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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)
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
คลาริเน็ต (Clarinet) มาจากภาษาอิตาเลียน ที่เรียกว่า “คลาริโน” (Clarino) ซึ่งแปลว่า
แตรอันเล็ก ๆ เริ่มแรกคลาริเน็ตมีชว่ งเสียงที่บรรเลงได้เพียงแค่ 1 อ็อกเทฟครึ่งเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั
คลาริเน็ตสามารถบรรเลงได้ถึง 4 อ็อกเทฟด้วยกัน คลาริเน็ตเป็ นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ าลม
ไม้ ลักษณะเป็ นทรงกระบอกสีดา ตรงลาโพงบานออกเป็ นทรงระฆัง และมีท่ีเป่ าเป็ นลิน้ เดี่ยวทา
จากไม้ไผ่ ที่ได้รบั ความนิยมและเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ ในปั จจุบนั ลาตัวของเครื่องดนตรีคลาริเน็ตจะทา
ด้วยโลหะและไม้ หรือบางครัง้ ก็ทาด้วยยางหรือพลาสติก แต่นกั ดนตรีและผูท้ ่ีเล่นเครื่องดนตรีคลา
ริเน็ตส่วนมาก จะใช้เครื่องดนตรีคลาริเน็ตที่ทาจากไม้ ที่มีลกั ษณะของลาตัวปี่ กลวง กาเนิด เสียง
จากการเป่ าลมผ่านช่องแคบ ๆ ให้ลมผ่านเข้าไปภายในท่อตรงกลางของตัวเครื่องดนตรี คลาริเน็ต
ซึ่งทาหน้าที่เป็ นตัวขยายเสียงให้ดงั ขึน้ และเปลี่ยนเสียงโดยการใช้นิว้ เปิ ด -ปิ ดรูและกดคียต์ า่ ง ๆ ซึ่ง
ในลักษณะของเสียงที่เกิดขึน้ จะมีความแตกต่างกันตามขนาดของท่อ ความสัน้ -ยาวของท่อ และ
ความแรงและเร็วของลมที่เป่ าเข้าไปภายในท่อ นับว่าเป็ นวิวัฒ นาการที่ดีขึน้ เรื่อยมาของเครื่อง
ดนตรีชนิดนี ้ ปั จจุบนั เครื่องดนตรีคลาริเน็ตเป็ นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึน้ ทัง้ ในวงออร์
เคสตรา, วงโยธวาทิ ต , วงแชมเบอร์แ ละรวมไปถึ ง การประสมวงกับ เครื่อ งดนตรี ไทยอี ก ด้ว ย
นอกจากนี ค้ ลาริเน็ตยังเป็ นเครื่องดนตรีท่ีสามารถสร้างระดับเสี ยงของความดัง -เบา (Dynamic
Range) ได้อย่างกว้างขวาง เรียกได้ว่า คลาริเน็ตเป็ นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ าที่มีช่วงเสียง
กว้างที่สุด และมีความกว้างขวางของระดับ ความดัง-เบามากที่สุด ในตระกูลของเครื่องเป่ าลมไม้
ทัง้ หมด
ปั ญหาที่พบบ่อยในการฝึ กซ้อมของนักเรียนคลาริเน็ตวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์เอก
ตรา คือ ความคล่องตัวของระบบนิว้ เกิดจากการเคลื่อนไหวของนิว้ มือที่ไม่สมั พันธ์กนั ขาดเทคนิค
การซ้อมที่ดี จึงเป็ นปั ญหาที่ควรศึกษา หาทางแก้ไข และพัฒนาการเคลื่ อนไหวของนิว้ ที่ถกู วิธี ซึ่ง
แนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน เป็ นแนวคิดที่สามารถต่อยอดให้กบั นักเรียนและนัก คลาริเน็ตได้ดีใน
การพัฒนาระบบนิว้ อันเป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นาย ศิริพงษ์ สมบูรณ์ (2558) ใน
การศึกษาเรื่อง การสร้างแบบฝึ กทักษะการแก้ไขปั ญหาการตัดลิ ้นและการกดนิว้ ที่ไม่สมั พันธ์กัน
ของการเล่น คลาริเน็ต โดยได้นาแบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมน มาใช้ในงานวิจัย เพื่ อเป็ น
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาการตัดลิน้ และการกดนิว้ ที่ไม่สมั พันธ์กนั
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คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) เป็ นนักคลาริเน็ตและนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมัน
ซึ่งในแบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมน เป็ นแบบฝึ กทักษะที่ดีและเหมาะสมกับ คลาริเน็ตเป็ นอย่าง
มาก นักคลาริเน็ตจะใช้กนั มากที่สดุ คือ เล่มที่ 3 ที่ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงไว้ เพราะเป็ นแบบฝึ ก
ทักษะที่มีการใช้เทคนิคในเรื่องของระบบนิว้ เป็ นการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิว้ ที่
คล่องตัวและถูกต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ คลาริเน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้
บันไดเสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, ขัน้ คู่ และจังหวะโน้ตต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิ ทาให้ความคล่องตัวของ
ระบบนิว้ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า ทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนิว้ เป็ นสิ่งที่สาคัญและเป็ นประโยชน์
ต่อนักเรียนและนักคลาริเน็ตโดยตรง สามารถนาเทคนิควิธีการดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึ กซ้อมให้
เกิดผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากในบทเพลงและแบบฝึ กทักษะของคลาริเน็ตจะมีโน้ต
และเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องใช้เทคนิควิธีการในการเคลื่อนไหวของนิว้ เป็ นอย่าง
มาก ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมเอกสาร ตารา องค์ความรู ้ อีกทัง้ ได้ศกึ ษาวิธีการฝึ กซ้อมเพื่อพัฒนา
ระบบนิว้ ที่ถูกต้องเหมาะสม จะทาให้เกิดผลที่ดีต่อการปฏิบตั ิ คลาริเน็ตกับผูท้ ดลอง กลุ่มตัวอย่าง
และผูท้ ่ีสนใจในงานวิจยั ชิน้ นีต้ อ่ ไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ข องนักเรียนวงโยธวาทิ ต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
ความสาคัญของการวิจัย
1. ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา ในการปฏิบตั ิ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตาม
แนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
2. ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึก ษา โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนที่เลือกเรียนคลาริเน็ต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ภาคเรียนที่
2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 10 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี ้
1. เป็ นนักเรียนที่มีความสามารถในการปฏิบตั ิคลาริเน็ตเป็ นอย่างดี
2. เป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตมาไม่ต่ากว่า 3 ปี
จากเกณฑ์ทงั้ 2 ข้างต้น ได้นกั เรียนดังนี ้
1. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 3 คน
2. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 4 คน
3. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับขัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 3 คน
ระยะเวลา
คาบเรียนวิชาปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาริเน็ต ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน
10 คาบเรียน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ
แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คาร์ล เบอร์แมน
2. ตัวแปรตาม คือ
- ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความสาเร็จและสมรรถภาพด้านต่าง
ๆ ของผูเ้ รียนที่แสดงผลเป็ นคะแนน ที่เกิดจากการเรียนรู ้ อันเป็ นผลมาจากการเรียนการสอน การ
ฝึ กฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ
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2. แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต หมายถึง แบบฝึ กหัดของเครื่องดนตรี คลาริเน็ตที่
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวของนิ ้ว มื อ ให้เกิ ด ความคล่ อ งตัว น าไปสู่ ค วามรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต
3. ระบบนิว้ หรือ (Fingering) หมายถึง การใช้นิว้ มือเคลื่อนไหวในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
หรือ เรียกอีกอย่างว่า การพรมนิว้ ในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูส้ ึกหรือความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะ
ในการปฏิบตั ิคลาริเน็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษา หลังจากได้ใช้แบบฝึ กทักษะ
คือ ชอบ รัก พอใจ หรือมีเจตคติท่ีดีตอ่ การปฏิบตั ิคลาริเน็ต
5. นัก เรีย น หมายถึง นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษา โรงเรีย นสารสาสน์
เอกตรา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริ เ น็ ต เรื่ อ งความ
คล่ อ งตั ว ของระบบนิ ้ว
ตามแนวคิ ด ของ คาร์ล
เบอร์แมน

ผลสัม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บัติ แ บบ
ฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต
ความพึ ง พอใจที่ มี ต่อ แบบฝึ ก
ทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิหลังเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิ บตั ิคลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ นักเรียนมีทกั ษะที่ดีขนึ ้ กว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มี ความพึง
พอใจต่อแบบฝึ กทักษะในการปฏิบัติคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ
คาร์ล เบอร์แมน อยูใ่ นระดับดี

5

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวง
โยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาและรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
1.2 แนวคิดและแนวทางการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตของ คาร์ล เบอร์แมน
2. คลาริเน็ต (Clarinet)
2.1 ประวัตคิ ลาริเน็ต
2.2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
3. ทักษะปฏิบตั ิ
3.1 ความหมายของทักษะปฏิบตั ิ
3.2 ความสาคัญของการสอนทักษะปฏิบตั ิ
3.3 จุดมุง่ หมายของการสอนทักษะปฏิบตั ิ
3.4 หลักการสอนและพัฒนาการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
3.5 แบบฝึ กทักษะ
3.6 การสร้างแบบฝึ กทักษะ
3.7 บันไดเสียง (Scale)
4. การออกเสียง (Articulation)
4.1 วิธีการออกเสียง
4.2 การหายใจสร้างคุณภาพเสียง
4.3 รูปแบบและวิธีการออกเสียง
4.4 การตัดลิน้ แบบซตัคคาโต (Staccato)
4.5 ขัน้ คูเ่ สียง (Intervals)
5. ระบบนิว้ (Fingering)
5.1 การฝึ กซ้อมจังหวะช้าและเร็ว
5.2 วิธีการเคลื่อนไหวของนิว้ ในการเปิ ดและปิ ดคีย ์
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5.3 การใช้นวิ ้ แทน (Alternate fingerings)
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)

