถา้เป็นแบบฝึกหดัหรือบท
เพลงท่ีมีอตัราจงัหวะเรว็ จะสามารถควบคมุการเคล่ือนไหวของนิว้มือไดอ้ย่างดี 
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ภาพประกอบ 29 แบบฝึกหดัการไลน่ิว้ในบนัไดเสียง C Major Scale 

ท่ีมา : หนงัสือแบบฝึกทกัษะของคารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
 

5.3 การใช้นิว้แทน (Alternate fingerings) 
การใชน้ิว้แทนเป็นเทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งท่ีส  าคญัในการเล่นบทเพลงท่ียาก ๆ  ซึ่ง

สว่นมากในโนต้ของคลาริเน็ตจะมีรูปแบบในการกดคียท่ี์ใชน้ิว้แทนอยู่ในหลาย ๆ บทเพลง โดยการ
ใชน้ิว้แทนสามารถท่ีจะใชพ้ฒันาทกัษะในการกดคียท่ี์ดีอีกวิธีหนึ่ง จะท าใหเ้ราสามารถฝึกการใชน้ิว้
แทนในรูปแบบตา่ง ๆ  เพ่ือเป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทกัษะในการเล่นบทเพลงท่ีส าคญัไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง ยกตวัอย่างเช่น การกดนิว้ในตวั “C กลาง” ของคลาริเน็ต ท่ีมีทัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา 
หรือแมก้ระทั่งการสไลดน์ิว้เพ่ือเปล่ียนโนต้ตวัต่อไป ตอ้งค านึงถึงคุณลักษณะของตวัโน้ตในบท
เพลงนัน้ว่า เหมาะท่ีจะใชน้ิว้ดา้นซา้ยหรือดา้นขวากด เพ่ือใหเ้กิดการตอ่เน่ืองของเสียงในการเล่น
บทเพลงท่ียาก ๆ  จะท าใหก้ารวางนิว้มือในการใชน้ิว้แทนการเล่นนัน้ เกิดความสมดลุและรวมไป
ถึงจะท าใหเ้กิดคณุภาพเสียงท่ีดีอีกดว้ย 
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ภาพท่ี 1 

ภาพประกอบ 30 ภาพการกดโนต้ตวั C 
กลางแบบปกต ิ(นิว้กอ้ยดา้นลา่งซา้ย) 

ท่ีมา: ธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์

ภาพท่ี 2 

ภาพประกอบ 31 การกดโนต้ตวั C กลาง  
แบบใชน้ิว้แทน (นิว้กอ้ยดา้นบนขวา) 

 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
เกษม รกัษาเคน (2543) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ

เครื่องลมไม ้โปรแกรมของวิชาดนตรีศกึษา ตามหลกัสูตรสถาบนัราชภัฏ : กรณีศกึษาสถาบนัราช
ภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้การเก็บข้อมูลจากผู้อ  านวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
(วิทยาลยัภูมิพลสงัคีต) มหาวิทยาลยัมหิดล สมัภาษณอ์าจารยผ์ูส้อนรายวิชาปฏิบตัิเครื่องลมไม้
หวัหนา้ภาควิชาดนตรีและอดีตหัวหนา้ภาควิชาดนตรี โดยใชแ้บบสอบถาม และการสุ่มตวัอย่าง
อยา่งง่าย โดยสมัภาษณน์กัศกึษาท่ีศกึษารายวิชาปฏิบตัเิครื่องลมไมโ้ดยใชแ้บบสมัภาษณ ์

อคัรพล เดชวัชรนนท ์(2555) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาการแก้ปัญหาและ
การพฒันาทกัษะการใชน้ิว้ของคลาริเน็ต: กรณีศกึษาผลงาน Introduction Theme and Variation 
for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Gioacchino Rossini โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องของการใชน้ิว้ของคลาริเน็ต สมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกับงาน ขอบเขตงานในองคค์วามรูแ้ละเรื่องท่ีเก่ียวกับงานวิจยั ซึ่งไดข้อ้มูลจาก
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การสอบถามประกอบการพิจารณาหลกัฐานเอกสารท่ีแสดงถึงคณุวุฒิ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ
จากกลุม่ตวัอยา่งในการทดลอง 

ธนกร มหทัธนะกุลชยั (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะการปฏิบตัิทางดนตรีของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใชรู้ปแบบการสอนทางตรง 
โดยใชก้ารเก็บขอ้มลูจากกลุ่มเปา้หมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นการวิจยัเชิงทดลอง
ขัน้ตน้ แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี 
และแบบประเมินทกัษะการปฏิบตัทิางดนตรีของนกัเรียน 

ศิริพงษ์ สมบูรณ ์(2558) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง การสรา้งแบบฝึกหดัการแกไ้ขปัญหาการ
ตดัลิน้และการกดนิว้ท่ีไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา: เพลง A MIDSUMMER 
NIGTH’S DREAM ท่อน SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN โดยใช้การเก็บข้อมูลจาก 
ต าราและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ แบบสมัภาษณท่ี์ใชส้มัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญเพ่ือเก็บ
ขอ้มลูทางดา้นการสอนและเทคนิคตา่ง ๆ ในการเลน่คลารเิน็ต โดยเป็นค าถามปลายเปิด และจาก
แบบประเมินเป็นเครื่องมือท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เพ่ือศึกษากลุ่มตวัอย่างและศกึษาพฒันาการของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากการทดลองโดยใชแ้บบฝึกหดั 

วาสนา สาระจนัทร ์(2561) ไดท้  าการศกึษาเรื่อง การจดัการเรียนรูว้ิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของ คารล์ออรฟ์ ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหา เพ่ือพฒันาทกัษะการปฏิบตัิทางดนตรีและทกัษะ
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมส าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชก้ารเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ก่อนการจดัการเรียนรูด้ว้ยแบบวดัความรูค้วามเขา้ใจวิชาดนตรี แบบวดั
ทักษะการปฏิบัติทางดนตรี แบบวัดทักษะความคิดริเริ่มสรา้งสรรคแ์ละนวัตกรรม โดยท าการ
ประเมินทกัษะการปฏิบตัิทางดนตรี และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรูว้ิชา
ดนตร ี

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้เทคนิควิธีการเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีถูกวิธี การหายใจท่ีถูกต้อง และมีเทคนิคการออกเสียงท่ี เหมาะกับ
นกัเรียนคลารเิน็ต จะท าใหน้กัเรียนมีความสามารถในการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ตเก่ียวกบัการ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์นักบัการออกเสียงไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งในแบบฝึกทกัษะของคารล์ 
เบอร์แมน (Carl Baermann) จะมีการน าสเกล (Scales) มาช่วยพัฒนาทักษะ พัฒนาการ
เคล่ือนไหวของนิว้ให้เป็นธรรมชาติมากขึน้ เป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนท่ีจะสามารถพัฒนา
ฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ ท่ีส  าคญัไดอ้ย่างคล่องแคล่ว แม่นย า ซึ่งเป็นแบบฝึกทกัษะท่ีไดค้ณุภาพและ
สามารถไปปรบัใชก้บับทเพลงตา่ง ๆ  ทัง้ในบทเพลงชา้และเรว็ไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ในการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่อง
ความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน  ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและรวบรวมองค์
ความรูจ้ากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบตัิ และงานวิจยั เพ่ือน ามาพฒันาทกัษะในการ
ปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ต โดยผูว้ิจยัไดมี้วิธีการในการวิจยัดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การสรา้งและหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนท่ีเลือกเรียนคลาริเน็ต โรงเรียนสารสาสนเ์อก

ตรา ระดบัชัน้มธัยมศกึษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวนทัง้หมด 20 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาร

สาสนเ์อกตรา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 10 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ซึ่งมีเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

1. เป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ตเป็นอยา่งดี 
2. เป็นนกัเรียนท่ีมีประสบการณใ์นการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ตมาไมต่  ่ากวา่ 3 ปี  
จากเกณฑท์ัง้ 2 ขา้งตน้ ไดน้กัเรียนดงันี ้

1. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 3 คน  
2. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จ านวน 4 คน  
3. นกัเรียนวงโยธวาทิตระดบัขัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 3 คน  
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้

2.1 แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

2.2 แบบวดัผลสมัฤทธท์างการเรียนแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (ขอ้สอบปฏิบตั)ิ เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้  

2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด  าเนินการสรา้งและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และน ามาหาค่า

ประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งมีขัน้ตอนท่ีส าคญั ดงันี ้

3.1 แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่อง ความคลอ่งตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

3.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบตัิ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งใน
เรื่องของ ทกัษะปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่อง ความคล่องตวัของระบบนิว้ น าขอ้มลูท่ีไดม้าพฒันาแบบฝึก
ทกัษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการเรียนการสอน 

3.1.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลาริเน็ตและเกณฑ์
การตรวจสอบคะแนนจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1.3 ก าหนดผลการเรียนรูท่ี้คาดหวงัวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรม และแบง่เนือ้หา
เป็นหนว่ยยอ่ย ประกอบด้วย 

- รูปแบบการวางนิว้ท่ีถกูวิธี 
- ทกัษะในการปฏิบตัคิลารเิน็ตใหส้มัพนัธก์บัการเคล่ือนไหวของนิว้ 
- การใชบ้นัไดเสียงในการปฏิบตัคิลารเิน็ต 
- แบบฝึกทกัษะส าหรบัการเคล่ือนไหวของนิว้ 
- วิธีการดแูลรกัษาคลารเิน็ต 

3.1.4 สรา้งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของ
ระบบนิว้ เป็นแบบฝึกทกัษะปฏิบตั ิโดยใหน้กัเรียนทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 1 หนา้  
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน  (Carl Baermann) ส  าหรบันักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา โดยไดด้  าเนินการตามล าดับ ดังนี ้(ล้วน สายยศ ; และ
องัคณา สายยศ; 2538: 183) 

3.2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัความพึงพอใจของนกัเรียน
ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ส  าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

3.2.2 สรา้งแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติ
คลารเิน็ต เรื่อง ความคล่องตวัของระบบนิว้ ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อก
ตรา จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบ ลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก ดงันี ้

พงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  5  คะแนน 
พงึพอใจในระดบัมาก   4  คะแนน 
พงึพอใจในระดบัปานกลาง 3  คะแนน 
พงึพอใจในระดบันอ้ย   2  คะแนน 
พงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ  1  คะแนน 

คา่เฉล่ียของคะแนนในสว่นท่ี 2 ดงันี ้
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 4.50-5.00 คือ มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 3.50-4.49 คือ มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 2.50-3.49 คือ มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 1.50-2.49 คือ มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 0.00-1.49 คือ มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