ภาพประกอบ 2 คาร์ล เบอร์แมน Carl Baermann (1810-1885)
ที่มา: 1989 By Kendo Music, Delevan, New York 14042-0278 U.S.A.
1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมา
Carl Baermann (1810-1885) เป็ น บุ ต รชายของ เฮน ริ ช เบ อร์แ ม น Heinrich
Baermann ซึ่งพ่อของเขาเป็ นนักคลาริเน็ตที่มีช่ือเสียง โดยมีนกั ประพันธ์เพลงที่ช่ือว่า Carl Maria
von weber ได้แต่งเพลง Clarinet Solo ไว้ให้กบั เขา ผูเ้ ป็ นพ่อทางานอยูใ่ นกองทัพ และคาร์ลเองได้
แสดงความสามารถทางด้านดนตรีได้คณ
ุ พ่อและพี่ชายได้เห็น คาร์ล เบอร์แมน จึงได้รบั การส่งตัว
ไปเรียนในโรงเรียนดนตรีของกองทัพ และเล่นเครื่องดนตรีบาสซูน ส่วนไฮน์ริคช์เล่นคลาริเน็ต โดย
ตัวไฮน์ริคช์เองได้เรียนคลาริเน็ตกับโจเซฟ เบียร์ (Joseph Beer) ผูซ้ ่งึ เป็ นนักคลาริเน็ตยอดฝี มือใน
ยุคนัน้
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จากฝี มื อ อัน ยอดเยี่ ย มของไฮน์ริค ช์นี ้เองท าให้เขามี ช่ื อ เสี ย งและเป็ นที่ รัก ของ
ประชาชนทั่วไป ทาให้ผูเ้ ป็ นพ่อได้ฝึกสอนคาร์ลให้เป็ นนัก คลาริเน็ตและนักประพันธ์เพลงที่ยอด
เยี่ยม โดยพ่อของเขามีโอกาสได้ออกแสดงทัวร์คอนเสิรต์ ตามเมืองต่าง ๆ ในยุโรปรวมถึงรัสเซียด้วย
เพื่ อ นสนิ ท ของไฮน์ริค ช์ คื อ คาร์ล มาเรี ย วอน เวเบอร์ (Carl Maria Von Weber) ซึ่ ง เป็ นนั ก
ประพันธ์ และนักเปี ยโนด้วย เวเบอร์เล่นคอนเสิรต์ กับไฮน์ริคอยู่เป็ นประจา อีกทัง้ ยังประพันธ์เพลง
ชิน้ ใหญ่ ๆ ให้กบั ไฮน์ริคช์ตงั้ มากมายและเมื่อตอนอายุได้ 14 ปี คาร์ล เบอร์แมน ก็ได้ในเล่นวงของ
Munich Court Orchestra ตามพ่อของเขา ซึ่งเขาได้เล่นในตาแหน่ง 2nd Clarinet และในปี 1834
เขาประสบความส าเร็จในตาแหน่ง Principal Clarinet และยังให้ความสนใจในการเล่น basset
horn รวมไปถึงยังได้เล่นในการทัวร์คอนเสิรต์ ของพ่อเขาด้วย อย่างไรก็ตาม พ่อของเขาได้สอนเขา
ในการเล่นคลาริเน็ตและแต่งเพลง โดยเขาได้แต่งเพลงจานวน 88 บทเพลงด้วยกัน ในระหว่างปี
1864 ถึง 1875 จึงเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ จากการที่เขาได้เขียนหนังสือต่าง ๆ ในการเล่นคลาริเน็ตและ
ยังได้รบั การตีพิมพ์อีกด้วย
นอกจากความเก่งฉกาจด้านการเป่ าคลาริเน็ตแล้ว คาร์ล เบอร์แมนยังรักการสอน
คลาริเน็ตและมีจิตใจใฝ่ รูใ้ นการฝึ กฝนตนเองให้เป็ นผูผ้ ลิต คลาริเน็ตและยังเป็ นช่างผูเ้ ชี่ยวชาญอีก
ด้วย ในปี 1860 คาร์ล เบอร์แมนร่วมกับจอร์จ โอเทนสไตน์เนอร์ (เมืองมิวนิค) ผลิตคลาริเน็ตขึน้ มา
หนึ่งเครื่องซึ่งมี 18คียแ์ ละ Mühlfeld ก็จะใช้คลาริเน็ตเครื่องนีบ้ รรเลงบทเพลงที่บราห์มส์แต่งขึน้
ซึ่งบราห์ม ส์เองก็ ช่ื นชอบฝี มื อการเล่น คลาริเน็ต ของ Mühlfeld เป็ นอย่างมากอยู่แล้ว คลาริเน็ ต
เครื่องใหม่นีถ้ ือเป็ นนวัตกรรมใหม่มากในยุคนัน้ เมื่อเทียบกับ คลาริเน็ตบ๊อกซ์วดู้ ของไฮน์ริคช์(พ่อ
ของคาร์ล) ซึ่งมีแค่6คีย ์ ความจริงแล้วคลาริเน็ต 6คียท์ ่ีไฮน์ริคช์ใช้เป่ ามาตลอดชีวิตของเขานี ้ เป็ น
เครื่องเดียวที่ซือ้ หลังจากลาออกจากกองทัพ โดยไฮน์ริคช์ถือว่าคลาริเน็ตเครื่องนีเ้ ป็ นรางวัลให้กับ
ตัวเองหลังจากรับใช้กองทัพมาเป็ นเวลานานนั่นเอง
Carl Baermann (1864-1875) ได้แต่งบทเพลงและรวบรวมตาราสาหรับ คลาริเน็ต
เอาไว้ ตาราเล่มนีเ้ องคือ Op.63 และ Op.64 ประกอบไปด้วย 5 ส่วน อันได้แก่
ส่วนที่ 1 กล่าวถึงประวัตขิ องคลาริเน็ตและความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับดนตรี
ส่วนที่ 2 กล่าวถึงบทฝึ กเทคนิคด้านการใช้นิว้ และเกี่ยวกับสเกลต่าง ๆ ซึ่งหลัก ๆ
แล้วเป็ นเพลงที่เล่นคู่กบั เปี ยโน เอทูด(etude) เหล่านีเ้ องจะเอาไว้ฝึกฝนด้านเทคนิคและความเป็ น
นักดนตรีให้กับนักเรียนควบคู่กันไป แต่จะรวมอยู่ในสเกลเมเจอร์และไมเนอร์ไม่เกิน 3ชาร์ปและ3
แฟลต
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ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับสเกลเมเจอร์และไมเนอร์ทงั้ หมด และส่วนที่3นีเ้ องถือเป็ นตารา
ที่ใช้สร้างเทคนิคต่าง ๆ บทหนึ่งที่ยงั มีคนนิยมใช้ฝึกฝนจวบจนปัจจุบนั
ส่วนที่ 4 (Op.64) เป็ นการเก็บรวบรวมบทเพลงที่เล่นคู่กับเปี ยโนซึ่งสามารถใช้
ฝึ กฝนนักเรียนให้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและดนตรีไปพร้อม ๆ กัน บทฝึ กเหล่านีถ้ ือเป็ นงานประพันธ์
ที่แอบซ่อนความเป็ นดนตรีเอาไว้ได้อย่างแนบเนียน
ส่วนที่ 5 ยังเป็ นบทเพลงที่เล่นคู่กับเปี ยโนอีกชุดหนึ่ง ที่ซ่งึ เป็ นเพียงบางส่วนของ
ผลงานการของคาร์ลที่แต่งเพิ่มเติมหรือขยายออกไป และรวมถึงงานคอนแชร์โต้อีกมากมายเอาไว้
อีกด้วย
นอกจากนี ้ ยังมีนกั คลาริเน็ตที่ช่ือ William Blount ได้เขียนบทความเกี่ยวกับนักดนตรี
ที่เล่นเครื่องดนตรีวดู้ วินหรือเครื่องเป่ าลมไม้ดว้ ยกัน เป็ นบทความที่มีช่ือว่า Learning Style from
Etude โดย William โดยได้ยกตัวอย่างหนังสือของคาร์ล เบอร์แมน ที่ เขาได้นาแบบฝึ กทักษะใน
รูปแบบต่าง ๆ มาปรับใช้กบั การฝึ กซ้อม ทาให้รู ้ Style ทัง้ การออกเสียง การเคลื่อนไหวของระบบ
นิว้ ที่มีความแตกต่างกันออกไป หลักการของคาร์ล เบอร์แมน เป็ นหลักการที่ชีแ้ นะให้นกั เรียนและ
นักคลาริเน็ตที่ตอ้ งการฝึ กฝนทักษะในการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ โดยตรง เพื่อที่จะสามารถพัฒนา
ทักษะในการเล่นให้เข้ากับบทเพลงต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว
หนัง สื อของ คาร์ล เบอร์แมน เป็ น หนัง สื อที่ มี แบบฝึ ก ทักษะที่ ดี ม ากเล่ม หนึ่ง และ
เหมาะกับคลาริเน็ตเป็ นอย่างมาก ซึ่งแบบฝึ กทักษะที่ผคู้ นใช้กันมากที่สุดก็คือเล่มที่ 3 ที่ได้มีการ
แก้ไขและปรับปรุงไว้ เพราะเป็ นแบบฝึ ก ทักษะที่เป็ นวิธีและตรรกะในการพัฒนาของเทคนิคต่าง ๆ
เกี่ยวกับการใช้บนั ไดเสียงเมเจอร์, ไมเนอร์, และจังหวะโน้ตต่าง ๆ เพื่อให้มีความสามารถในการ
เล่นคลาริเน็ตในรูปแบบต่าง ๆ อย่างประสบความสาเร็จ แบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมน เล่มนี ้
ได้มีการแก้ไขและปรับปรุงเป็ นระยะเวลายาวนานฉบับหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพรหลาย ได้ถกู เขียน
ขึน้ เมื่อ 70 กว่าปี ท่ีแล้ว ยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยยังมีสว่ นที่ยงั ไม่รวบรัดเท่าที่ควรเกี่ยวกับ
เรื่อง Key-relgted อีกทัง้ ในเล่มนีไ้ ด้มีการแก้ไขและเรียบเรียงใหม่จากเล่มก่อนหน้านี แ้ ละยังได้เพิ่ม
แบบแผนและ Contemporary Chord ลงไปด้วย เพื่อให้หนังสือเล่มนีเ้ ป็ นหนังสือที่มีความสมบูรณ์
แบบในเรื่องของทักษะปฏิบตั ขิ องเครื่องดนตรีคลาริเน็ตมากที่สดุ โดยในแบบฝึ กทักษะที่เพิ่มเข้าไป
เป็ นรูปแบบของ Major และ Minor keys รวมถึงความหลากหลายของ Articulations ที่ได้รวบรวม
เทคนิคในการปฏิ บัติแบบ Staccato และ Slur ที่ได้ประสิทธิภ าพเหมาะกับนักเรียนและนัก คลา
ริเน็ตเป็ นอย่างดี
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1.2 แนวคิดและแนวทางการปฏิบัตคิ ลาริเน็ตของ คาร์ล เบอร์แมน
แบบฝึ กทักษะทัง้ หมดของคาร์ล เบอร์แมน จุดประสงค์หลักของเขาต้องการทาโน้ตทัง้
แบบฝึ กทักษะและบทเพลงต่าง ๆ ขึน้ โดยคาร์ล เบอร์แมน ได้กล่าวว่า ไม่ใช่เพื่อให้เป็ นนัก คลา
ริเน็ตที่ดี แต่ฝึกให้เป็ นนักดนตรีท่ีดี ให้นกั เรียนได้ฝึกความเป็ นมิวสิคมากขึน้ เพราะโดยส่วนมาก
คาร์ล เบอร์แมน แต่งโน้ตแบบฝึ กทักษะขึน้ มา เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ กให้กบั นักเรียนสาหรับการ
ปฏิ บัติคลาริเน็ต ในบทเพลง เทคนิคในการซ้อมของคาร์ล เบอร์แมน เพื่ อเสริม สร้างทักษะการ
ปฏิ บัติคลาริเน็ ตและเรียนรู ค้ วามเป็ นดนตรีม ากขึน้ โดยที่ เขาได้สร้างแบบฝึ กทักษะที่ เป็ นแบบ
(Etude) ขึน้ มา เพื่อนักเรียนจะได้มีแนวทางที่ศกึ ษาเกี่ยวกับสไตล์เพลง, ประโยคของเพลงและการ
ตีความหมายของเพลง และเขายังช่วยให้นกั เรียนพัฒนาเรื่องความรูส้ ึกในการบรรเลงตัวโน้ตนัน้ ๆ
เป็ นการให้นักเรียนแสดงตัวตนผ่านบทเพลงต่าง ๆ เพื่ อที่ จะให้นักเรียนมี ทักษะที่ ดีในแบบของ
ตนเองที่ผา่ นการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตในเทคนิควิธีการต่าง ๆ ให้ได้เข้าใจในความเป็ นดนตรีมากยิ่งขึน้
แนวคิดในการสอนของคาร์ล เบอร์แมน สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้กบั นักเรียนคลา
ริเน็ต ได้ปฏิ บัติ ในทุกวันนี ไ้ ด้ ไม่ใช่การเรีย นโน้ตให้เข้าใจในบทเพลงนั้น อย่างเดียว แต่เป็ นการ
พัฒนาความเป็ นดนตรี ซึ่งแบบฝึ กทักษะนี ้ เป็ นแนวคิดให้กบั การเล่น Etude หรือ บทเพลงต่าง ๆ
ว่าควรปฏิบตั ิอย่างไร หรือใช้วิธีการแบบไหนให้เชื่อมโยงกับ Etude หรือ บทเพลงนัน้ ๆ ทาให้เข้าใจ
ลึกซึง้ ถึงรายละเอียด ความเป็ นดนตรี มีทิศทางการฝึ กฝน โดยคาร์ล เบอร์แมน ได้สร้างแบบฝึ ก
ทักษะการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแบบ ทัง้ Staccato และ Tenuto
ทัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้นาแนวคิดของคาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) ในเรื่องระบบนิว้ มา
ใช้พฒ
ั นาทักษะในการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ เพื่อให้นกั เรียนได้มีทกั ษะ
ที่ ถูก ต้อ งและถูก วิ ธี โดยสามารถน าเทคนิ ค ดัง กล่ า วไปปรับ ใช้ใ นบทเพลงต่า ง ๆ ที่ ค่อ นข้า ง
หลากหลายได้ดี โดยทักษะปฏิบตั ขิ องคาร์ล เบอร์แมน จะเน้นไปที่เรื่องการเคลื่อนไหวของระบบนิว้
ให้มีความแข็งแรง และทาให้ปฏิบตั ิคลาริเน็ตได้คล่องตัวและง่ายมากยิ่งขึน้ โดยธรรมชาติแล้ว การ
ถื อ เครื่องดนตรี ค ลาริเน็ ต จะทิ ง้ น า้ หนัก ไปที่ นิ ว้ โป้ง ขวา ท าให้ก ารเคลื่ อ นไหวของระบบนิ ว้ ไม่
คล่องตัวเท่าที่ควร แต่แบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมนนี ้ ทาให้ระบบนิว้ เคลื่อนไหวได้อย่างเป็ น
ธรรมชาติและไม่เกร็ง ทัง้ นีไ้ ด้มีผวู้ ิจยั คนอื่น นาเทคนิควิธีการดังกล่าวไปปรับใช้กับบทเพลงต่าง ๆ
เพื่อฝึ กการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ อย่างสมดุล และให้นกั เรียนได้ใช้แบบฝึ กทักษะนี ้ ควบคูไ่ ปกับ
การปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะ เพื่อเป็ นแนวทางในการบรรเลงในบทเพลงที่ยาก ๆ ให้เล่นได้ง่ายมาก
ยิ่งขึน้ คาร์ล เบอร์แมน มีรูปแบบของการฝึ กซ้อมโน้ตที่หลากหลาย ซึ่งหนังสือการพัฒ นาทักษะ
ปฏิ บัติ สามารถน าไปใช้ในการฝึ กฝนเทคนิค ที่ ส าคัญ ได้เป็ น อย่างดี จะช่วยในการพัฒ นาการ
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ควบคุมของนิว้ ที่ถูกวิธีในการเล่นโน้ตต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ในเรื่องของการพัฒ นาทางด้าน
เทคนิคที่จะช่วยในการพัฒ นาทักษะการปฏิบตั ิให้ได้ประสิทธิ ภาพและทาให้นักเรียนได้แบบฝึ ก
ทักษะในการปฏิบตั ิท่ีดีเยี่ยม ในการเรียนรู เ้ รื่องของเทคนิควิธีการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
คลาริเน็ต (Clarinet)

ภาพประกอบ 3 คลาริเน็ต (Clarinet)
ที่มา: Clarinet In Bb, Online 18 March 2019.
https://trevorjonesltd.co.uk/shop/product/buffet-tosca-clarinet-outfit/
2.1 ประวัตคิ ลาริเน็ต
คลาริเน็ตเป็ นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ าลมไม้ มีลกั ษณะของลิน้ เป็ นลิน้ เดี่ยว ที่
ทาจากไม้ ลาตัวของเครื่องเป็ นทรงกระบอกสีดา เอกลักษณ์ของเครื่องดนตรี คลาริเน็ตที่โดดเด่นจะ
มีเสียงที่แหลม ทุม้ อยู่ในตัว และคลาริเน็ตจะมีช่วงเสียงที่กว้างมากที่สดุ ในบรรดาเครื่องเป่ าลมไม้
ด้วยกันทัง้ หมด ปัจจุบนั คลาริเน็ตจะประกอบไปด้วย 5 ส่วน ได้แก่
1. ปากเป่ า (Mouthpiece) จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ท่ีทาให้เกิดเสียง คือ สาย
รัดลิน้ (Ligature) และลิน้ คลาริเน็ต (Reed)
2. ข้อต่อหรือคอ (Barrel)
3. ข้อต่อส่วนบน (Upper Joint)
4. ข้อต่อส่วนล่าง (Lower Joint)
5. ลาโพง (Bell)
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ต้นกาเนิดของคลาริเน็ต (Clarinet) เกิดขึน้ ในยุคอียิปต์โบราณ ประมาณราว 3,000
ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ในขณะนัน้ มีเครื่องเป่ าชนิดหนึ่งที่ช่ือว่ า เมเมต (Memet) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า ซุม มารา (Zummara) เครื่องดนตรีชนิดนี ม้ ี ลักษณะของลิน้ ที่ แยกกับต่อท่อ เป็ นเครื่องดนตรี
ประเภทลิ น้ เดี่ ยวเหมื อ นคลาริเน็ ต ท ามาจากไม้และเหลาปลายล าตัวของเครื่อ งให้เป็ น ลิ น้ จะ
แตกต่างกันคือ เมเมตจะมี 2 ท่อ ซึ่งคล้ายกับเครื่องดนตรีกรีกโบราณที่เรียกว่า อูลอส (Aulos)

ภาพประกอบ 4 เมเมต (Memet) หรือ ซุมมารา (Zummara)
ที่มา : Ethnologisches Museum, Staatliche Museen Berlin ,Online 18 March
2019. https://www.europeana.eu/portal/record/09102/_spk_obj_256121

ภาพประกอบ 5 อูลอส (Aulos)
ที่มา : Musical Instruments, Online 18 March 2019.
http://www.bubastis.be/art/musique/music04c.html
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ในช่วงประมาณ 2,000 ปี ท่ี แล้ว คลาริเน็ต ได้ถูกพัฒ นามาจากเครื่องดนตรีท่ีช่ื อว่า
ชาลู โม (Chalumeau) เป็ นเครื่อ งดนตรี ป ระเภทลิ น้ เดี่ ย ว (Single Reed) เกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งปลาย
ศตวรรษที่ 16 และได้รบั ความนิยมเรื่อยมาจนถึงช่วงกลางบาโรค เครื่องดนตรีชาลูโมเป็ นบรรพ
บุรุษโดยตรงของคลาริเน็ต จนกระทั่งยุคคลาสสิคคลาริเน็ตจึงมีบทบาทมากขึน้ และเข้ามาแทนที่
ชาลูโม ในช่วง ค.ศ. 1690
คลาริเน็ ต จึง ได้ถูก ประดิษ ฐ์ ขึน้ โดย โยฮัน คริส ทอฟ เดนเนอร์ Johann Christoph
Denner (1655-1707) แห่งเมืองนูเรมเบิรก์ ประเทศเยอรมัน ได้ดดั แปลงเครื่องดนตรีชาลูโมมาเป็ น
คลาริเน็ตในปั จจุบนั และมีผพู้ ฒ
ั นาเครื่องดนตรี คลาริเน็ตเรื่อยมา จากเดิมที่เป็ นรูเปล่า ๆ ไม่มีคีย ์
หรือมีแค่ 2-3 คีย ์ จากนัน้ มีการเพิ่มคียเ์ ป็ น 5-6 คีย ์ ในช่วง ค.ศ. 1800

ภาพประกอบ 6 Johann Christoph Denner (1655-1707)
ที่มา: Johann Christoph Denner, Online 18 March 2019
https://johndenner.com/johann-denner/
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ภาพประกอบ 7 ชาลูโม (Chalumeau)
ที่ ม า: Chalumeau WCL-71 Clarinet : Music Instruments, Online 18 March 2019.
http://www.stickpng.com/img/objects/music/woodwind-instruments/clarineauchalumeau

ภาพประกอบ 8 คลาริเน็ตแบบ 3 คีย ์
ที่มา: Chalumeau 3 Keys – Olive Wood, Online 18 March 2019.
https://djoliba.com/en/wind-instruments/1326-chalumeau-3-keys-olive-wood.html
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ภาพประกอบ 9 คลาริเน็ตแบบ 5 คีย ์
ที่มา: Late 18th Century 5 key clarinets, Online 18 March 2019.
https://www.pinterest.com/pin/241857442458632203/
อี วาน มุล เลอร์ Ivan Muller (1786-1854) ได้เพิ่ ม คีย ์เป็ น 13 คี ย ์ ในช่วงค.ศ. 1812
ทาให้สามารถบรรเลงเพลงที่มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึน้ โดยคลาริเน็ตไม่เป็ นที่นิยมนักใน
สมัยก่อน แต่มุลเลอร์ได้ทาการคิดค้น คลาริเน็ตที่มีคียท์ ่ีแตกต่างกัน ได้แก่ Clarinet in Bb, A และ
C อีกด้วย

ภาพประกอบ 10 อีวาน มูลเลอร์ Ivan Muller (1786-1854)
ที่มา : Ivan Muller Wikipedia, Online 18 March 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iwan_M%C3%BCller

15

ภาพประกอบ 11 คลาริเน็ตแบบ 13 คีย ์
ที่มา : Time line of the clarinet, Online 18 March 2019.
http://clarinetbyerin.weebly.com/time-line.html
ไฮยาแซง เออเลนอร์ โคลเซ และหลุย ส์ โอกุส เตอ บัฟ เฟ่ ต์ Hyacinthe Eleonore
Klose and Louis-Auguste Buffet (1808-1880 and 1789-1864) ผูส้ อนคลาริเน็ตชาวฝรั่งเศส ได้
นาระบบ (Boehm) เป็ นการนาระบบโบห์มของฟลูตมาใช้กับ คลาริเน็ต ระบบของโบห์มจึงเป็ นที่
นิยมอย่างมากในปั จจุบนั รวมถึงยังมีระบบโอห์มเลอร์ท่ีมีลกั ษณะคล้ายกับมุลเลอร์ โดยมุลเลอร์จะ
มี 13 คีย ์ แต่ในระบบของโอห์เลอร์จะมีทงั้ หมด 21 คีย ์ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ในช่วงกลางศตวรรษที่
19 เฮคเคลและเบอร์แมน (Heckel and Baermann) ได้เพิ่มคียค์ ลาริเน็ตในระบบของโอห์มเลอร์
จึง ท าให้คี ย ์เพิ่ ม ขึน้ เป็ น 19 คี ย ์ และยัง ได้พัฒ นาในช่วงศตวรรษที่ 20 โดยออสการ์ โอห์เลอร์
(Oskar Oehler) โดยจะนิยมใช้กนั ในประเทศเยอรมันและประเทศในทวีปยุโรปอีกด้วย

16

ภาพประกอบ 12 คลาริเน็ตแบบระบบโบห์ม (Bohem system)
ที่มา: Bb Clarinet Boehm system, Online 18 March 2019.
https://www.MZCL-133B-Bb-Clarinet-Boehm-System-Keys/dp/B06XT4Q8WZ