3.3 น าแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลาริเน็ต เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรกึษา ตรวจ
พิจารณาความถูกตอ้งและความสอดคล้องของเนือ้หา วัตถุประสงค ์จากนั้นด าเนินการแก้ไข
ปรบัปรุงตามค าแนะน า 

3.4 น าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติคลาริเน็ต ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความถูกตอ้งและความสอดคล้องของเนือ้หา วัตถุประสงค ์จากนั้นด าเนินการแก้ไข
ปรบัปรุงตามค าแนะน า ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.ประณต มีสอน ผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.อนรรฆ 
จรณัยานนท ์และผูช้่วยศาสตรจารย ์ดร.ยศ วณีสอน เป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของแบบฝึก
ทกัษะ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ 
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3.5 น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลาริเน็ต ท่ีไดแ้กไ้ขจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
แล้วน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งของแบบฝึกทักษะ ดว้ยค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ใช้การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฏิบตัิคลารเิน็ตโดยตรง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูดงันี ้

1. ขัน้เตรียม 
ท าเรื่องขออนุญาตเก็บขอ้มูลและอธิบายขัน้ตอนการเรียน เรื่องความคล่องตวั

ของระบบนิว้ ใหก้บันกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา จ านวน 10 คน 
2. ขัน้สอน 

การวิจยัในครัง้นี ้ด  าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 โดยผูว้ิจยั
ด  าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ ให้กับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนวงโยธวาทิต 
โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา จ านวน 5 แผนการสอน รวม 10 ชั่วโมงดงันี ้

แผนการสอนท่ี 1 เรื่อง การเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพันธ์กับการตดัลิน้ ใช้
เวลาเรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 2 ชั่วโมง 

แผนการสอนท่ี 2 เรื่อง การปฏิบตัิตามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายตา่ง ๆ ใชเ้วลา
เรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 2 ชั่วโมง 

แผนการสอนท่ี 3 เรื่อง แบบฝึกทักษะในบันไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#,4b ใช้
เวลาเรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 2 ชั่วโมง 

แผนการสอนท่ี 4 เรื่อง การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ในการเล่นขา้มโนต้และ
โครมาตกิ ใชเ้วลาเรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 2 ชั่วโมง 

แผนการสอนท่ี 5 เรื่อง แบบฝึกทักษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ ใชเ้วลา
เรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง รวมทัง้หมด 2 ชั่วโมง 

หลังจากใช้แผนการสอนในแต่ละสัปดาห์แล้ว ผู้วิจัยให้นักเรียนทดสอบการ
ปฏิบตัดิงันี ้

2.1 มอบหมายใหน้ักเรียนคลาริเน็ตวงโยธวาทิตระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอน
ปลายจ านวน 10 คน ฝึกซอ้มแบบฝึกทักษะท่ี 1-5 ในแต่ละสัปดาห ์ตามแผนการสอนทัง้ 5 แผน 
โดยใชเ้วลาเรียน 2 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง โดยใหท้กุคนท าการฝึกซอ้มแบบฝึกทกัษะในหนา้
เดียวกนั เพ่ือดพูฒันาการและทกัษะในการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ต 
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2.2 หลงัจากฝึกซอ้มแบบฝึกทกัษะ ผูว้ิจยัดพูฒันาการของนกัเรียนวา่มีทกัษะ
ในการปฏิบัติอย่างไร และวิเคราะหผ์ลในสัปดาหต์่อไป โดยให้นักเรียนในกลุ่ มตวัอย่างท าการ
ทดลองสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เป็นเวลา 2 เดือน 

3. ขัน้สรุป 
หลงัจากจดักิจกรรมการเรียนรูค้รบทัง้ 5 แผนการสอน ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้ 

3.1 นกัเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ 

3.2 สรุปผล น าคะแนนก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห ์แนะแนวทางในการ
พัฒนา โดยยึดองค์ความรู้และข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล ส่ือต่าง  ๆ และจาก
ประสบการณข์องผูว้ิจยั 

การวิเคราะหข้์อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยรวบรวมสถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะหข์อ้มลูมีรายละเอียดดงันี ้
1. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ในการปฏิบตัิคลาริเน็ตของนกัเรียน

วงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ (ขอ้สอบปฏิบตัิ) โดยการ
ทดสอบคา่ (T-test) 

2. แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ตของนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา หาคณุภาพ (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  

3. ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทกัษะ โดยใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถาม และน าผลท่ี
ไดม้าหาคา่เฉล่ีย (X̅) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนัน้น าคา่ท่ีไดม้าแปลความหมาย 
โดยพิจารณาตามเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวข้องลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตวัเลือก ดงันี ้

พงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ  5  คะแนน 
พงึพอใจในระดบัมาก  4  คะแนน 
พงึพอใจในระดบัปานกลาง 3  คะแนน 
พงึพอใจในระดบันอ้ย  2  คะแนน 
พงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ  1  คะแนน 

คา่เฉล่ียของคะแนนในสว่นท่ี 2 ดงันี ้
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 4.50-5.00  คือ  มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 3.50-4.49  คือ  มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
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คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 2.50-3.49  คือ  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง 1.50-2.49  คือ  มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ียของคะแนนระหวา่ง  0.00-1.49  คือ  มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
เกณฑใ์นการประเมินผลการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินผลหลังการทดลอง ใน
ลักษณะของรายบุคคล วิเคราะหผ์ล และสรุปผลการทดลอง มีเกณฑก์ารให้คะแนนทัง้หมด 5 
ระดบั ไดแ้ก่  

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตัิโนต้ไดถู้กทุกโนต้ 
มีทา่ทางในการยืนและนั่งท่ีถกูตอ้ง และสามารถเคล่ือนไหวนิว้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ดี ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตัิโนต้ไดถ้กูเกือบทกุโนต้ 
มีทา่ทา่ทางในการยืนและนั่งท่ีเหมาะสม และสามารถเคล่ือนไหวนิว้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบัติโน้ตยังไม่
คลอ่งแคลว่ มีทา่ทางในการยืนและนั่งท่ีพอใช ้และการเคล่ือนไหวนิว้ยงัไมเ่ป็นธรรมชาติ 

คะแนน 2 คะแนน หมายถึง พอใช้ ซึ่ งมีความหมายคือ ปฏิบัติโน้ตยังไม่
คลอ่งแคลว่ มีทา่ทางในการยืนและนั่งท่ีพอใช ้และการเคล่ือนไหวนิว้มีความเกรง็ ไมเ่ป็นธรรมชาติ 

คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรบัปรุง ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตัิโนต้ไม่ได้
เท่าท่ีควร มีท่าทางในการยืนและนั่ งท่ีไม่ถูกต้อง และการเคล่ือนไหวนิว้มีความเกร็ง ไม่เป็น
ธรรมชาต ิ
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โดยผูว้ิจยัประเมินจากความสามารถของนกัเรียนดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 1 ความสามารถของนกัเรียน 

หวัขอ้ท่ีประเมิน 5 4 3 2 1 

1. นกัเรียนมีท่านั่งปฏิบตัิเครื่องดนตรี

คลาริเน็ตท่ีถกูตอ้งตามหลกัการปฏิบตัิ

เครื่องดนตรีคลารเิน็ต 

     

2. นักเรียนมีท่ายืนปฏิบตัิเครื่องดนตรี

คลาริเน็ตท่ีถกูตอ้งตามหลกัการปฏิบตัิ

เครื่องดนตรีคลารเิน็ต 

     

3. การปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาริเน็ต 

นกัเรียนสามารถวางรูปปากไดถ้กูตอ้ง

และเหมาะสม 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

หวัขอ้ท่ีประเมิน 5 4 3 2 1 

4. นักเรียนมีลักษณะในการวาง

ระ บ บ นิ ้ ว ท่ี เ ป็ น ธ ร รม ช า ติ  ไ ม่

ก่อใหเ้กิดอาการเกรง็และเอือ้ตอ่การ

เล่นท่ีสามารถจะพฒันาทกัษะตอ่ไป

ได ้

     

5. นักเรียนสามารถปฏิบัติ เครื่อง

ดนตรีคลาริเน็ตตามตวัโนต้ของแบบ

ฝึกทกัษะไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง แมน่ย า 

     

6. นักเรียนสามารถปฏิบัติ เครื่อง

ดนตรีคลาริเน็ต  ตามตัวโน้ต ท่ี มี

เครื่องหมายตา่งๆ โดยการออกเสียง

ให้สัมพันธ์กับการเคล่ือนไหวของ

ระบบนิ ้ว ในการ เป ล่ี ยน โน้ต ได้

ถกูตอ้ง 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

หวัขอ้ท่ีประเมิน 5 4 3 2 1 

7. นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวระบบ

นิว้ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติและสามารถ

เล่นไดต้ามความเร็วของแบบฝึกหดัได้

อยา่งถกูตอ้ง  

     

8. นัก เรี ยน มี การผ่ อน คล ายการ

เคล่ือนไหว การจัดวางระบบนิว้และ 

สามารถเคล่ือนไหวระบบนิว้ไดอ้ย่าง

เป็นธรรมชาตแิละไมเ่กรง็ 

     

9. นักเรียนมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติ เครื่องดนตรีคลาริเน็ ตของ

ตนเอง 
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สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในการพัฒนาทักษะปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่อง ความ

คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน ส าหรบันักเรียนวงโยธวาทิตระดับชั้น
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา มีสถิตท่ีิใชด้งันี ้

สถิติท่ีใช้ในการหาความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะของแบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้
คา่เฉล่ีย (X̅) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และส าหรบัการหาคณุภาพของแบบฝึกทกัษะ
การปฏิบัติคลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ผู้วิจัยใช้ผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 คน แลว้หาคา่ความสอดคลอ้ง หรือ IOC  ดงันี ้

1. ค่าสถติพิืน้ฐาน 
1.1 คา่เฉล่ีย (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สาย

ยศ. 2538: 73) 
 

X  = 
∑ 𝒙

𝒏
 

 

 เม่ือ  X  แทน คา่เฉล่ีย 

  X  แทน ผลรวมของกลุม่คะแนนทัง้หมด 

   N แทน จ านวนคนในกลุม่ 

1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยค านวณจากสูตร (ลว้น สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2538: 79) 
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เม่ือ S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

Χ  แทน คะแนนแตล่ะตวั 

Ν  แทน จ านวนคะแนนในกลุม่ 
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∑  แทน ผลรวม 

2. สถติทิีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1 หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยค านวณหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากสตูร สมนกึ ภทัทิยธนี และคนอ่ืน ๆ (2548: 96) 
 

N
R

IOC 


 
 

 เม่ือ  IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤตกิรรม 

  ∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเนือ้หาทัง้หมด 

  N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

2.2 หาค่าความเช่ือมั่ นของเครื่องมือ (Reliability of the best) โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า 𝒶 – Coefficient ของครอนบคั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545: 43) 
 
 

Cronbach’alpha : 𝛼 = 
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 

 

เม่ือ  𝛼 แทน     คา่ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
    K แทน     จ  านวนค าถาม 

Covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    แทน     คา่เฉล่ียของค่าความแปรปรวนรว่มระหว่าง
ค าถามตา่ง  ๆ  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน     คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 
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3. สถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน 
การหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางทักษะปฏิบัติคลาริเน็ต 

เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการหาค่า t-test (Independent Sample) ใชสู้ตร 
(สายยศ; และองัคณา 2538: 104) ดงันี ้ 

 

 
                    

     โดย            คือ        คา่สถิตท่ีิใชเ้ปรียบเทียบกบัคา่วิกฤต เพ่ือทราบความมีนยัส าคญั 

    D        คือ      ผลตา่งของคะแนนแตล่ะคู ่

   N         คือ     จ านวนคูข่องคะแนน 

     คือ        ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงัเรียน 

             คือ         ผลรวมก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลัง
เรียน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของ 
ระบบนิ ้ว ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และความพึงพอใจ ของนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชเ้ป็นนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อก
ตรา ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ปีการศกึษา 2562 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต
ให้กับนักเรียน จ านวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ คือค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยั  ประกอบไป
ดว้ย 3 ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการประเมินการทดสอบก่อนเรียน 
ตอนท่ี 2 ผลสมัฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการประเมินการทดสอบหลงัเรียน 
ตอนท่ี 3 ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา 

โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ 

ผลสัมฤทธิ์ทีไ่ด้จากการประเมินการทดสอบก่อนเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตราท่ีมี

ตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ท่ีไดจ้ากการประเมินการ
ทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีขอ้มลูดงันี ้
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ตาราง 2 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะปฏิบตัิ  

คะแนนก่อนเรียน 

 
 
 
 
นกัเรียน 
คนท่ี 
 
 
 

   1           12 10 11 14  9  56  11.20 
   2           13 12 12 14 10  61  12.20 

   3           13 12 12 12 10  59  11.80 

   4           15 12 12 14 12  65  13.00 

   5           15 14 15 15 15  74  14.80 

   6            12 10  9 12  8  51  10.20 

   7                14 12 12 12 10  60  12.00 

   8                15 14 16 15 12  72  14.40 

   9                16 14 15 18 15  78  15.60 

   10              12 10 10 12 11  55  11.00 

   รวม          137 120 124 138 112  631  126.2                                    
    ค่าเฉล่ียร้อยละ            12.62 
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จากตาราง 2 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนจ านวน 10 
คน พบว่า คะแนนรวมท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตวัของระบบนิว้ ทัง้หมด 5 แบบฝึกทกัษะ คิดเป็นค่าเฉล่ียรวมรอ้ยละ 12.62 เรียงล าดบัจาก
มากไปนอ้ย แบบทดสอบก่อนเรียนท่ีมีล าดบัคะแนนสูงสุด คือ เรื่องการปฏิบตัิแบบฝึกทักษะโคร
มาติก (Chromatic) (138 คะแนน) รองลงมา คือ เรื่องการเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์ับการ
ตัดลิน้ (137 คะแนน) รองลงมา คือ เรื่องการไล่บันไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b (124 คะแนน) 
รองลงมา คือ เรื่องการปฏิบตัิตามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายต่าง ๆ (120 คะแนน) และแบบทดสอบ
ก่อนเรียนท่ีมีล าดับคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ เรื่องแบบฝึกทักษะการเคล่ือนไหวของ ระบบนิว้ (112 
คะแนน) 
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ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน จ านวน 10 คน 

                                      ส่วนเบี่ยงเบน 
                              คา่เฉล่ีย      มาตรฐาน 

    แบบทดสอบก่อนเรียน          คะแนนเตม็             (X̅)   (S.D.) 
 

1.   การเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 20  13.7    1.494 

2.   การปฏิบตัติามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายตา่ง ๆ  20  12.0    1.632 

3.   การไลบ่นัไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b   20  12.4    2.270 

4.   การปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะโครมาตกิ (Chromatic) 20  13.8    1.932 

5.   แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้  20  11.2    2.348 

   รวม    100  63.1    1.9352 

 
จากตาราง 3 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน

จ านวน 10 คน พบว่า นกัเรียนมีคา่เฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย แบบทดสอบก่อนเรียน
ท่ีนักเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้ท่ีสุด คือ เรื่องการปฏิบตัิแบบฝึกทักษะโครมาติก (Chromatic) 
(X̅ = 13.8 และ S.D. = 1.932) รองลงมา คือ เรื่องการเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 
(X ̅= 13.7 และ S.D. = 1.494) รองลงมา คือ เรื่องการไล่บันไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b (X̅ = 
12.4 และS.D. = 2.270) รองลงมา คือ เรื่องการปฏิบัติตามตัวโน้ตท่ีมีเครื่องหมายต่าง ๆ (X̅ = 

12.0 และ S.D. = 1.632) และแบบทดสอบก่อนเรียนท่ีนักเรียน ท าคะแนนไดน้อ้ยท่ีสุด คือ เรื่อง
แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวระบบนิว้ (X̅ = 11.2 และ S.D. = 2.348) 
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ผลสัมฤทธิ์ทีไ่ด้จากการประเมินการทดสอบหลังเรียน 
ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตราท่ีมี

ตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ท่ีไดจ้ากการประเมินการ
ทดสอบหลงัเรียน ซึ่งมีขอ้มลูดงันี ้

ตาราง 4 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะปฏิบตัิ  

คะแนนหลงัเรียน 

 
 
 
นกัเรียน 
คนท่ี 
 
 
 
 

   1           17 15 17 18 15  85  17.00 

   2           18 16 18 19 17  88  17.60 

   3           18 16 18 18 16  86  17.20 

   4           19 16 18 19 18  90  18.00 

   5           20 18 18 19 20  95  19.00 

   6            17 16 16 17 15  81  16.20 

   7                18 17 17 16 16  84  16.80 

   8                19 17 18 19 19  92  18.40 

   9                20 19 20 20 20  99  19.80 

   10              17 15 17 17 16  82  16.40 

   รวม          183 165 177 182 172  882  176.4                                    
                               ค่าเฉล่ียร้อยละ                         17.64 
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จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนจ านวน 10 
คน พบว่า คะแนนรวมท่ีไดจ้ากการประเมินหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตวัของระบบนิว้ ทัง้หมด 5 แบบฝึกทกัษะ คิดเป็นคา่เฉล่ียรวมรอ้ยละ 17.64 โดยเรียงล าดบั
จากมากไปนอ้ย แบบทดสอบหลงัเรียนท่ีมีล าดบัคะแนนสูงสดุ คือเรื่องการเคล่ือนไหวระบบนิว้ให้
สัมพันธ์กับการตัดลิน้ (183 คะแนน) รองลงมา คือเรื่องการปฏิบัติแบบฝึกทักษะโครมาติก 
(Chromatic) (182 คะแนน) รองลงมา คือ เรื่องการไล่บันไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b (177 
คะแนน) รองลงมา คือเรื่องแบบฝึกทักษะการเคล่ือนไหวของระบบนิ ้ว (172 คะแนน) และ
แบบทดสอบหลงัเรียนท่ีมีล าดบัคะแนนนอ้ยท่ีสุด คือ เรื่องการปฏิบตัิตามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมาย
ตา่ง ๆ (165 คะแนน) 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียน จ านวน 10 คน  

                            ส่วนเบี่ยงเบน 
                              คา่เฉล่ีย      มาตรฐาน 

    แบบทดสอบหลงัเรียน          คะแนนเตม็             (X̅)    (S.D.) 
 
1.   การเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 20  18.3     1.159 

2.   การปฏิบตัติามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายตา่ง ๆ  20  16.5    1.269 

3.   การไลบ่นัไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b   20  17.7        1.059 

4.   การปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะโครมาตกิ (Chromatic) 20  18.2     1.229 

5.   แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้  20  17.2     1.932 

   รวม    100  87.9    1.3296 

 
จากตาราง 5 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน

จ านวน 10 คน พบว่า นกัเรียนมีค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย แบบทดสอบหลังเรียนท่ี
นักเรียนสามารถท าคะแนนไดดี้ท่ีสุด คือ เรื่องการเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้ัมพันธ์กับการตัดลิน้ 
(X̅ = 18.3 และ  S.D. = 1.159) รองลงมา คือ  เรื่ อ งการป ฏิบัติ แบบ ฝึกทักษะโครมาติก 
(Chromatic) (X ̅= 18.2 และ S.D. = 1.229) รองลงมา คือ เรื่องการไล่บนัไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 
4b (X̅ = 17.7 และ S.D. = 1.059) รองลงมา คือ เรื่องแบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวระบบนิว้ (X̅ = 
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17.2 และ S.D. = 1.932) และแบบทดสอบหลงัเรียนท่ีนกัเรียนท าคะแนนไดน้อ้ยท่ีสดุ คือ เรื่องการ
ปฏิบตัติามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายตา่ง ๆ (X ̅= 16.5 และ S.D. = 1.269) 
 
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต  
เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา  
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชค้า่เฉล่ีย (T-test for dependent samples) 
 

    แบบทดสอบ (การปฏิบัต)ิ         กลุ่ม N   X̅   S.D.     t    Prob. 
          ตัวอย่าง  

1. การเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธ ์   ก่อนเรียน 10 13.70   1.49    28.17     .00 
   กบัการตดัลิน้ 
          หลงัเรียน  18.30   1.16 

2. การปฏิบตัิตามตวัโนต้ท่ีมี       ก่อนเรียน 10 12.00   1.63    16.74     .00 
   เครื่องหมายตา่ง ๆ 
          หลงัเรียน  16.50   1.27 

3. การไลบ่นัไดเสียงเมเจอรส์เกล       ก่อนเรียน 10 12.40   2.27    10.24     .00 
    4#, 4b 
          หลงัเรียน  17.70   1.06 

4. การปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะโครมาติก    ก่อนเรียน 10 13.80   1.93    12.94     .00 
   (Chromatic) 
           หลงัเรียน  18.20   1.23 

5. แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว       ก่อนเรียน 10 11.20   2.35    23.24     .00 
   ของระบบนิว้ 
           หลงัเรียน  17.20   1.93 

 
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 6 ผลจากการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่ม
ตวัอย่าง ดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ส  าหรบันกัเรียน
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่แบบฝึกทกัษะทัง้หมดออกเป็น 5 แบบฝึก
ทักษะ ไดแ้ก่ 1. การเคล่ือนไหวระบบนิว้ให้สัมพันธ์กับการตัดลิน้ 2. การปฏิบัติตามตัวโน้ตท่ีมี
เครื่องหมายตา่ง ๆ 3. การไล่บนัไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b 4. การปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะโครมาติก 
(Chromatic) และ 5. แบบฝึกทักษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ โดยจากตารางพบว่า  นักเรียน
กลุม่ตวัอย่างของโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรามีคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผล หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริ
เน็ต ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เร่ืองความคล่องตัว
ของระบบนิว้ 

ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิตท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริ
เน็ต ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคลอ่งตวัของระบบ
นิว้ มีปรากฏในตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 7 ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริ
เน็ต ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
 

        ระดับความพงึพอใจ 
ข้อ   ค าถาม     X̅          S.D.      ผลการประเมิน 
1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชส้อน 4.5    0.527  มากท่ีสดุ 

2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบัขัน้ตอนท่ีเขา้ใจง่าย  4.6    0.516  มากท่ีสดุ 

3. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้  4.8    0.421  มากท่ีสดุ 
   มีความคล่องตวัมากขึน้ 

4. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารออกเสียงมีความชดัเจนมากขึน้ 4.7    0.483  มากท่ีสดุ 

5. แบบฝึกทกัษะสามารถแกไ้ขการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 4.8    0.421  มากท่ีสดุ 
    ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียงไดดี้ขึน้ 
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ตาราง 7 (ตอ่)  

        ระดับความพงึพอใจ 
ข้อ   ค าถาม     X̅          S.D.      ผลการประเมิน 
 

6. แบบฝึกทกัษะช่วยการเคล่ือนไหวของระบบนิว้  4.7   0.483  มากท่ีสดุ 
   แบบการไลเ่สียงขึน้-ลง ไดง้่ายขึน้  

7. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กความแข็งแรงของระบบนิว้ 4.8   0.421  มากท่ีสดุ 

8. แบบฝึกทกัษะช่วยลดความเกรง็ตอ่การเคล่ือนไหว 4.8   0.421  มากท่ีสดุ 
   ของระบบนิว้ไดดี้     

9. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กการเคล่ือนไหวของ  4.7    0.483  มากท่ีสดุ 
   ระบบนิว้ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติ 

10. แบบฝึกทกัษะมีการเพิ่มอตัราจงัหวะตอ่การ  4.6    0.516  มากท่ีสดุ 
     เคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีเหมาะสมในแตล่ะสปัดาห ์   

11. แบบฝึกทกัษะมีประโยชนต์อ่การชว่ยฝึกเทคนิค 4.9    0.316  มากท่ีสดุ 
     ตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัได ้

12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิคดงักล่าว  4.9    0.316  มากท่ีสดุ 
     ไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียาก ๆ ได ้

13. แบบฝึกทกัษะมีความถกูตอ้งและเหมาะสม  4.7    0.483  มากท่ีสดุ 
     กบันกัเรียนเป็นอยา่งดี 

14. ครูผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรูใ้หน้กัเรียน  4.8    0.421  มากท่ีสดุ 
     เขา้ใจไดง้่าย 

15. ครูผูส้อนมีความตัง้ใจและสามารถใหค้  าปรกึษา 4.8    0.421  มากท่ีสดุ 
     กบันกัเรียนอยา่งเพียงพอทัง้ภายในและภายนอก 
     หอ้งเรียน 

   คะแนนเฉล่ียรวม  4.74   0.383  มากท่ีสดุ 

 



  75 

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนมีความพึง
พอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย (X̅) 
เท่ากบั 4.74 คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.383 โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่
การจัดการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนีข้้อ
ค าถามท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ขอ้ 11. แบบฝึกทกัษะมีประโยชนต์อ่การชว่ยฝึกเทคนิคตา่ง ๆ ท่ี
ส  าคญัได ้และ ขอ้ 12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิคดงักล่าวไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียาก 
ๆ ได ้(X̅ = 4.9, S.D. = 0.316) คิดเป็นระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 
ขอ้ 3. แบบฝึกทักษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้มีความคล่องตวัมากขึน้ , ขอ้ 5. แบบฝึก
ทกัษะสามารถแกไ้ขการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียงไดดี้ขึน้, ขอ้ 7. แบบฝึก
ทักษะท าให้ไดฝึ้กความแข็งแรงของระบบนิว้ , ข้อ 8. แบบฝึกทักษะช่วยลดความเกร็งต่อการ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดดี้, ขอ้ 14. ครูผูส้อนสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้นักเรียนเข้าใจไดง้่าย 
และ ขอ้ 15. ครูผูส้อนมีความตัง้ใจและสามารถใหค้  าปรกึษากับนกัเรียนอย่างเพียงพอทัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน (X̅ = 4.8, S.D. = 0.421) คิดเป็นระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 4. แบบฝึกทักษะท าใหก้ารออกเสียง มีความชัดเจนมากขึน้, ขอ้ 6. แบบฝึก
ทกัษะช่วยการเคล่ือนไหวของระบบนิว้แบบการไล่เสียงขึน้-ลง ไดง้่ายขึน้, ขอ้ 9. แบบฝึกทกัษะท า
ให้ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติและ  ขอ้ 13. แบบฝึกทักษะมีความ
ถกูตอ้งและเหมาะสมกบันกัเรียนเป็นอยา่งดี (X̅ = 4.7, S.D. = 0.483) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบัขัน้ตอนท่ีเขา้ใจง่าย และ 
ขอ้ 10. แบบฝึกทักษะมีการเพิ่มอตัราจงัหวะต่อการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีเหมาะสมในแต่ละ
สปัดาห ์(X̅ = 4.6, S.D. = 0.516) คิดเป็นระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุและขอ้ค าถาม
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใชส้อน (X̅ = 4.5, 
S.D. = 0.527) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

จากขอ้มูลขา้งตน้ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปไดว้่า นกัเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียน
สารสาสนเ์อกตรา มีความพึงพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริ
เน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้มากท่ีสดุ  
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยในครัง้นีผู้ ้วิจัยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา และความพึงพอใจท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะปฏิบตั ิ
เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ โดยท าการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้สังเกตพฤติกรรม 
การปฏิบัติเครื่องดนตรีคลาริเน็ตของกลุ่มตัวอย่าง พรอ้มทั้งท าการสรา้งแบบฝึกทักษะอันเป็น
ประโยชนข์ึน้มาและใหผู้ท้รงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอนคลาริเน็ตตรวจสอบคณุภาพ
ของเครื่องมือ โดยผูว้ิจยัมีวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาร

สาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
ตามแนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

2. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสนเ์อกตรา ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
ตามแนวคดิของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

สมมตฐิานของการวิจัย 
1. ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

ในการปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ 
คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 

2. นกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา มีความพึงพอใจตอ่แบบฝึกทกัษะการ
ปฏิบตัคิลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้อยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ปีการศกึษา 2562 ท่ีปฏิบตัิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตในวงโยธวาทิต โดยใช้
เป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 10 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ตวัแปรตน้ คือ  

แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คารล์ เบอรแ์มน  

2. ตวัแปรตาม คือ 
- ผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัแิบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต 
- ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
1. แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ 

คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ส  าหรบันกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ท่ี
ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธท์างการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต ก่อน
เรียนและหลงัเรียน (ขอ้สอบปฏิบตั)ิ เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ จ  านวน 5 แบบทดสอบ  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิตท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) 
ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การด าเนินการทดลอง 
1. ผูว้ิจยัไดอ้ธิบายการเรียนทกัษะปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ใหก้บั

นกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา จ านวน 10 คน ท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั 
2. ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง และ

ด าเนินการสอนนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ตท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ จ  านวน 5 
แบบทดสอบ (ขอ้สอบปฏิบตัิ) เป็นเวลาทัง้หมด 10 ครัง้ ใชเ้วลาเรียนครัง้ละ 1 ชั่วโมง จ านวน 10 
สปัดาห ์ 

3. ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบหลงัเรียน (Post-Test) ใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชแ้บบ
ฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ตท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้เชน่เดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. ผู้วิจัยไดด้  าเนินการเก็บขอ้มูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนวงโยธ
วาทิต จ านวน 10 คน ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 
จ  านวน 15 ขอ้  
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5. ผู้วิจัยได้น าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ และน าผล
คะแนนท่ีไดม้าวิเคราะหห์าขอ้มลูทางสถิต ิ

การจัดการท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
หลังจากเสร็จสิน้กระบวนการทดลอง ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนท่ีได้มาท าการวิเคราะห์

ขอ้มลู ดงันี ้
1. ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการปฏิบัติด้วยแบบฝึกทักษะการ

ปฏิบตัิคลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่อง
ความคล่องตวัของระบบนิว้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างมา
เปรียบเทียบ โดยใชก้ารหาคา่ทางสถิตTิ-test Dependent Sample 

2. ผูว้ิจัยไดน้  าผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธ
วาทิตท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ เพ่ือหาค่าเฉล่ีย
(X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลคะแนนท่ีไดม้าแปลความหมายตามช่วงคะแนน 

สรุปผลการวิจัย 
การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัคิลารเิน็ต ของนกัเรียนวง

โยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ ผูว้ิจยั
ไดส้รุปผลการวิจยั ดงันี ้

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลา
ริเน็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความ
คล่องตวัของระบบนิว้ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ทั้ง 5 แบบฝึกทักษะ ไดแ้ก่ 1. การเคล่ือนไหวระบบนิว้ให้
สมัพนัธก์ับการตดัลิน้ 2. การปฏิบตัิตามตวัโนต้ท่ีมีเครื่องหมายต่าง ๆ 3. การไล่บนัไดเสียงเมเจอร์
สเกล 4#, 4b 4.การปฏิบัติแบบฝึกทักษะโครมาติก (Chromatic) และ 5. แบบฝึกทักษะการ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ พบว่านกัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิ .05 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยมีคะแนนค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.74 และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 0.383 พบวา่มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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การอภปิรายผล 
การวิจยัเรื่อง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบ

นิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา โรงเรียน
สารสาสนเ์อกตรา ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลตามหลกัวตัถปุระสงคไ์วด้งันี ้  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต ของนักเรียนวงโยธ
วาทิต ระดบัชัน้มัธยมศึกษาโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ซึ่งทัง้ 5 
แบบฝึกทกัษะ ไดแ้ก่ 1. การเคล่ือนไหวระบบนิว้ใหส้มัพนัธ์กบัการตดัลิน้ 2. การปฏิบตัิตามตวัโนต้
ท่ีมีเครื่องหมายต่าง ๆ 3. การไล่บนัไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b 4. การปฏิบตัิแบบฝึกทักษะโคร
มาติก (Chromatic) และ 5. แบบฝึกทกัษะการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ โดยผูว้ิจยัไดน้  าแนวคิดมา
จาก คารล์ เบอรแ์มน (Carl Baermann) ซึ่งเป็นนักคลาริเน็ตท่ีไดท้  าแบบฝึกทักษะเก่ียวกับการ
เคล่ือนไหวระบบนิว้ใหก้ับนกัคลาริเน็ตไดป้ฏิบตัิ และมีเทคนิคในการฝึกฝนในรูปแบบต่าง ๆ เป็น
อยา่งดี จากการศกึษาวิจยัพบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญและนกัคลารเิน็ตสว่นมากจะมีเทคนิคและวิธีการสอน
ท่ีคลา้ยคลงึกนั โดยสว่นใหญ่จะเนน้เรื่องพืน้ฐานในการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ต คือ การปฏิบตัิ
ควรจะมีลักษณะท่ีถูกตอ้งตามสรีระร่างกายท่ีเป็นธรรมชาติ และตอ้งเขา้ใจทุกส่วนของร่างกาย 
เพราะทกุ ๆ ส่วนจะตอ้งท างานพรอ้มกนัในขณะท่ีปฏิบตัิ กล่าวคือ ขอ้มือ นิว้มือ ริมฝีปาก ลิน้ ฟัน 
การหายใจ และการซัพพอรต์ของลม หลงัจากการใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ ท าใหน้กัเรียน
วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา มีเทคนิคในการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์ับการ
ออกเสียงไดถ้กูวิธีและคล่องแคล่วมากยิ่งขึน้ เพราะผูว้ิจยัไดว้างแผนการซอ้มและรายละเอียดตา่ง  
ๆ ไวใ้นแบบฝึกทกัษะเป็นอย่างดีและชดัเจน โดยใหมี้การเพิ่มอตัราจงัหวะในแตล่ะสปัดาห ์เพ่ือให้
กลุ่มตัวอย่างสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะความสามารถในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นล าดับ
ขัน้ตอนจากง่ายไปหายากและเหมาะสมกบัทกัษะของนกัเรียน จึงส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนโดยมีนยัทางสถิติท่ี .05 ท าใหก้ารปฏิบตัิคลาริเน็ตดว้ยแบบฝึกทกัษะของนกัเรียน
วงโยธวาทิต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ทัง้ 5 แบบฝึกทกัษะนัน้ ส่งผลใหค้วามสามารถใน
การปฏิบตัิคลาริเน็ตดว้ยแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวระบบนิว้ของนกัเรียนแตกตา่งกนักบั
ก่อนเรียน โดยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงใหเ้ห็นว่าการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ชว่ยใหน้กัเรียนมีความคล่องตวัในการปฏิบตัิท่ีส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสงูขึน้ โดย
ผลการวิจยัในครัง้นี ้ไดส้อดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเก่ียวกับการสรา้งแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตวัอย่างเช่น ผลงานวิจยัของ ศิริพงศ ์สมบูรณ ์(2558) ไดส้รา้งแบบฝึกหดัการแกไ้ขปัญหาการตดั
ลิน้และการกดนิว้ท่ีไม่สัมพนัธก์นัของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศกึษา: เพลง A Midsummer Night’s 
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Dream ท่อน Soherzo โดย Felix Mendelssohn อัครพล เดชวัชรนนท ์(2554) การศึกษาปัญหา
การแก้ปัญหาและการพัฒนาทักษะการใช้นิว้ของคลาริเน็ต : กรณีศึกษาผลงาน Introduction 
theme and variation for Clarinet and Piano ประพันธ์โดย Gioacchino Rossini (The study of 
problem, resolution, and development of fingering technique in Clarinet playing : 
Gioacchino Rossini’s Introduction theme and variation for Clarinet and Piano) จิ ต รอุ ษ า 
อ่องเอ่ียม (2559) ผลการจดัการเรียนรูแ้บบสาธิตบูรณาการกบัเทคนิคจิกซอว ์II ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการจดัดอกไมข้องนกัเรียน ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้ปีท่ี 
3 สาขาการโรงแรม วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ผลการวิจยัพบว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรูแ้บบสาธิตบรูณาการกบัเทคนิคจิกซอร ์II อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

สรุปไดว้่าผลการวิจยัในเร่ืองการศกึษาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา ในการปฏิบัติแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่อง
ความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คารล์ เบอรแ์มน  (Carl Baermann) เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เพราะนกัเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา คอ่นขา้งมีความสามารถท่ี
ดีตอ่การปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะ และครูผูส้อนก็ไดท้  าแบบฝึกทกัษะเป็นล าดบัขัน้ตอน และบอกอตัรา
จงัหวะในการฝึกซอ้มในแต่ละสปัดาหไ์ดอ้ย่างละเอียด ท าใหน้กัเรียนปฏิบตัิแบบฝึกทกัษะเป็นไป
ไดอ้ย่างดีและไม่น่าเบื่อ โดยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ตในครัง้นี ้นกัเรียนสามารถน าไปใช้
การปฏิบตัเิขา้กบับทเพลงหรือแบบฝึกทกัษะท่ียาก ๆ ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่และมีประสิทธิภาพ 

ผลคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน
สารสาสนเ์อกตรา ท่ีมีต่อแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ คิด
เป็นค่าเฉล่ีย (X̅) เท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.383 ซึ่งผลโดยรวม
นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคลอ่งตวัของระบบนิว้ อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ โดยขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ขอ้ 11. แบบฝึกทกัษะมีประโยชนต์่อ
การช่วยฝึกเทคนิคตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัได ้และ ขอ้ 12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิคดงักล่าว
ไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียากๆได ้(X̅ = 4.9, S.D. = 0.316) คิดเป็นระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 3. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้มีความคล่องตวั
มากขึน้, ขอ้ 5. แบบฝึกทกัษะสามารถแกไ้ขการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียง
ไดดี้ขึน้, ขอ้ 7. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กความแข็งแรงของระบบนิว้, ขอ้ 8. แบบฝึกทกัษะช่วยลด
ความเกร็งต่อการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ได้ดี , ข้อ 14. ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรูใ้ห้
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นักเรียนเขา้ใจไดง้่าย และ ขอ้ 15. ครูผูส้อนมีความตัง้ใจและสามารถใหค้  าปรึกษากับนักเรียน
อย่างเพียงพอทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรียน (X̅ = 4.8, S.D. = 0.421) คิดเป็นระดบัความพึง
พอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 4. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารออกเสียงมีความชดัเจน
มากขึน้, ขอ้ 6. แบบฝึกทกัษะช่วยการเคล่ือนไหวของระบบนิว้แบบการไล่เสียงขึน้-ลง ไดง้่ายขึน้, 
ขอ้ 9. แบบฝึกทักษะท าให้ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดอ้ย่างเป็นธรรมชาติและ  ขอ้ 13. 
แบบฝึกทกัษะมีความถูกตอ้งและเหมาะสมกับนักเรียนเป็นอย่างดี (X̅ = 4.7, S.D. = 0.483) คิด
เป็นระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ 2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบั
ขัน้ตอนท่ีเขา้ใจง่าย และ ขอ้ 10. แบบฝึกทกัษะมีการเพิ่มอตัราจงัหวะตอ่การเคล่ือนไหวของระบบ
นิว้ท่ีเหมาะสมในแต่ละสปัดาห ์(X̅ = 4.6, S.D. = 0.516) คิดเป็นระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด และขอ้ค าถามท่ีมี ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ขอ้ 1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับ
เวลาท่ีใชส้อน (X̅ = 4.5, S.D. = 0.527) คดิเป็นระดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้น
มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะและ
แนวทางในการปรบัปรุงพฒันาดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ในระหว่างการปฏิบัติคลาริเน็ต ควรให้ความส าคัญกับการวางรูปปากและ
ระบบนิว้ของนกัเรียน เน่ืองจากพบว่า นกัเรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามสรีระร่างกาย
ของตนเอง ดว้ยความลา้ในการวางรูปปากและการถือเครื่องดนตรีในการปฏิบตัิในระยะเวลานาน 
ๆ เกิดจากการฝึกซอ้มท่ีค่อนขา้งนอ้ย ควรใหน้ักเรียนฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอ เพราะการฝึกซอ้ม
อย่างสม ่าเสมอ จะช่วยให้การวางรูปปากและระบบนิว้เกิดความแข็งแรงมากยิ่งขึน้ จะท าให้
นกัเรียนปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ตไดอ้อกมาอยา่งผ่อนคลายและเป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ  

2. ครูผูส้อนควรศกึษาวิธีการและขัน้ตอนในการสอนในแต่ละครัง้ใหเ้ขา้ใจอย่าง
ชดัเจน ก่อนท่ีจะน าไปใชก้บันกัเรียน เพ่ือท่ีจะไดช้ว่ยเหลือนกัเรียนไดต้รงจดุและถกูตอ้ง 

3. ครูผู้สอนไม่ควรใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือท าหน้าท่ีแทนครูผูส้อนเพียง
อย่างเดียว แต่ควรเป็นทั้งผู้ถ่ายทอดความรูค้วามเข้าใจจากแบบฝึกทักษะ รวมทั้งเป็นผู้ให้
ค  าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียน เม่ือนกัเรียนเกิดปัญหาในการฝึกซอ้ม นอกจากนัน้ครูผูส้อนควร
ติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างใกลช้ิด และคอยใหก้ าลงัใจนกัเรียนในการเรียนอยู่
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เสมอ ทัง้นีเ้พ่ือใหน้กัเรียนเกิดก าลงัใจในการเรียนและมีความกระตือรือรน้ในการเรียนทกัษะการ
ปฏิบตัมิากยิ่งขึน้ 

4. ควรมีการเพิ่มระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองให้เหมาะสมกับ เน่ืองจากวิชา
ดนตรีเป็นวิชาท่ีเนน้ปฏิบตัิ นกัเรียนจึงมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในการฝึกฝนท่ีคอ่นขา้งมาก และ
การฝึกซอ้มตนเองอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพสงูสดุ 