ภาพประกอบ 13 คลาริเน็ตแบบระบบโอห์เลอร์ (Oehler)
ที่มา : Bb Clarinet Oehler system, Online 18 March 2019.
https://www.musikhaus-geiger.de/Woodwinds/Clarinets/other-Clarinets/Yamaha-YCL
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2.2 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
โรงเรี ย นสารสาสน์เอกตราเป็ นโรงเรี ย นเอกชน ที่ ส นั บ สนุ น ในด้า นกิ จ กรรมที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รียน
เป็ นการจัดกิ จกรรมเพิ่ม เติมจากการเรียนตามสาระการเรียนรู ้ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู ้ และระดั บ พั ฒ นา การของผู้ เ รี ย น ได้ แ ก่ กิจ กรรม M.I. (Multiple
Intelligences) ทัง้ นีโ้ รงเรียนสารสาสน์เอกตราได้เน้นถึงกิจกรรมดนตรีเป็ นกิจกรรมการเรียนรู ้ ท่ี
ให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรี อย่างชัดเจน เป็ นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนได้
ตามความถนัด
ในปี พ.ศ. 2549 ผูอ้ านวยการ พิสทุ ธิ์ ยงค์กมล ได้มีนโยบายสนันสนุนกิจกรรมดนตรี
ในด้านวงโยธวาทิ ต จุด ประสงค์เพื่ อ ให้นัก เรีย นได้ฝึ ก ความสามัค คี มี ระเบี ย บวินัยและความ
รับผิดชอบ โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้นกั เรียนที่มีใจรักในดนตรีเข้าร่วมกิจรรมในการ
ประกวดต่าง ๆ เช่น วง Symphonic Band ที่ได้หาบุคลากรประจาเครื่องดนตรีในแต่ละประเภท
พร้อมกับจานวนอุปกรณ์ของเครื่องดนตรีท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตั ใิ นวง
นัก เรีย นคลาริเน็ ต ในวงโยธวาทิ ต จะประกอบไปทั้ง หมดจ านวน 18 คน ซึ่ง มี ทั้ง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง้ นีน้ ั กเรียนวง
โยธวาทิตของโรงเรียนสารสาสน์เอกตราเป็ นนักเรียนที่ ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้ดีพอสมควร
เพราะได้มีการฝึ กฝนการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี คลาริเน็ตมาตัง้ แต่ระดับประถมศึกษา ทาให้นกั เรียน
สามารถเรียนรูแ้ ละอ่านโน้ตในรูปแบบต่าง ๆ ได้ค่อนข้างดี ทาให้การเรียนการสอนนัน้ ง่ายต่อการ
ปฏิบตั คิ ลาริเน็ตทัง้ ตัวผูฝ้ ึ กสอนและตัวนักเรียนเอง
ทักษะปฏิบัติ
3.1 ความหมายของทักษะปฏิบัติ
ทักษะปฏิบตั ิมีความสาคัญ 2 ลักษณะ คือ ความสาคัญในด้านของการศึกษา ทักษะ
ปฏิบตั ิทางด้านดนตรี ทาให้การศึกษาวิชาดนตรีเป็ นการศึกษาที่สมบูร ณ์แบบและมีความสาคัญ
สาหรับของนักเรียน และครู ผูส้ อน ช่วยให้นักเรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิ ภ าพเต็ม ที่ และบรรลุ
จุดประสงค์ในลักษณะของการนาไปใช้ ในทางครู ผสู้ อนก็ได้เห็นผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึน้ จากการสอน
ของตนเอง โดยศึกษาจากเอกสาร ตาราและผูเ้ ชี่ยวชาญหลายท่าน ได้กล่าวไว้ ดังนี ้
ครอสเมี ยร์และริปเปิ ล Klausmeier Herbert J. and Ripple (1971) ได้กล่าวไว้
ว่า ทักษะปฏิบตั ิ หมายถึง ระดับของความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องตามลาดับ โดยผูท้ ่ีมีความสามารถทางทักษะสูง มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
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1. สามารถปฏิบตั กิ ิจกรรมนัน้ ๆ ให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถแยกแยะ และมองเห็นแนวทางว่าทาได้ดีกว่า
3. ทาได้รวดเร็วและมีการประสานงานที่ดี
4. สามารถทาได้ดีอย่างสม่าเสมอ แม้อยูภ่ ายใต้ภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
กาเย่ , บริก ส์ และเวเกอร์ Gagne Briggs and Wager (1988) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า
ทักษะปฏิบตั ิ (Skill) คือ การจัดลาดับการดาเนินงานจากการผสมผสานการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิและผลงาน เป็ นการทางานของกลไกทางร่างกาย
ร่วมกับการสั่งงานของสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื อ้ ร่วมกันเป็ นอย่างดี ทักษะจะแสดง
ออกมาให้ทราบได้ จากการแสดงความสามารถในการปฏิบัติให้เกิดผลผลิตที่ตอบสนองความ
ต้องการ ด้วยการเคลื่อนไหวกลไลทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง
ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์ (2537) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนที่สาคัญในส่วนของสาระดนตรี คือ
ทักษะทางดนตรี ซึ่งเป็ นส่วนที่ชว่ ยให้เกิดความเข้าใจสาระดนตรีได้และจัดเป็ นหัวใจของการศึกษา
ดนตรีสาหรับผูท้ ่ีจะเป็ นนักดนตรีและนักปฏิบตั ิโดยตรง (Musician and Performer) ซึ่งในทักษะ
ของดนตรีแต่ละประเภทย่อมมีความสาคัญเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีควรมีทกั ษะดนตรีตา่ ง ๆ อย่างครบถ้วน
ศักดิช์ ยั หิรญ
ั รักษ์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะในการปฏิบตั ิเกิดจากธรรมชาติใน
การเรียนการสอนวิชาดนตรีปฏิบตั ิ ในวิชาการฝึ กทักษะดนตรีในทางปฏิบตั ิ (Musical skill) โดย
เนือ้ หาสาระทางดนตรีจะถูกสอนผ่านทักษะก่อนเสมอ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสาคัญ
ของทักษะในการปฏิ บัติเครื่องดนตรี โดยสรุ ปเป็ น ใจความส าคัญ ได้ว่า ทักษะของดนตรีแต่ละ
ทักษะ ล้วนแล้วแต่มีความสาคัญที่เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ควรให้ความสาคัญกับการฝึ กทักษะในการปฏิบตั ิ เมื่อนักเรียนมีทกั ษะในด้านการ
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างดีแล้วจะทาให้นาไปสู่การเรียนรูใ้ นเรื่องอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดีเช่นเดียวกัน เพราะจะ
ท าให้ก ารเรีย นการสอนดนตรี ส ามารถที่ จ ะด าเนิ น ไปสู่จุด หมายอย่ า งเห็ น ผลและก่ อ ให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ตวั ของนักเรียนและครูผสู้ อนอีกด้วย
จากความหมายของทักษะปฏิบตั ิท่ีกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การสอนทักษะทาง
ดนตรีนนั้ เป็ นความสามารถ ความชานาญในการปฏิบตั ิท่ีเกิดจากการฝึ กฝน โดยกระทาออกมาได้
อย่างถูกต้องให้เกิดคล่องแคล่ว ซึ่งต้องอาศัยการฝึ กหัดและทาซา้ ๆ อย่างเหมาะสม ทาให้เกิ ด
ความชานาญในการปฏิบตั ิ ควรเริ่มชีแ้ จงให้นกั เรียนเข้าใจและเห็นความสาคัญของการเรียนการ
สอนดนตรี ต้องเน้นให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีหลังจากการสาธิตการปฏิบตั ิ
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3.2 ความสาคัญของการสอนทักษะปฏิบัติ
นิวฒ
ั น์ วรรณธรรม (2541) ได้ให้ความสาคัญของการสอนทักษะปฏิบตั ิในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ดังนี ้
ความสาคัญของการสอนทักษะปฏิบตั ิเป็ นการเรียนการสอนที่ ช่วยให้นกั เรียนได้
เกิดการเรียนรู แ้ ละปฏิบัติได้ดว้ ยตนเอง ฝึ กทักษะเพิ่ม เติมจากเนือ้ หา โดยมีครู ผูส้ อนเป็ นผูค้ อย
แนะนาความรูใ้ ห้แก่นกั เรียน การฝึ กปฏิบตั ิในแบบเรียนเพียงอย่างเดียวนับว่ายังน้อยเกินไป ทาให้
นักเรียนมีทกั ษะความสามารถเฉพาะทางไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงให้ความสาคัญที่ครูผสู้ อนจะต้องฝึ ก
ปฏิบตั เิ ฉพาะทาง สาหรับฝึ กฝนเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีประสิทธิภาพและมีความคล่องแคล่ว
ในทักษะปฏิบตั ิ
1. ความสาคัญทางด้านการศึกษา
การสอนทั ก ษะปฏิ บัติ มี ค วามส าคัญ ในแง่ ข องการศึ ก ษา เพราะท าให้
การศึกษาเป็ นการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ที่ ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและปฏิบตั ิ โดยการสอนแบบ
บรรยายจะเป็ นเพียงการบอกหรือการสอนด้วยคาพูดเท่านัน้ และการอภิปรายก็เป็ นการซักถาม
ด้วยคาพูดเช่นกัน แต่การสอนทักษะปฏิ บัติเป็ นการสอนโดยผู้เรียนได้ลงมื อกระทาด้วยตนเอง
ผูเ้ รียนจะได้เรียนรู ถ้ ึงวิธีการต่าง ๆ ว่าสิ่งที่เรีย นเป็ นอย่างไร มีปัญหาตรงไหน และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ดว้ ยตนเองไปพร้อมกัน นับเป็ นประสบการณ์ตรงให้กบั ผูเ้ รียน
2. ความสาคัญทางผูเ้ รียนและผูส้ อน
การสอนทั ก ษะปฏิ บั ติ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในแง่ของการนาไปใช้ และครูผสู้ อนได้มีโอกาสเห็นผลการสอนของตนเองในทันทีว่า
การสอนของครูผสู้ อนนัน้ นักเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้จริงหรือไม่ รวมถึงผูเ้ รียนและครูผสู้ อนมีโอกาส
ติชม ซึ่งส่งผลให้การเรียนรูเ้ กิดประสิทธิภาพ
ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2537) ได้กล่าวถึ งความส าคัญ ของทักษะในการ
ปฏิบตั ไิ ว้วา่ ทักษะ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ตอ้ งใช้ในการฝึ กฝนให้เกิดความชานาญจึงจะสามารถ
ใช้เครื่องมือเหล่านีไ้ ด้ดี มีประสิทธิภาพ ความชานาญจะเกิดขึน้ ได้ ต้องเกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิบอ่ ย
ๆ และทาซา้ ๆ ก็จะเกิดความชานาญและเกิดทักษะเพิ่มขึน้ ทานองเดียวกันวิชาทักษะหรือเนือ้ หาที่
ประสงค์จะให้เกิดทักษะก็ตอ้ งใช้วิธีสอน โดยผูเ้ รียนต้องปฏิบตั ซิ า้ ๆ จนเกิดความชานาญ
ความสาคัญของการสอนทักษะปฏิบตั ิท่ีกล่าวไว้ขา้ งต้น มีความสาคั ญต่อการฝึ กฝน
ทักษะปฏิ บัติต่าง ๆ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู แ้ ละลงมื อศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง ทาให้
ครูผสู้ อนสามารถเห็นความสามารถของผูเ้ รียนว่าสามารถปฏิบตั ไิ ด้แค่ไหน
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แฮร์โรว์ harrow (1972, P. 96-99) ได้จัดลาดับขัน้ ตอนความสาคัญ ของการเรียนรู ้
ทางด้านทักษะในการปฏิ บัติ โดยเริ่ม จากระดับ ที่ ซับซ้อนน้อยไปจนถึง ระดับ ที่ ซับ ซ้อนมาก ซึ่ง
กระบวนการเรียนรูม้ ีทงั้ หมด 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ เลียนแบบ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนสังเกตการกระทาที่ตอ้ งการให้นกั เรียนทาได้
ซึ่ง นัก เรียนจะรับ รู ห้ รือ สัง เกตเห็ น รายละเอี ย ดต่าง ๆ ได้ไม่ค รบถ้วน แต่อ ย่างน้อ ยนัก เรียนจะ
สามารถบอกได้วา่ ขึน้ ตอนหลักของการกระทานัน้ ๆ มีอะไรบ้าง
2. ขัน้ การลงมือกระทาตามคาสั่ง เมื่อนักเรียนได้เห็นและสามารถบอกขัน้ ตอน
ของการกระทาที่ตอ้ งการเรียนรูแ้ ล้ว ให้นกั เรียนได้ลงมือกระทาโดยไม่มีแบบให้เห็น นักเรียนอาจลง
มือทาตามคาสั่งของครู ผูส้ อน หรือทาตามคาสั่งที่ครู ผูส้ อนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้ การลงมือปฏิบตั ิ
ตามค าสั่ ง นี ้ แม้ นั ก เรี ย นจะยั ง ไม่ ส ามารถท าได้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยนั ก เรี ย นก็ ไ ด้
ประสบการณ์ในการลงมือทา และค้นพบปั ญหาต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ และการปรับการ
กระทาให้ถกู ต้องสมบูรณ์มากขึน้
3. ขัน้ การกระทาอย่างสมบูรณ์ (Precision) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ที่นกั เรียนจะต้องฝึ กฝน
จนสามารถทาสิ่งนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องมีแบบอย่างหรือมีคาสั่งนาหน้า
การกระทา การกระทาที่ถกู ต้องแม่นยา สมบูรณ์แบบ เป็ นสิ่งที่นกั เรียนจะต้องสามารถทาได้ในขัน้
นี ้
4. ขัน้ การแสดงออก (Articulation) ขัน้ นีเ้ ป็ นขัน้ ที่นกั เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนมาก
ขึน้ จนสามารถกระทาสิ่งนัน้ ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ราบรื่นและมีความ
มั่นใจ
5. ขั้น การกระท าอย่า งเป็ น ธรรมชาติ (Naturalization) ขั้น นี ้เป็ น ขั้น ที่ นัก เรีย น
สามารถกระทาสิ่งนัน้ ๆ อย่างสบาย เป็ นไปอย่างอัตโนมัติ โดยไม่รูส้ กึ ว่าต้องใช้ความพยายามเป็ น
พิเศษ ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบตั บิ อ่ ย ๆ ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่หลากหลาย
จากความสาคัญ ของการสอนทักษะปฏิ บตั ิท่ีกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การเรียน
การสอนจะช่วยให้นกั เรียนได้เกิดการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง ฝึ กทักษะเพิ่มเติมจากเนือ้ หา
โดยมีครูผสู้ อนเป็ นผูค้ อยแนะนาความรู ใ้ ห้แก่นกั เรียน การฝึ กปฏิบตั ิเฉพาะทางต้องอาศัยเฉพาะ
แบบเรียนและการฝึ กปฏิ บัติในแบบเรียนเพี ยงอย่างเดียวนับว่ายังน้อยเกินไป ทาให้นักเรียนมี
ทักษะความสามารถเฉพาะทางไม่เพียงพอ ดังนัน้ จึงให้ความสาคัญที่ครู ผู้สอนจะต้องฝึ กปฏิบตั ิ
เฉพาะทาง สาหรับการฝึ กฝนเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีประสิทธิภาพและมีความคล่องแคล่วใน
ทักษะปฏิบตั ิ
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3.3 จุดมุ่งหมายของการสอนทักษะปฏิบัติ
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543) ได้กล่าวถึงจุดหมุ่งหมายของการสอนแบบฝึ กปฏิบตั ิแบบ
มีขอบเขตที่กว้างขวาง ซึ่งได้กล่าวไว้วา่ หัวใจสาคัญของการสอนแบบฝึ กปฏิบตั ิ คือการให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นสิ่งที่เรียน แล้วนักเรียนจะรับรูไ้ ด้ทนั ทีวา่ สิ่งที่พวกเขาได้ทานัน้ เป็ นอย่างไร เพราะ
การเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ จากการลงมือกระทาของตัวนักเรียนเอง
ความสาคัญของจุดมุง่ หมายต่อการสอนแบบฝึ กปฏิบตั ิ มีดงั นี ้
1. ให้นกั เรียนได้รูจ้ กั และคุน้ เคยกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของตนเอง
2. ให้นกั เรียนได้คนุ้ เคยกับการวางแผนเตรียมการและทดลองใช้เครื่องมือปฏิบตั ิ
ในการฝึ กปฏิบตั ิ
3. ให้นักเรียนฝึ กฝนและพัฒ นาความสามารถในการสังเกต รวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการฝึ กปฏิบตั ิ
4. ให้นกั เรียนพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยการรวบรวมข้อมูล แนวคิด
หลักการและความรูต้ า่ ง ๆ เพื่อให้มองเห็นถึงองค์ประกอบโดยรวม
5. ให้นกั เรียนสามารถมองเห็นปัญหาและพิจารณาถึงทางเลือกในการดาเนินงาน
ปฏิบตั ิ
6. ให้นกั เรียนได้รูจ้ กั วิเคราะห์ผลของการฝึ กและวิเคราะห์ผลจากสิ่งที่เกิดขึน้ กับ
การปฏิบตั จิ ริง
การสอนทักษะปฏิบตั ิจะเป็ นการฝึ กทักษะเพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกฝน เพื่อให้เห็นผลและ
ช่วยให้เสริมจุดมุง่ หมายด้านความรูแ้ ละเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มีดงั นี ้
มาลินี จุฑะรพ (2527) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนเพื่อให้เกิดทักษะ มี 3 ขัน้ ตอนดังนี ้
ขั้น ที่ 1 คือ ขั้น ให้ค วามรู ใ้ นการฝึ ก ฝนทักษะเรื่องใดก็ ต าม ผู้ฝึ กจะต้อ งให้
ความรู ว้ ่าทักษะที่ฝึกนัน้ มีขนั้ ตอนการฝึ กอย่างไร อาจใช้วิธีการบรรยาย สาธิ ต ให้ดูวิดีทัศน์หรือ
สไลด์ประกอบคาบรรยาย
ขัน้ ที่ 2 คือ ขัน้ ให้ลงมือปฏิบตั ิ ในการฝึ กทักษะจะต้องให้ทงั้ ความรูแ้ ละให้ลง
มือปฏิบตั จิ ริง เพื่อให้เกิดความถูกต้องและยืนยันว่าปฏิบตั ไิ ด้จริง
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ให้ทดสอบความถูกต้องรวดเร็ว ในการฝึ กฝนทักษะที่ดีจะต้องมี
การทดสอบว่าทาได้ถูกต้องรวดเร็วเพี ยงใด ผู้ รบั การฝึ กทักษะมีความมั่นใจและสามารถปฏิบัติ
ทักษะดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติหรือถ้ากระท าได้ครบสมบูรณ์ทั้ง 3 ขัน้ ตอน ก็ เป็ นที่ ยืนยันได้ว่า
บุคคลดังกล่าวได้เกิดทักษะขึน้ แล้ว
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ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้กล่าวถึงวิธีการสอน เพื่อให้นกั เรียนเกิดทักษะใน
การปฏิบตั ทิ งั้ 5 ข้อ ดังนี ้
1. วิเคราะห์ทกั ษะปฏิบตั โิ ดยต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนัน้
2. ตรวจสอบความสามารถเบือ้ งต้นที่เกี่ยวกับทักษะของผูเ้ รียน ว่ามี ทกั ษะอะไร
หรือมีมากน้อยเพียงใด ให้ทดสอบการปฏิบตั เิ บือ้ งต้น ตามลาดับก่อนและหลัง
3. จัดการฝึ กหน่วยย่อยต่าง ๆ และฝึ กเน้นในหน่วยที่ขาดหายไป และอาจจะฝึ ก
ในสิ่งที่ผเู้ รียนพอเป็ นอยูแ่ ล้วให้เกิดความชานาญเต็มที่และให้ความสนใจในสิ่งที่ยงั ไม่ชานาญ
4. ขัน้ อธิบายและสาธิตทักษะให้กับผูเ้ รียน เป็ นการแสดงทักษะทัง้ หมดทัง้ การ
อธิบายและการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างประกอบ โดยให้ผเู้ รียนได้ดจู ากสื่ อต่าง ๆ หรือผูเ้ ชี่ยวชาญ
แสดงให้ดู ซึ่งในขัน้ ตอนต้นไม่จาเป็ นต้องอธิบายมากนัก ให้ผูเ้ รียนได้ดตู วั อย่างประกอบและสังเกต
เอง เพราะถ้าอธิบายมากจะเป็ นสิ่งรบกวนการสังเกตของผูเ้ รียน โดยในการใช้ส่ือในการสอนทักษะ
ต่าง ๆ นัน้ ได้มีผสู้ นใจศึกษากันมากขึน้
5. ขัน้ จัดการ เพื่อการเรียนการสอน 3 ประการ ได้แก่
5.1 จัดล าดับขัน้ สิ่งเร้าและการตอบสนอง ให้ผูเ้ รียนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง
ตามลาดับก่อนและหลัง สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกันต้องจัดให้ติดต่อกัน
5.2 การปฏิบตั ิ จะต้องจัดการเวลาของการปฏิบตั ิให้ดี เพื่อที่จะดูว่าใช้เวลา
แต่ละครัง้ นานเท่าใดหรือแต่ละครัง้ มีการหยุดพักมากน้อยเพียงใด โดยในการฝึ กแต่ละอย่างอาจใช้
เพียงครัง้ เดียวหรือหลายครัง้ ควรต้องพิจารณาให้ดี โดยการปฏิบตั ิแบบแบ่งปฏิบตั หิ รือฝึ กรวดเดียว
นัน้ ขึน้ อยู่กับขัน้ ตอนต่าง ๆ ของการเรียนทักษะปฏิบตั ิ ในขัน้ ตอนสุดท้ายของการเรียนทักษะการ
ปฏิบตั ิ อาจจะใช้การฝึ กฝนที่นานขึน้ ได้
5.3 ให้รูผ้ ลของการปฏิบัติ การรู ผ้ ลนั้นมี 2 อย่าง คือ รู จ้ ากคาบอกเล่าของ
ครู ผูส้ อนและรูผ้ ลด้วยตนเอง ในขัน้ ตอนแรก ๆ บอกว่ามีขอ้ บกพร่องอย่างไร แบบนีเ้ ป็ นการรู ผ้ ล
จากภายนอกที่เป็ นการบอกให้รูว้ า่ ควรจะแก้ไขอย่างไร เมื่อผูเ้ รียนก้า วหน้าไปถึงขัน้ ที่สองและขัน้ ที่
สาม คือ มีความชานาญมากขึน้ ผูเ้ รียนจะสังเกตตัวเองเป็ นการรู ผ้ ลจากตัวเอง โดยดูจากผลการ
เคลื่อนไหว
จากจุดมุ่งหมายของการสอนทักษะปฏิ บัติท่ี กล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่า การสอน
ปฏิบตั นิ นั้ ผูส้ อนจะต้องทาการวิเคราะห์เนือ้ หาเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรูใ้ นการฝึ กฝนทักษะ
ในเรื่องต่าง ๆ โดยอาจใช้การบรรยาย สาธิ ต หรือสื่อประกอบการสอน เป็ นต้น หลังจากนัน้ ก็ให้
ผูเ้ รียนได้ทาการลงมื อฝึ กปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่ อให้เกิดความชานาญ พร้อมทั้งให้ผูเ้ รียนได้
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ทราบถึ ง ผลการฝึ ก ปฏิ บัติ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถให้ผู้เรี ย นได้ น าวิ ธี ก ารดัง กล่า วไปปรับ ปรุ ง แก้ไ ข