ข้อเสนอแนะเพือ่งานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาแบบฝึกการปฏิบัติในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญ เช่น การศึกษา

ปัญหาและพฒันาทกัษะในการใชน้ิว้ของคลาริเน็ต เพ่ือแกไ้ขปัญหาทางการปฏิบตัิใหก้ับนกัเรียน 
ท่ีจะน ามาพัฒนาและปรบัใชก้ับนักเรียนในแต่ละระดบัต่อไป ท าใหน้กัเรียนสามารถเลือกศึกษา
ความรูเ้พิ่มเตมิอ่ืน ๆ ท่ีตนเองสนใจ  

2. ควรมีแบบฝึกทกัษะในการปฏิบตัิคลาริเน็ตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบนิว้ท่ีส  าคญั 
เพ่ือใหน้ักเรียนไดน้  าแบบฝึกทักษะดงักล่าวไปใชใ้นการเรียนการสอนไดใ้นอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น 
แบบฝึกหัดของ Fritz Kroepsch (416 Progressive Daily Studies for the clarinet) ซึ่งเป็นแบบ 
ฝึกหัดท่ีช่วยในเรื่องของการเคล่ือนไหวระบบนิว้ ท่ีสามารถน ามาต่อยอดจากแบบฝึกทักษะของ 
(Carl Baermann) คารล์ เบอรแ์มนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ภาคผนวก ก 

- แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลารเิน็ตของนกัเรียนวงโยธวาทิต 

- เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

- แบบประเมินแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

- แบบทดสอบทางการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

- แบบประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบความพงึพอใจ 

- แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
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แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการปฏบิัตคิลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทติ 
โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เร่ืองความคล่องตวัของระบบนิว้  

โดยผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินนักเรียน (ก่อนและหลังเรียน) 

 
ค าชีแ้จง : ระดบัเกณฑใ์นการประเมินผล 

คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก  
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ดี  
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง  
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง พอใช ้ 
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรบัปรุง  

 
กลุม่ตวัอยา่งคนท่ี………………..ช่ือ……………………นามสกลุ……………………………… 
ชัน้……………………วนัท่ี………………………ระยะเวลาในการฝึกซอ้ม…………………ชั่วโมง 

 
หวัขอ้ประเมิน 5 4 3 2 1 

1. ความถกูตอ้งของการยืน      
2. ความถกูตอ้งของการนั่ง      
3. ลกัษณะการวางรูปปาก      
4. ลกัษณะการวางระบบนิว้      
5. ความสามารถในการเลน่โนต้แบบฝึกหดั      
6. การออกเสียงใหส้มัพนัธก์บัระบบนิว้      
7. ความคลอ่งตวัในการเคล่ือนไหวระบบนิว้      
8. การผอ่นคลายของระบบนิว้      
9. ความพงึพอใจในการปฏิบตัคิลารเิน็ต      

 
ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..……………… 
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เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิท์างการปฏบิัตคิลาริเน็ต 
 

 
 

รายการ
ประเมิน 

เกณฑก์ารให้ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. จงัหวะ 1. จงัหวะม ี

ความชา้-เรว็ 
สม ่าเสมอ  
2. บรรเลงตรง 
ตามจงัหวะที ่
ก าหนด 

1. จงัหวะม ี
ความชา้-เรว็ 
สม ่าเสมอ 
2. บรรเลงไม ่
ตรงตามจงัหวะ 
1-3 แหง่ 

1. ยืดจงัหวะ 
หรอืเรง่จงัหวะ 
2. บรรเลงไม ่
ตรงตาม
จงัหวะ 
4-5 แหง่ 

1. ยืดจงัหวะ 
หรอืเรง่จงัหวะ 
2. บรรเลงไม ่
ตรงตาม
จงัหวะ 
5 แหง่ขึน้ไป 

1. ยืดจงัหวะ 
หรอืเรง่จงัหวะ 
2. บรรเลงไม ่
ตรงตามจงัหวะ
ตลอดแบบฝึก 

2. ความถกูตอ้ง ปฏิบตัิแบบฝึก 
ทกัษะ ไดถ้กูตอ้ง 
ตลอดการปฏิบตั ิ

ปฏิบตัิแบบฝึก 
ทกัษะ ผิด 1-3 
แหง่ 

ปฏิบตัิแบบฝึก 
ทกัษะ ผิด 4-5 
แหง่ 

ปฏิบตัิแบบ
ฝึกทกัษะ ผิด 
5 แหง่ขึน้ไป 

ปฏิบตัิแบบฝึก 
ทกัษะผิดตลอด
การปฏิบตั ิ

3. ลกัษณะ
ทา่ทาง 

ในการปฏิบตั ิ

1. นั่งหรอืยืนได ้
ถกูตอ้ง ตามหลกั 
การ การปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้ 
ไดถ้กูตอ้งและ 
ผอ่นคลาย ตลอด
การปฏิบตั ิ

1. นั่งหรอืยืนได ้
ตามหลกัการ 
การปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้ 
ไดถ้กูตอ้งและ 
ผอ่นคลาย  

1. นั่งหรอืยืน
ไดต้ามหลกั 
การปฏิบตัิแต่
ยงั มีทา่ทางที่
ผิด 
2. วางระบบ
นิว้เกรง็บางจดุ 

1. นั่งหรอืยืน
ไดต้ามหลกั 
การปฏิบตัิแต ่
มีทา่ทางที่ผิด 
2. วางระบบ
นิว้เกรง็ 
ตลอดการ
ปฏิบตัิ 

1. นั่งหรอืยืนได ้
ไมถ่กูตอ้ง ตาม 
หลกัการปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้ 
ผิดวิธี และ เกรง็ 
ตลอดการ 
ปฏิบตัิ 

4. ความคลอ่ง 
แคลว่ ตอ่แบบ
ฝึกทกัษะการ

ปฏิบตัิ 
 

มีความมั่นใจใน 
การปฏิบตัิและ 
ปฏิบตัิได ้อยา่ง
คลอ่งแคลว่ ตาม
อตัราจงัหวะ 
ที่ก าหนด 
ตลอดการปฏิบตั ิ

มีความมั่นใจใน 
การปฏิบตัิและ 
ปฏิบตัิได ้อยา่ง
คลอ่งแคลว่ 
ตามอตัรา
จงัหวะ 
ที่ก าหนด 
เป็นสว่นใหญ่ 

ขาดความ
มั่นใจในการ
ปฏิบตัิและ
ปฏิบตัิได ้
คอ่นขา้งชา้
กวา่อตัรา
จงัหวะที่
ก าหนดให ้

ขาดความ
มั่นใจในการ
ปฏิบตัิและ
ปฏิบตัิไดช้า้
กวา่อตัรา
จงัหวะ  
เป็นสว่นใหญ่ 

ขาดความมั่นใจ 
ในการปฏิบตั ิ
และปฏิบตัิได ้
ชา้กวา่อตัรา 
จงัหวะที่ก าหนด
ไวม้าก 
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ระดับคุณภาพ  คะแนน  17-20 คะแนน  หมายถึง ดีมาก 
  คะแนน  13-16 คะแนน  หมายถึง ดี 
  คะแนน  9-12 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนน  5-8 คะแนน  หมายถึง พอใช ้
  คะแนน  0-4 คะแนน  หมายถึง  ควรปรบัปรุง 
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แบบประเมินแบบฝึกทักษะการปฏบิัตคิลาริเน็ตของนักเรียน 
วงโยธวาทติโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เร่ืองความคล่องตัวของระบบนิว้ 

 
ค าชีแ้จง : ผูว้ิจยัไดท้  าการสรา้งแบบฝึกทกัษะนีข้ึน้ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา เรื่อง
ความคล่องตวัของระบบนิว้ ผูเ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบแบบฝึกทักษะดงักล่าวโดยละเอียดและ
ตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสดุ 
 แบบประเมินในแต่ละขอ้มีตวัเลือก  5 ช่อง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ใหช้ดัเจน และท า

เครื่องหมาย √ ในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัการพิจารณาของทา่น โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้
  5 หมายถึง ดีมาก 
  4 หมายถึง ดี 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง พอใช ้
  1  หมายถึง ควรปรบัปรุง 
  

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ  
หมายเหตุ 5 4 3 2 1 

 ด้านวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้       

1. วตัถปุระสงคก์ารเรียนในแตล่ะแบบฝึกทกัษะ 
มีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

      

2. มีการก าหนดพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัไวช้ดัเจน       

3. วตัถปุระสงคก์ารเรียนสามารถวดัประเมินผลได ้       

4. การจดัล าดบัเนือ้หาการเรียนมีความเหมาะสม       

 ด้านเนือ้หาการเรียนการสอน       

5. เนือ้หาแบบฝึกทกัษะมีความยากง่าย เหมาะสม
กบัผูเ้รียน 

      

6. ขัน้ตอนแบบฝึกทกัษะสามารถพฒันาผูเ้รียนได ้       
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ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ  
หมายเหตุ 

5 4 3 2 1 
7. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาในการ

เรียนการสอน 

      

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       

8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคข์องเนือ้หา 

      

9. จดัเรียงล าดบักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความยากง่ายไดอ้ย่างเหมาะสม 

      

10. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอน       

 ด้านส่ือการสอน       

11. แบบฝึกทกัษะมีรูปแบบท่ีเหมาะสม       

12. แบบฝึกทกัษะมีความชดัเจน และเขา้ใจง่าย       

13. แบบฝึกทกัษะชว่ยใหก้ารเรียนการสอนบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค ์

      

 ด้านการวัดและประเมินผล       

14. แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรีย  น (ก่อนเรียนและ
หลงัเรียน) สามารถวดัความรูค้วามนกัเรียน

ฝึกทกัษะการปฏิบตัิบเขา้ใจตอ่แบ คลารเิน็ต 

      

15. แบบฝึกทกัษะสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ       
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ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..……………… 

 
ลงช่ือ…………………………………………ผูป้ระเมิน 

  (………………………………….……………)  
ต  าแหนง่………….…………………………..… 

วนัท่ี……… เดือน…………….….. พ.ศ………….. 
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แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต 
เร่ืองความคล่องตัวของระบบนิว้ ก่อนเรียนและหลังเรียน )ภาคปฏิบัติ(  
ค าชีแ้จง : ใหท้า่นพิจารณารายการประเมินตอ่ไปนี ้สามารถวดัไดต้รงตามนิยามเชิง

ปฏิบตัหิรือไม ่โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้
-1 หมายถึง         แนใ่จวา่รายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 0 หมายถึง         ไม่แน่ใจ วา่รายการประเมินนัน้วดัไดต้รงตามสิ่งท่ีตอ้งการ 
+1 หมายถึง         แนใ่จวา่รายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ 

 

รายการ 

ระดับการ

พจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

1. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ใหส้มัพนัธก์บั

การตดัลิน้ 

อตัราจงัหวะ

50-80 
 

    

2. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

แบบการไล่

เสียง ขึน้-ลง 

อตัราจงัหวะ

60-90  
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3. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ใหส้มัพนัธก์บั

การตดัลิน้ 

อตัราจงัหวะ 

70-100 

 

 

 

    

4. แบบฝึก

ทกัษะใน

บนัไดเสียง

เมเจอรส์เกล 

4#, 4b 

(Major 

Scale) 

อตัราจงัหวะ

80-110 

 

 

    

5. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ในการเลน่

ขา้มโนต้และ

โคมาตกิ 

อตัราจงัหวะ

90-120 
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ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..……………… 

 
ลงช่ือ……………………………………………ผูป้ระเมิน 

  (………………………………….……………)  
ต  าแหนง่………….…………………………..… 

วนัท่ี……… เดือน…………….….. พ.ศ………….. 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
ของนักเรียนวงโยธวาทติ ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 

 
ค าชีแ้จง : ใหท้า่นพิจารณารายการประเมินตอ่ไปนี ้สามารถวดัไดต้รงตามนิยามเชิงปฏิบตัหิรือไม ่

โดยท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงันี ้
-1 หมายถึง         แนใ่จวา่รายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 0 หมายถึง         ไม่แน่ใจ วา่รายการประเมินนัน้วดัไดต้รงตามสิ่งท่ีตอ้งการ 
+1 หมายถึง         แนใ่จวา่รายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 

 
 

 

ข้อ 

 

รายการประเมิน 

ระดับ 

การพจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชส้อน     

2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบัขัน้ตอนท่ีเขา้ใจง่าย     

3. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 

มีความคล่องตวัมากขึน้ 
    

4. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารออกเสียง มีความชดัเจน

มากขึน้ 
    

5. แบบฝึกทกัษะสามารถแกไ้ขการเคล่ือนไหวของ

ระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียงไดดี้ขึน้ 
    

6. แบบฝึกทกัษะชว่ยใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้

แบบการไลเ่สียงขึน้-ลง ง่ายขึน้ 
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ข้อ 

 

รายการประเมิน 

ระดับ 

การพจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1  

7. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กความแข็งแรงของ

ระบบนิว้ 
    

8. แบบฝึกทกัษะชว่ยลดความเกรง็ตอ่การ

เคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดดี้ 
    

9. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กการเคล่ือนไหวของ

ระบบนิว้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
    

10. แบบฝึกทกัษะมีการเพิ่มอตัราจงัหวะตอ่การ

เคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีเหมาะสมในแตล่ะ

สปัดาห ์

    

11. แบบฝึกทกัษะมีประโยชนต์อ่การชว่ยฝึกเทคนิค

ตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัได ้
    

12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิคดงักลา่ว

ไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียาก ๆ ได ้
    

13. แบบฝึกทกัษะมีความถกูตอ้งและเหมาะสมกบั

นกัเรียนเป็นอยา่งดี 
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ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..……………… 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………ผูป้ระเมิน 
(………………………………….……………)  
ต  าแหนง่………….…………………………..… 

วนัท่ี……… เดือน…………….….. พ.ศ………….. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนวงโยธวาทติ  
ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตราทีม่ีต่อแบบฝึกทกัษะการปฏบัิติ

คลาริเน็ต เร่ืองความคล่องตัวของระบบนิว้ 
 

ค าชีแ้จง : แบบสอบถามในแตล่ะขอ้มีตวัเลือก 5 ชอ่ง โปรดอ่านขอ้ความแตล่ะขอ้ให้

ชดัเจนและท าเครื่องหมาย √ เพียงเครื่องหมายเดียวในชอ่งท่ีนกัเรียนมีระดบัความคดิเห็นตรงกบั
ตวัเลือกโดยตวัเลือก 5 ชอ่ง แสดงระดบัเจตคติ ดงัตอ่ไปนี ้

5 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
  4 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
  3 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความพพึอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช้
สอน 

     

2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบัขัน้ตอนท่ีเขา้ใจง่าย      

3. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 
 มีความคลอ่งตวัมากขึน้ 

     

4. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารออกเสียง 
มีความชดัเจนมากขึน้ 

     

5. แบบฝึกทกัษะสามารถแกไ้ขการเคล่ือนไหว 
ของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียงไดดี้ขึน้ 

     

6. แบบฝึกทกัษะชว่ยใหเ้คล่ือนไหวของระบบนิว้ 
แบบการไลเ่สียงขึน้-ลง ไดง้่ายขึน้ 

     

7. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กความแข็งแรงของ
ระบบนิว้ 
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ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..……………… 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 

 
ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

8. แบบฝึกทกัษะชว่ยลดความเกรง็ตอ่การ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดดี้ 

     

9. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กการเคล่ือนไหวของ
ระบบนิว้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

     

10. แบบฝึกทกัษะมีการเพิ่มอตัราจงัหวะตอ่การ
เคล่ือนไหวของระบบนิว้ท่ีเหมาะสมในแตล่ะ
สปัดาห ์

     

11. แบบฝึกทกัษะมีเป็นประโยชนต์อ่การชว่ยฝึก 
เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัได ้

     

12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิค
ดงักลา่วไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียาก ๆ ได ้

     

13. แบบฝึกทกัษะมีความถกูตอ้งและเหมาะสม 
กบันกัเรียนเป็นอย่างดี 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยแบบฝึกทกัษะ การปฏบิัตคิลาริเน็ตเร่ืองความคล่องตัวของระบบนิว้ 

ส าหรับนักเรียนวงโยธวาทติ โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลของนักเรียนและข้อมูลบางประการในการเรียนคลาริเน็ต 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในชอ่งวา่งหนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจรงิ 
 
 

1. เพศ   (    )ชาย   (    )หญิง 
 
2. อาย…ุ……………..ปี 
 
3. ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา 
  มธัยมศกึษาปีท่ี (     )1    (     )มธัยมศกึษาปีท่ี 2 
  (     )มธัยมศกึษาปีท่ี 3    (     )มธัยมศกึษาปีท่ี 4 

  (     )มธัยมศกึษาปีท่ี 5    (     )มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
 
4. ความคาดหวงัจากการเรียนคลารเิน็ต )ตอบไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้(  
  (     )เรียนเพียงเพื่อสอบใหผ้่าน  
  (     )มีทกัษะท่ีดีเพียงพอในการปฏิบตัเิครื่องดนตรีคลารเิน็ต 
  (     )สามารถน าแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการเล่นบทเพลงท่ียาก ๆ ได ้
  (     )สามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปพฒันาความสามารถตอ่ในระดบัมหาวิทยาลยั 
  (     )สามารถน าความรูแ้ละประสบการณไ์ปประกอบอาชีพได ้
  (     )อ่ืนๆ  
 

)ระบุ( …………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 



  104 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

- รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบทดสอบทางการเรียนดว้ย 

แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถามความพงึพอใจ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

1. ผศ.ดร. ประณต มีสอน  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรคณะดรุยิางคศาสตร ์
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรุี 

 2. ผศ.ดร. อนรรฆ จรณัยานนท ์  อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาดนตรีวิทยา 
      มหาวิทยาลยัมหิดล 

 3. ผศ.ดร. ยศ วณีสอน   อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาดนตรีตะวนัตก 
      มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 
ของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
 

             คา่ความคิดเห็นของ    คา่เฉล่ีย         แปลผล 

ขอ้       รายการขอ้ค าถาม              ผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี         ×̅   
                 1          2         3 

 ด้านวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้       

1. วตัถปุระสงคก์ารเรียนในแตล่ะแบบฝึก 
ทกัษะมีความสอดคลอ้งกบัเนือ้หา 

4 4 5        4.33    เหมาะสมมาก 

2. มีการก าหนดพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัไว ้ 4 4 4 4.00  เหมาะสม 

3. วตัถปุระสงคก์ารเรียนสามารถวดั
ประเมินผลได ้

3 4 5 4.00  เหมาะสม 

4. การจดัล าดบัเนือ้หาการเรียนมีความ
เหมาะสม 

4 5 4 4.67  เหมาะสมมาก 

 ด้านเนือ้หาการเรียนการสอน       
5. เนือ้หาแบบฝึกทกัษะมีความยากง่าย  

เหมาะสมกบัผูเ้รียน 
5 4 5 4.67  เหมาะสมมาก 

6. ขัน้ตอนแบบฝึกทกัษะสามารถพฒันา
ผูเ้รียนได ้

4 4 5 4.33  เหมาะสมมาก 

7. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบั
เวลาในการเรียนการสอน 

4 4   5 4.33  เหมาะสมมาก 

 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน       
8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั

วตัถปุระสงคข์องเนือ้หา 
5 4 4 4.33  เหมาะสมมาก 

9. จดัเรียงล าดบักิจกรรมการเรียนการสอน 
ตามความยากง่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 4 4 4.00  เหมาะสม 

10. ผูเ้รียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

5 5 5 5.00  เหมาะสมมาก 
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ตาราง 1 (ตอ่)  
 

             คา่ความคิดเห็นของ    คา่เฉล่ีย         แปลผล 

ขอ้       รายการขอ้ค าถาม              ผูท้รงคณุวฒุิคนท่ี         ×̅   
                 1          2         3 

      ด้านการวัดและประเมินผล 
14.    แบบวดัผลสทัฤทธ์ิทางการเรียน           4         4        5     4.33           เหมาะสมมาก 
         (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) 
         นกัเรียนสามารถวดัความรูค้วามเขา้ใจ 
         ตอ่แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต 

 ค่าเฉล่ียรวม         4.2    4.26    4.53    4.38        เหมาะสมมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านส่ือการสอน       

11. แบบฝึกทกัษะมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 4 4 5        4.33    เหมาะสมมาก 

12. แบบฝึกทกัษะมีความชดัเจน และเขา้ใจ 
ง่าย 

4 4 4 4.00  เหมาะสม 

13. แบบฝึกทกัษะชว่ยใหก้ารเรียนการสอน 
บรรลตุามวตัถปุระสงค ์

3 4 5 4.00  เหมาะสม 
 

15.            แบบฝึกทกัษะสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 5 5 5 5.00  เหมาะสมมาก 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบทดสอบทางการเรียนดว้ยแบบ
ฝึกทกัษะ การปฏิบตัิคลารเิน็ต ของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา 