ข้อบกพร่องต่อไป
3.3.1 องค์ประกอบของการสอนทักษะในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี
เกษม รักษาเคน (2543) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนการสอนดนตรีไว้
ว่า การเรียนการสอนดนตรีในเรื่องของทักษะในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีนนั้ มีองค์ประกอบหลาย
อย่าง ซึ่งครูผสู้ อนจาเป็ นต้องมีการวางแผนการสอนให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็ นด้านเนือ้ หาวิชาหรือใน
ด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวนักเรียนเองที่ควรคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ โดยมีนกั วิชาการกล่าว
ไว้ ดังนี ้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่สาคัญในการเรียนการ
สอนทักษะในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี ได้แก่
1. สถานที่ ใ นการฝึ กปฏิ บั ติ ต ้อ งมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
จุดมุง่ หมายในเนือ้ หาวิชา
2. การฝึ ก ปฏิ บัติ คื อ การลงมื อ กระท าจริง โดยให้นั ก เรี ย นปฏิ บัติ ง านที่
มองเห็นเป็ นสภาพจริง
3. เอกสารการฝึ ก ปฏิ บัติ เช่น คู่มื อการฝึ ก ปฏิ บัติ หรือ แบบฝึ ก หัด ในการ
ปฏิบตั ิ
4. การเตรียมตัวของนักเรียนและครูผสู้ อน กล่าวคือ ต้องกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการฝึ ก กาหนดเนือ้ หาเตรียมเอกสารอุปกรณ์สถานที่และกาหนดเวลา ซึ่ง นักเรียนจาเป็ นต้องมี
ความรูใ้ นทักษะขัน้ พืน้ ฐานและมีความเข้าใจในขัน้ ตอนในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี
ชม ภูมิภ าค (2524) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีมี
องค์ประกอบที่สาคัญทัง้ หมด 3 ส่วน ได้แก่
1. ความรู ้
2. การกระทาเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
3. การปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีจนเกิดความชานาญ
การสอนทักษะในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี ประกอบด้วยขัน้ ตอนต่าง ๆ ดังนี ้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์ทกั ษะต้องพิจารณาแยกแยะรายละเอียดของทักษะนัน้ ๆ
ขัน้ ที่ 2 ตรวจสอบความสามารถเบือ้ งต้นของนักเรียนที่เกี่ยวกับทักษะปฏิบตั ิ
ขัน้ ที่ 3 จัดการฝึ กซ้อมโน้ต โดยเฉพาะช่วงที่ยงั ปฏิบตั ไิ ม่คล่อง
ขัน้ ที่ 4 อธิบายและสาธิตให้นกั เรียนได้ดู
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ขัน้ ที่ 5 กาหนดเวลาในการปฏิบตั แิ ละการให้รูผ้ ลของการปฏิบตั ิ
กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2523) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่มีความสาคัญในการ
เรียนการสอนดนตรีเรื่องของทักษะในการปฏิบตั ิ มีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี ้
1. นักเรียน ได้แก่ วุฒิภาวะประสบการณ์เดิมพร้อมทาให้เกิดแรงจูงใจ
2. ครูผสู้ อน ได้แก่ วิเคราะห์ทกั ษะที่จะสอนให้แก่นกั เรียน โดยฝึ กฝนทักษะที่
ยังขาดอยู่ให้เกิดความสมบูรณ์แบบ อีกทัง้ ส่งเสริมทักษะที่มีอยู่แล้วให้เกิดความชานาญ อธิบาย
วิธีการขัน้ ตอนและสาธิตทักษะที่จะฝึ กอย่างช้า ๆ ให้เข้าใจและชัดเจนตามลาดับ โดยทุกขัน้ ตอน
พยายามแจ้งผลการฝึ กกลับไปให้ตวั ของนักเรียนได้รบั รู ห้ ลังจากที่นกั เรียนได้ฝึกการปฏิบตั ิเครื่อง
ดนตรีแล้ว
องค์ประกอบของการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ิท่ีนกั วิชาการได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ทาให้
เห็นว่าทักษะในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีเป็ นทักษะดนตรีท่ีมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนที่
เรียนทางด้านดนตรีทกุ คนควรมีประสบการณ์จากการฝึ กปฏิบตั ิเครื่องดนตรี ที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ทาให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาเนือ้ หาทางดนตรีได้อย่างต่อเนื่องจากความเข้าใจต่าง ๆ และทาให้นกั เรียน
ได้เกิดความซาบซึง้ ในสุนทรียศาสตร์ของดนตรีได้อย่างแท้จริง
จากองค์ประกอบของการสอนทักษะปฏิบตั ิท่ีกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ทักษะในการ
ปฏิบตั ิดนตรีเป็ นทักษะที่สาคัญ ที่นกั เรียนทุกระดับชัน้ ควรมีประสบการณ์ ประโยชน์ท่ีได้จากการ
ปฏิ บัติทางดนตรีนั้น ทาให้นักเรียนได้พัฒ นาทั กษะทางดนตรีได้อย่างดี เนื่ องจากนักเรียนต้อง
เข้าใจ จดจาจังหวะทานองและต้องอ่านโน้ต ครูผสู้ อนจาเป็ นที่จะต้องใช้เทคนิคและวิธีการฝึ กซ้อม
ให้เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ประโยชน์และประสิทธิภาพในการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ทิ างดนตรีอย่างสูงสุด
3.4 หลักการสอนและพัฒนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
3.4.1 หลักการสอนดนตรี
หลัก การสอนดนตรีท่ี ดี ควรอยู่บ นพื ้น ฐานของหลัก การที่ ดี อัน เป็ นแนวทาง
สาหรับครู ผูส้ อนในการจัดการเรียนการสอนดนตรีอย่างถูกต้องเหมาะสม ที่ส่งผลต่อการพัฒ นา
ความรู ท้ กั ษะทางดนตรีของนักเรียน โดยหลักการทั่ วไปที่สาคัญในการสอนดนตรี ได้แก่ การสอน
ให้นกั เรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับเสียงดนตรีก่อนที่จะสอนสัญลักษณ์ทางดนตรี โดยนักเรียนควร
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดนตรีทกุ ประเภท สาระทางดนตรีและกิจกรรม และควรจัดให้เหมาะสม
กับ วัยของนักเรียน รวมไปถึ งกิ จ กรรมที่ จัดในการเรี ย นการสอนดนตรีควรมี ค วามหลากหลาย
ณรุ ท ธ์ สุท ธจิ ต ต์ (2540 ) ได้ก ล่าวไว้ว่า หลัก การสอนทัก ษะปฏิ บัติท างดนตรี
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นักเรียนจาเป็ นที่จะต้องเรียนรูค้ วบคูก่ นั ทัง้ เนือ้ หาและทักษะทางดนตรี เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรูแ้ ละฝึ กฝนทักษะทางดนตรีให้เกิดความชานาญ ดังนี ้
1. การสอนเสียงก่อนสัญ ลัก ษณ์ และให้นักเรียนได้เรียนการร้องก่อนเรียน
เกี่ยวกับการเขียนโน้ต หรือ ชื่อของตัวโน้ต
2. ให้นกั เรียนสังเกตเสียงต่าง ๆ ที่ได้ยิน เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนหรือความ
แตกต่าง เข้ากันหรือไม่เข้ากัน แทนการอธิ บายสิ่ งเหล่านี ใ้ ห้นักเรียนฟั ง ซึ่งเป็ น การเรียนรู แ้ บบ
นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สอนและปฏิ บัติ เนื ้อ หาดนตรีที ล ะอย่ าง เช่น จัง หวะ ท านอง และการ
ถ่ายทอดความรู ส้ ึก ก่อนที่ นักเรียนจะเรียนรู แ้ ละปฏิ บัติบทเรียนที่เป็ นผลรวมขององค์ประกอบ
ดนตรีในระดับที่มีความยากยิ่งขึน้
4. การฝึ กปฏิบตั ิในแต่ละขัน้ ตอน นักเรียนควรปฏิบตั ิได้อย่ างดี ก่อนก้าวไปสู่
การฝึ ก ปฏิ บัติ ในระดับ ต่อ ไป ก่ อ นที่ นัก เรี ย นจะเรีย นรู แ้ ละปฏิ บัติ บ ทเรี ย นที่ เป็ นผลรวมของ
องค์ประกอบดนตรีในระดับที่มีความยากที่มากยิ่งขึน้
5. ในการสอนควรสรุ ป หลัก การและทฤษฎี หลัง จากการฝึ ก ปฏิ บัติ ซึ่ง ใช้
วิธีการสรุปแบบอุปนัย (inductive)
6. ในการสอนควรมีการสรุ ปหลักการและทฤษฎี ในเรื่องคุณภาพของเสียง
และประยุกต์ส่งิ ที่ได้รบั เข้ากับดนตรี
7. การสอนชื่อตัวโน้ตควรให้มีความสอดคล้องกับบทเพลงที่ใช้ประกอบการ
สอน
นอกจากนี ้ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2553) ได้กล่าวว่า หลักการทั่วไปในการสอนทักษะ
ดนตรีท่ีแตกต่างไปจากหลักการสอนดนตรีในระบบเพสตารอสซี่ ดังนี ้
1. ความมีดนตรีการเป็ นทักษะทางดนตรีท่ีเป็ นเรื่องของความรูใ้ นเชิงปฏิบตั ิท่ี
มีทฤษฎีเป็ นพืน้ ฐาน ความมีดนตรีการ (musicianship) เป็ นเรื่องสาคัญที่ช่วยให้การบรรเลงดนตรี
มีคณ
ุ ภาพซึ่งสอดคล้องกับที่เมอร์เซลล์ (Mursall, 1958 อ้างถึงใน Schleuter, 1997) ได้กล่าวไว้ว่า
ความมีดนตรีการเป็ นสิ่งที่สาคัญเบือ้ งต้นของการเรียนการสอนดนตรี
2. ทัก ษะการฝึ ก ซ้อ ม ซึ่ง การฝึ ก ซ้อ มอย่า งถูก ต้อ งและสม่ า เสมอ จะเป็ น
พืน้ ฐานที่สาคัญในการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี
3. ทักษะการแสดง การแสดงดนตรีเป็ นเรื่องของการถ่ายทอดความงดงาม
ของเสียงในการแสดงดนตรี จึงควรคานึงถึงคุณภาพให้มากที่สดุ
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4. การประเมินตนเอง นักดนตรีท่ีดี จาเป็ นที่จะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจใน
การประเมินความสามารถของตนเองได้ตรงตามความเป็ นจริง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้อนกลับไปในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะของตนเองให้กา้ วหน้าต่อไปได้
5. การแก้ไขปรับปรุ งและการพัฒ นาทักษะ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ตอ้ งใช้ระยะเวลา
และอยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู ้ ความเข้าใจ และศักยภาพส่วนบุคคล
จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการสอนดนตรีแสดงให้เห็นว่า การสอนดนตรีจะต้อง
สอนเนือ้ หาทางดนตรีควบคู่ไปกับการสอนทักษะปฏิบตั ิ ซึ่งหลักการสอนดนตรีท่ีกล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปได้ 5 ประการดังนี ้
1. สอนเสียงก่อนสัญลักษณ์ เนื่องจากดนตรีเป็ นเรื่องของเสียง ดังนัน้ การ
สอนดนตรีควรเริ่มจากการสอนเสียงก่อนที่จะสอนสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทางดนตรี
2. สอนเป็ น ล าดับ ขั้น ตอนจากง่ ายไปยาก เป็ น เรื่องที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด
เนือ้ หาให้เหมาะสมกับ นักเรียน ซึ่งต้องจัดเนือ้ หาอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน โดยให้นักเรียนเริ่ มจาก
เนือ้ หาที่ง่าย หลังจากนัน้ เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจ และมีทกั ษะที่คล่องแคล่วขึน้ จึงเริ่มสอนเนือ้ หา
ที่ยากหรือเนือ้ หาที่ซบั ซ้อนขึน้ ต่อไป โดยการใช้การสอนด้วยวิธีอปุ นัย คือ การให้ตวั อย่างฝึ กปฏิบตั ิ
แล้วจึงสรุปเป็ นหลักการและทฤษฎี
3. การจัด กิ จ กรรมให้เหมาะสม ครู ผู้ส อนจึ ง ควรจัด กิ จ กรรมให้มี ค วาม
เหมาะสมกับเนือ้ หาที่สอนและมีความหลากหลาย โดยให้นกั เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึ ก
ปฏิบตั ิหรือมีประสบการณ์ตรงทางดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนรู ท้ างด้านเนือ้ หา นอกจากนีค้ วรมี
กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึ กการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์อย่างสม่ าเสมอ จึงควรเลือกสื่ อการ
เรียนรูท้ ่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนือ้ หาที่สอนด้วย
4. พัฒ นาความมีดนตรีการ ดนตรีเป็ นเรื่องของความรู เ้ ชิงปฏิบตั ิท่ีมีทฤษฎี
เป็ นพืน้ ฐาน ความมีดนตรีการจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่จะช่วยให้การบรรเลงดนตรีอย่างมีคณ
ุ ภาพและ
ไพเราะ ซึ่งการฝึ กซ้อมที่ถกู ต้องอย่างสม่าเสมอ นับเป็ นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
การบรรเลงดนตรี และความมีดนตรีการของนักเรียนที่ดีย่งิ ขึน้
5. การประเมินตนเอง นักดนตรีท่ีดี จาเป็ นที่จะต้องมีความรู ค้ วามเข้าใจใน
การประเมินความสามารถของตนเองได้ตรงตามความเป็ นจริง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลป้อนกลับไปในการ
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาทักษะของตนเองให้กา้ วหน้าต่อไปได้
จากหลักการสอนดนตรีขา้ งต้น สรุปได้ว่า หลักการสอนดนตรีท่ีดีครูผสู้ อนจะต้อง
มีทกั ษะที่ดี ทัง้ ทางด้านความสามารถในการถ่ายทอดความรู อ้ ย่างถูกต้อง และความสามารถใน
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การดึ ง ดูด ความสนใจของนัก เรี ย นให้ติ ด ตามฟั งในระหว่ า งการสอนได้อ ย่ า งตั้ง ใจ และให้
ความสาคัญกับการสอนอย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ตัวของครูผสู้ อนเอง ในการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงครูผสู้ อนจะต้องมีความสามารถ ในการแก้ไขปั ญหาการสอนที่
เกิดขึน้ เฉพาะหน้าได้อย่างดี
3.4.2 จิตวิทยาการสอนดนตรีกบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
นักเรียนในวัยนีส้ ามารถเรียนรูเ้ รื่องราวที่เกี่ยวกับดนตรีได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
สติปัญญามีการพัฒนาไปเป็ นอย่างมาก มีความเข้าใจในเรื่องความรูส้ กึ ของบทเพลงได้เป็ นอย่างดี
คือ แนวคิด ในด้านการประสานเสี ย งที่ เด่น ชัด ส่ วนในด้านของทักษะในการปฏิ บัติ เนื่ อ งจาก
ร่างกายเจริญเติบโตมากขึน้ การใช้กล้ามเนือ้ ต่าง ๆ ก็มีมากขึน้ ตามลาดับ การปฏิบตั ิดนตรีจงึ ดีขนึ ้
ด้วย แต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่รูส้ กึ เก้งก้าง ในการหยิบจับหรือการปฏิบตั ดิ นตรีท่ีไม่คอ่ ยเข้าท่า เพราะ
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เร็วจนเกินไป ในด้านเจตคติต่อดนตรี เด็กส่วนใหญ่ ชอบ
จังหวะที่คอ่ นข้างสนุกสนานกับความคิดความอ่านของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่
ได้รบั การปลูกฝั งให้รกั และเข้าใจดนตรีไทยมาตัง้ แต่สมัยยังเล็กที่ยงั คงยึดมั่นและศึกษาดนตรีไทย
ต่อไปด้วยความรักความชอบมากขึน้
กิจกรรมทางดนตรีท่ีนักเรียนได้เข้ามามี ส่วนร่วมในสมัยนี ้ ส่วนใหญ่ มักจะเป็ น
กิ จ กรรมของโรงเรี ย นหรื อ สถาบัน ดนตรี มากกว่ า กิ จ กรรมที่ ผู้ป กครองจัด ให้ ทั้ง นี ้เนื่ อ งจาก
พัฒนาการของเด็กนักเรียนก็มีการเจริญเติบโตที่มากยิ่งขึน้ ขอบข่ายความสามารถของผูป้ กครอง
ทั่วไป ไม่สามารถจัดกิจกรรมดนตรีให้กบั บุตรหลานของตนเองได้โดยตรง เพียงแต่ให้การสนับสนุน
เมื่อเห็นว่าเด็กนักเรียนในปกครองของตนเองมีความสามารถทางดนตรี ให้ได้ศึกษาดนตรีทงั้ ใน
โรงเรียนและการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กนักเรียนที่มีอยู่ให้มีความก้าวหน้า
ต่อไป
สาหรับหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา ดนตรีจะเป็ นไปในรู ปแบบของการศึกษา
ดังนัน้ สิ่งที่เกิดขึน้ ได้นนั้ คือ ความเบื่อหน่ายของนักเรียน เป็ นประเด็นที่สาคัญที่ครูผสู้ อนจะต้องทา
ให้นกั เรียนเกิดความสนใจโดยการทาลายความรูส้ ึกเบื่อหน่ายของนักเรียน การบอกประโยชน์ของ
เนือ้ หาที่เรียนเป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ทาให้นกั เรียนหันมาสนใจและอยากรู อ้ ยากเห็นเรื่องนัน้ ๆ มากขึน้
หรือแทรกมุขตลก ขาขัน เมื่อเห็นว่านักเรียนมีอาการเบื่อ ครูผสู้ อนจึงควรคานึงถึงพัฒนาการด้าน
ต่าง ๆ ของนักเรียนและควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของนักเรียน
ให้ได้มากที่สดุ กิจกรรมหนึ่งที่น่าจะเหมาะสมกับนักเรียนในวัยนี ้ ควรเป็ นสิ่งที่นกั เรียนได้มีสว่ นร่วม
ในการทากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ หรือการได้ทาด้วยตนเอง ดังนัน้ การใช้ทกั ษะทางด้านดนตรีเป็ น
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แนวทางในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน ที่สามารถทาให้นักเรียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียนดนตรีได้ ทัง้ นีค้ รูผสู้ อนต้องดาเนินการเร้าความสนใจด้วยเสียง และท่าทาง
ที่แจ่ม ใส ตื่นตัว กล่าวคือ ครู ผูส้ อนจะต้องรู ส้ ึกสนุกกับการให้ความรู เ้ สียก่อน จึงจะสามารถเร้า
ความสนใจจากนักเรียนได้
การศึกษาดนตรี หลักสูตรแต่ละสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้กับนักเรียนได้เลือก
เรียนวิชาดนตรีเป็ นวิชาเลือก ซึ่งครู ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางที่
หลักสูตรวางไว้ได้ โดยคานึงถึงพัฒ นาการและความสามารถของนักเรียนเป็ นสาคัญ และสร้ าง
แรงจูงใจให้แก่นกั เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนมีค่าสูงสุด สิ่งที่ครู ผสู้ อนสามารถกระทาได้
คือ การเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในการฝึ กซ้อม การมีระเบียบวินัย ตลอดจนแสดงฝี มื อให้
นักเรียนประจักษ์ เพราะเด็กนักเรียนในวัยนี ้ จะชอบการทดลองให้เห็นจริง นักเรียนจึงจะเกิดการ
ยอมรับ นอกจากนีก้ ิจกรรมพิเศษที่เป็ นในส่วนของนอกเวลาเรียนด้านดนตรีก็เป็ นสิ่งที่ช่วยพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนเองได้ ชมรมดนตรีในลักษณะต่าง ๆ จึงควรได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ และ
ดาเนินการอย่างจริงจัง และที่สาคัญคือ การเปิ ดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงฝี มือ
ต่าง ๆ เช่น ในระดับ โรงเรียน ชุม ชนหรือระดับประเทศ เมื่ อนักเรียนมี ความสามารถถึงขั้นหรือ
มาตรฐาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านีเ้ ป็ นแรงจูงใจสาคัญที่ทาให้นกั เรียนรักที่จะเล่าเรียนและฝึ กซ้อมดนตรี
หลักการใช้จิตวิทยาในการสอน ครูผสู้ อนควรคานึงถึงเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยต้องหลีกเลี่ยงการยกความสาเร็จของนักเรียนคนนึงไปเปรียบเทียบกับนักเรียนอีกคนนึง
ที่ดอ้ ยกว่า แต่ควรมองว่าการที่นกั เรียนมีความสามารถในการเรียนรู ท้ ่ีแตกต่างกันนัน้ เป็ นความ
หลากหลายที่ทาให้การสอนมีชีวิตชีวา ครูผสู้ อนจึงควรรูจ้ กั นักเรียนทุกคน และยอมรับศักภาพของ
นักเรียนแต่ละคนตามความเป็ นจริง
ข้อสาคัญที่ครูผสู้ อนควรให้ความสนใจกับนักเรียน คือ การแบ่งเวลา ทัง้ นีเ้ พราะ
การเรียนดนตรีตอ้ งการเวลาฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ นักเรียนหลายคนอาจจะไม่ตงั้ ใจที่จะฝึ กซ้อม
แต่จะมีความต้องการแสดงเมื่อมีงาน ในขณะที่นกั เรียนบางคนจะมุุ่งไปแต่การซ้อม โดยละเลย
การศึกษาหรือไม่ให้ความสนใจในวิชาอื่น ๆ ซึ่งย่อมทาให้เกิดผลเสียกับตัวนักเรียนเอง การฝึ กฝน
ดนตรีมาตัง้ แต่เล็ก ๆ จึงทาให้มีผลในการเพิ่มความสามารถ ทัง้ ทางด้านสติปัญญา ความรูส้ ึกและ
พัฒ นาการด้านอื่น ๆ ด้วย การเรียนดนตรีจึงมีประโยชน์กับเด็ก ๆ เป็ นอย่างมาก ซึ่งจะเติบโตไป
เป็ นผู้ใหญ่ ท่ี มี คุณ ภาพต่อไปได้ ครู ผู้สอนเองจึง จ าเป็ น ที่ จ ะต้องมี บทบาทในการให้ค าปรึกษา
แนะน า และดูแลเกี่ ยวกับ เรื่องการจัด แบ่ง เวลาและวินัยในตนเองกับ นัก เรียนอย่างสม่ าเสมอ
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นอกจากนีค้ รูผสู้ อนดนตรีควรประสานงานกับอาจารย์ในสายวิชาอื่น ๆ เพื่อให้ทกุ คนทราบถึงความ
เป็ นไปของกิจกรรมดนตรี ซึ่งช่วยให้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ กับกิจกรรมดนตรีลดลงได้
ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) ได้กล่าวว่า การให้ผูเ้ รียนได้มีโอกาสสารวจและทดลองทา