แบบทดสอบ 

ข้อที ่

 

แบบทดสอบ 

ประมาณค่า 

ความคิดเหน็  

ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คนที่ 

ค่า 

เฉล่ีย 

IOC 

แปลผล 

1 2 3   

1. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ใหส้มัพนัธก์บั

การตดัลิน้ 

อตัราจงัหวะ

50-80 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้

ได ้

2. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

แบบการไล่

เสียง ขึน้-ลง 

อตัราจงัหวะ

60-90  

 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้

ได ้
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3. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ใหส้มัพนัธก์บั

การตดัลิน้ 

อตัราจงัหวะ 

70-100 
 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้

ได ้

4. แบบฝึก

ทกัษะใน

บนัไดเสียง

เมเจอรส์เกล 

4#, 4b 

(Major 

Scale) 

อตัราจงัหวะ

80-110 

 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้

ได ้

5. การ

เคล่ือนไหว

ของระบบนิว้

ในการเลน่

ขา้มโนต้และ

โคมาตกิ 

อตัราจงัหวะ

90-120 

 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใช้

ได ้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะหค์วามคดิเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีตอ่แบบสอบถามความพงึพอใจของ
นกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา โรงเรียนสารสาสนเ์อกตรา 
 

            ประมาณค่า 

ข้อ    รายการข้อค าถาม      ความคิดเหน็ของ     ค่าเฉล่ีย 

         ผู้ทรงคุณวุฒคินที่       IOC        แปลผล 

         1     2       3   

 

1. เนือ้หาบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลา 

ท่ีใชส้อน 

+1 +1 +1          1           น าไปใชไ้ด ้

2. เนือ้หาบทเรียนมีการล าดบัขัน้ตอนท่ี

เขา้ใจง่าย 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

3. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารเคล่ือนไหวของ

ระบบนิว้ มีความคล่องตวัมากขึน้ 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

4. แบบฝึกทกัษะท าใหก้ารออกเสียง มีความ

ชดัเจนมากขึน้ 

+1  0 +1 0.67       น าไปใชไ้ด ้

5. แบบฝึกทกัษะสามารถแกไ้ขการ

เคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการ

ออกเสียงไดดี้ขึน้ 

+1 +1 0 0.67       น าไปใชไ้ด ้

6. แบบฝึกทกัษะช่วยใหก้ารเคล่ือนไหวของ

ระบบนิว้แบบการไลเ่สียงขึน้-ลง ไดง้่ายขึน้ 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

7. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กความแข็งแรง

ของระบบนิว้ 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 3 (ตอ่)  

 

             ประมาณค่า 

ข้อ  รายการข้อค าถาม      ความคิดเหน็ของ       ค่าเฉล่ีย 

             ผู้ทรงคุณวุฒคินที่       IOC   แปลผล 

          1      2         3   

 

 

 

 

 

8. แบบฝึกทกัษะช่วยลดความเกรง็ตอ่การ 

เคล่ือนไหวของระบบนิว้ไดดี้ 

+1      +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

9. แบบฝึกทกัษะท าใหไ้ดฝึ้กการเคล่ือนไหว

ของระบบนิว้ไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

10. มอตัราจงัหวะแบบฝึกทกัษะมีการเพิ่  

ตอ่การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 

ท่ีเหมาะสมในแตล่ะสปัดาห ์

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้

11. แบบฝึกทกัษะมีประโยชนต์อ่การชว่ยฝึก

เทคนิคตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัได ้

+1 0 +1 0.67      น าไปใชไ้ด ้

12. แบบฝึกทกัษะท าใหส้ามารถน าเทคนิค

ดงักลา่วไปปรบัใชใ้นบทเพลงท่ียาก ๆ ได ้

+1 +1  0  0.67      น าไปใชไ้ด ้

13. แบบฝึกทกัษะมีความถกูตอ้งและ

เหมาะสมกบันกัเรียนเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 1           น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
- แบบฝึกทกัษะการปฏิบตัิคลารเิน็ต เรื่องความคล่องตวัของระบบนิว้ 

ของนกัเรียนวงโยธวาทิต ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ทัง้ 5 แบบฝึกทกัษะ 
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แบบฝึกหดัที ่1            สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง / 2 สัปดาห ์
 
เร่ือง : การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ให้สัมพันธกั์บการออกเสียงใน (Scale) 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียง 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการควบคมุของนิว้มือ ใหเ้กิดความแข็งแรง  
3. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ตไดเ้คล่ือนไหวระบบนิว้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ข้ันตอนการฝึกซ้อม 
1. เริ่มจากการเปิด (Metronome) ท่ีอตัราจงัหวะ 50-80  
2. ฝึกการเคล่ือนไหวระบบนิว้ 2 เสียง ในบนัไดเสียง C Major Scale เป็นโนต้ตวัด า, โนต้

ตวัเขบ็ต 1 ชัน้และโนต้เขบ็ต 2 ชัน้ตามล าดบั 
3. ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัทกุวนั โดยเพิ่มอตัราจงัหวะ 3-5 จงัหวะตอ่วนั 
 
แบบฝึกหดัท่ี 1.1 
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แบบฝึกหดัท่ี 1.1 (ตอ่) 
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แบบฝึกหดัที ่2                   สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง / 2 สัปดาห ์
 
เร่ือง : การเคล่ือนไหวของระบบนิว้แบบการไล่เสียง ขึน้-ลง  
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของระบบนิว้แบบการไลเ่สียง ขึน้-ลง 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการควบคมุการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหเ้กิดความ

คลอ่งตวั 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ตไดเ้คล่ือนไหวของระบบนิว้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ข้ันตอนการฝึกซ้อม 
1. เริ่มจากการเปิด (Metronome) ท่ีอตัราจงัหวะ 60-90 
2. ฝึกการเคล่ือนไหวของนิว้แบบการไลเ่สียง ขึน้-ลง  
3. ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัทกุวนั โดยเพิ่มอตัราจงัหวะ 3-5 จงัหวะตอ่วนั 
 
แบบฝึกหดัท่ี 2.1 

 
 

แบบฝึกหดัท่ี 2.2 
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แบบฝึกหดัที ่3              สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง / 2 สัปดาห ์
 
เร่ือง : การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ให้สัมพันธกั์บการตัดลิน้ (Articulation) 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการควบคมุการเคล่ือนไหวของนิว้มือ ใหเ้กิดความ

คลอ่งตวั 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ตไดเ้คล่ือนไหวระบบนิว้พรอ้มกบัการตดัลิน้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ข้ันตอนการฝึกซ้อม 
1. เริ่มจากการเปิด (Metronome) ท่ีอตัราจงัหวะ 70-90 
2. ฝึกการเคล่ือนไหวของนิว้พรอ้ม การตดัลิน้แบบ Tenuto และ Staccato เป็นโนต้ตวั

เขบต็ 1 ชัน้ และโนต้ตวัเขบ็ต 2 ชัน้ 
3. ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัทกุวนั โดยเพิ่มอตัราจงัหวะ 3-5 จงัหวะตอ่วนั 
 
แบบฝึกหดัท่ี 3.1 

 
แบบฝึกหดัท่ี 3.2 

 
แบบฝึกหดัท่ี 3.3 
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แบบฝึกหดัที ่4            สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง / 2 สัปดาห ์
 
เร่ือง : แบบฝึกทักษะในบันไดเสียงเมเจอรส์เกล 4#, 4b (Major Scale) 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของระบบนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการออกเสียง 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการควบคมุของนิว้มือ ใหเ้กิดความแข็งแรง  
3. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ตไดเ้คล่ือนไหวระบบนิว้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ข้ันตอนการฝึกซ้อม 
1. เริ่มจากการเปิด (Metronome) ท่ีอตัราจงัหวะ 80-100 
2. ฝึกเป่าแบบฝึกทกัษะใน Major Scale โดยใหส้งัเกตกุารเคล่ือนไหวของระบบนิว้ 
3. ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัทกุวนั โดยเพิ่มอตัราจงัหวะ 3-5 จงัหวะตอ่วนั 

 
แบบฝึกหดัท่ี 4.1  
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แบบฝึกหดัท่ี 4.2 
 

 

 

 

 
 

แบบฝึกหดัท่ี 4.3 
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แบบฝึกหดัที ่5           สัปดาหล์ะ 1 ช่ัวโมง / 2 สัปดาห ์
 
เร่ือง : การเคล่ือนไหวของระบบนิว้ในการเล่นข้ามโน้ตและโคมาตกิ (Interval and 
Chromatic) 
จุดประสงค ์

1. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการเคล่ือนไหวของนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 
2. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ต ไดฝึ้กการควบคมุการเคล่ือนไหวของนิว้มือใหเ้กิดความ

คลอ่งตวั 
3. เพ่ือใหน้กัเรียนคลารเิน็ตไดเ้คล่ือนไหวระบบนิว้พรอ้มกบัการตดัลิน้อย่างเป็นธรรมชาติ 

ข้ันตอนการฝึกซ้อม 
1. เริ่มจากการเปิด (Metronome) ท่ีอตัราจงัหวะ 80-120 
2. ฝึกการเคล่ือนไหวของนิว้ใหส้มัพนัธก์บัการตดัลิน้ 
3. ฝึกซอ้มแบบฝึกหดัทกุวนั โดยเพิ่มอตัราจงัหวะ 3-5 จงัหวะตอ่วนั 
 
แบบฝึกหดัท่ี 5.1 

 
แบบฝึกหดัท่ี 5.2 
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ความคิดเหน็/ข้อค าแนะน า………………………..……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ…………………………………………ผูป้ระเมิน 

  (………………………………….……………)  
ต  าแหนง่………….…………………………..… 

วนัท่ี……… เดือน…………….….. พ.ศ………….. 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวธญัญก์มน ดษิฐกมลพฒัน ์
วัน เดอืน ปี เกิด 9 ตลุาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551   

การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้   
จาก โรงเรียนมธัยมสงัคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร    
พ.ศ. 2553   
การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย   
จาก วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล   
พ.ศ. 2556   
การศกึษาระดบัปรญิญาตรี สาขาดรุิยางคศาสตรบ์ณัฑิต   
จาก วิทยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล  
พ.ศ. 2563  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาศลิปศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 9/28  หมูบ่า้นเดอะซิตีป่ิ้นเกลา้-บรมฯ  ซอยบรมราชชนนี 60  ถนนบรม
ราชชนนี  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10170   
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