สิ่งต่าง ๆ ทางด้านดนตรี โดยใช้การพูด การร้อง การเคลื่อนไหว และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็ น
ลักษณะที่สาคัญที่สดุ ดังนัน้ การสารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อนามาใช้ในการสร้างสรรค์จดั ว่าเป็ น
กุญแจสาคัญของวิธีการดังกล่าวนี ้
การจัดกิ จ กรรมโดยใช้ทักษะดนตรีเป็ น แกน กล่าวคื อ การจัดกิ จ กรรมดนตรี โดย
คานึงถึงการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเรียนดนตรีให้ครอบคลุม
ทักษะทางดนตรี ได้แก่ การฟั ง การร้อง การเคลื่อนไหว การเล่น การสร้างสรรค์ และการอ่าน การ
เรียนการสอนดนตรีโดยใช้ทักษะทางดนตรีเป็ นแกน เป็ นสิ่งสาคัญ เนื่องจากส่วนหนึ่งของสาระ
ดนตรีเป็ นเรื่องของทักษะทางดนตรี ดังนัน้ ในการเรียนรูด้ นตรีจึงควรมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะ
ทางดนตรีโดยตลอด หลักในการจัดกิจกรรมดนตรีโดยทักษะดนตรีเป็ นแกน สามารถอิงกับหลักการ
สอนดนตรีท่ีใช้กนั ทั่วโลกทัง้ สามวิธี ซึ่งมีจดุ เน้นที่แตกต่างกันตามหลักการสอนดังนี ้
1. หลักการสอนของดาลโครซ เน้นการเคลื่อ นไหวเป็ นหลัก โดยการจัดกิจกรรม
ของดาลโครซ เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ เป็ นประจา ครูผูส้ อนจึงควร
ปรับการจัดกิจกรรมโดยให้ผเู้ รียนมีโอกาสได้ปฏิบตั ทิ กั ษะอย่างอื่นด้วย
2. หลักการของออร์ฟ เน้นการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีเป็ นหลัก โดยนักเรียนที่เริ่ม มี
ทักษะในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี จะเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน
3. หลักการของโคดาย เน้นการร้องเป็ นหลัก เพื่ อให้นักเรียนได้รบั การพัฒ นา
ทักษะทางดนตรีได้อย่างครบถ้วน ครูผสู้ อนจึงควรปรับการจัดกิจกรรม โดยให้นกั เรียนมีโอกาสได้
ปฏิบตั ทิ กั ษะอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม
หลักการสาคัญอีกประการหนึ่งในการจัดกิจกรรมโดยใช้ทกั ษะดนตรีเป็ นแกน คือ
การกาหนดเนือ้ หา ให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยตลอด โดยเน้นความยาากง่ายของเนือ้ หา
ดนตรีและจัดให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถในการเรียนรูข้ องนักเรียน การจัดกิจกรรมดนตรี
ควรมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดเจตคติท่ี ดีต่อการปฏิ บัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อปลูกฝั งให้นักเรียนเกิ ด
ความรักดนตรี ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญพืน้ ฐานในการเรียนการสอนดนตรีให้ประสบความสาเร็จต่อไป และ
เป็ นรากฐานในการพัฒนาให้นกั เรียนเกิดความซาบซึง้ ในดนตรีได้
จากจิ ต วิ ท ยาการสอนดนตรี ข้า งต้ น สรุ ป ได้ว่ า ครู ผู้ส อนควรที่ จ ะเรี ย นรู ้ถึ ง
ธรรมชาติของนักเรียนในกลุ่มของตนเองอย่างถ่องแท้ และพยายามปรับวิธีการสอนให้เหมาะสม
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กับความพร้อมและความสนใจของนักเรียนในแต่ละระดับชัน้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนดนตรีให้นกั เรียนเกิดทักษะทางการปฏิบตั ิ ความคิดสร้างสรรค์และเกิดความน่าสนใจ
3.4.3 พัฒนาการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
พัฒ นาการ หมายถึ ง การก้า วหน้า การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง เป็ นกระบวนการที่
ต่อเนื่อง เริ่มตัง้ แต่การปฏิสนธิจนถึงเวลาสิน้ ลมหายใจ ในทางจิตวิทยาการศึกษา เรื่องพัฒนาการ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมที่เกิ ดขึน้ หรือเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาของอายุเด็ก
ซึ่งต้องการที่จะเรียนรูถ้ ึงลักษณะทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
3.4.4 พัฒนาการของนักเรียนช่วงอายุ 11-15 ปี
พัฒนาการทางความคิดของนักเรียนในวัยนี ้ จัดได้วา่ ได้พฒ
ั นามาถึงจุดที่สมบูรณ์
กล่าวคื อ สามารถคิ ด แบบผู้ใหญ่ ได้ ได้แก่ การคิด แบบตั้งสมมติฐ าน เนื่ องจากมี ค วามเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทางด้านนามธรรมมากขึน้ โดยแนวคิดของจอง เปี ยเจท์ (Jean Piaget) ซึ่งเป็ น
นักจิตวิทยาชาวสวิสได้เรียกพัฒ นาการในวัยนี ว้ ่า Formal Operational Stage เป็ นพื น้ ฐานทาง
ความคิดของนักเรียนในวัยนีซ้ ่ึงจะติดตัวไปจนเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นวัยที่สามารถคิดสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมี
เหตุมีผล สามารถใคร่ครวญถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต อย่างไรก็ตามวัยนีเ้ ป็ นวัยที่เริ่ม
ย่างเข้าสูว่ ยั รุน่ จึงเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเป็ นอย่างมาก
พัฒ นาการทางด้า นดนตรี ข องนัก เรีย น เป็ น วัย ที่ เริ่ม มี ค วามลึ ก ซึง้ ทั้ง ในด้า น
แนวคิดและทักษะทางดนตรี นักเรียนจะสามารถแสดงความรูส้ ึกตามบทเพลงได้มากขึน้ การเน้น
ความรูส้ ึกของเพลง (expressions) ไม่ว่าจะในการร้องหรือเล่นเครื่องดนตรี เป็ นแนวคิดและทักษะ
ที่นกั เรียนสามารถเข้าใจและปฏิบตั ิได้ การร้องเพลงมักไม่ค่อยเพีย้ น มีความสามารถในการเล่น
เครื่องดนตรีตา่ ง ๆ ได้ดีขึน้ และการรับรูเ้ กี่ยวกับเสียงประสานสามารถพัฒนาไปได้อย่างดีในวัยนี ้
ทักษะทางด้านการฟั งก็มีมากขึน้ สามารถฟั งเพลงยาก ๆ ทัง้ เพลงร้อง และเพลงบรรเลงได้ นักเรียน
ที่ชอบดนตรีและได้รบั การสนับสนุนมากตลอด เมื่อถึงวัยนี ้ นักเรียนจะสามารถปฏิบตั ดิ นตรีหรือขับ
ร้องได้อย่างดี กล่าวได้คือ ในช่วงที่นักเรียนมี การรับรู เ้ กี่ ยวกับแนวคิดด้านดนตรีครบถ้วน คือมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีในเรื่องจังหวะ (Rymthm) ระดับเสียง (Pitch) รูปแบบ
(Structure of Form) เสี ย งประสาน (Harmony) รู ป พรรณ (Texture) สี สั น (Tone Color) และ
ลักษณะของเสียง (Characteristics of Sound)
จากการศึกษาการพัฒ นาการทางด้านดนตรีของนักเรียนวัยนี ้ สรุ ปได้ว่ า มี การ
พัฒ นาที่ ส อดคล้องกับทฤษฎี พัฒ นาการทางสติปั ญ ญาของเปี ยเจท์ คื อ มี ค วามรู ้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็ นรูปธรรม และพัฒนาการทางดนตรีกา้ วหน้ามากขึน้ ได้แก่ ความคงที่ของจังหวะมี
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มากขึน้ ความเข้าใจในเรื่องของระดับเสี ยงมากขึน้ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิมากขึน้ และรวมไปถึงมี
สมาธิในการฟั งมากขึน้
3.4.5 พัฒนาการการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
ความหมายของการพั ฒ นาการในการใช้ ก ล้ า มเนื ้ อ มั ด เล็ ก หมายถึ ง
ความสามารถในการบังคับใช้กล้ามเนือ้ มือ นิว้ มือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้
เชื่อมกันในการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว โดยได้มีผทู้ ่ีให้ความหมายของความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กดังนี ้
ผกากานต์ น้ อ ยเนี ย ม (2556) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื อ้ มัด เล็ ก เป็ น การทากิ จ กรรมต่าง ๆ ซึ่ง ความสัม พัน ธ์ระหว่างกล้ามเนื อ้ มื อและตาซึ่ง
เกี่ ยวข้องกับทักษะต่าง ๆ ในการช่วยเหลือตนเอง กล่าวคือ การสร้างเสริมความสามารถในการ
หยิบ จับ คัดเขียน และการทากิจกรรมที่ตอ้ งอาศัยการใช้กล้ามเนือ้ ของนิว้ มือ ฝ่ ามือ และข้อต่อ
รวิพร ผาด่าน (2557) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก
ของกล้ามเนือ้ มือ นิว้ มือ และการประสานสัมพันธ์กับตา เป็ นพืน้ ฐานสาคัญในชีวิตประจาวันและ
การทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งการเคลื่อนไหว สัมผัส หยิบ จับ จะต้องอาศัยการฝึ กฝนและเตรียมความ
พร้อม ที่จะช่วยให้การใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กให้มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก สรุ ปได้ว่า
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก หมายถึง ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของ
นิ ว้ มื อ กล้ามเนื ้อ มื อ ไหล่ให้ป ระสานสัม พัน ธ์กับ นิ ว้ มื อ สายตาและประสาทสัม ผัส ให้ท างาน
ประสานกันเป็ นอย่างดีในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่นการทากิจกรรมวาดภาพระบายสี การปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรี และรวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัติประจาวันได้อย่างคลองแคล่ว และ
มีประสิทธิภาพ
3.4.6 ความสาคัญของกล้ามเนือ้ มัดเล็ก
กล้ามเนือ้ มัดเล็ก เป็ นอวัยวะที่สาคัญต่อการประกอบกิจวัตรประจาวัน โดยการ
ใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กได้คล่องแคล่ว จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสติปัญญาให้ดี
ขึน้ เพราะกล้ามเนือ้ มัดเล็กมีส่วนทาให้เด็กได้ใช้มือสารวจ และสั งเกตจากการสัมผัสในกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยได้มีผทู้ ่ีให้ความสาคัญของกล้ามเนือ้ มัดเล็กดังนี ้
เกี ยรติ ว รรณ อม าตยกุ ล (25 59) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ความส าคั ญ ของ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก เป็ นฐานของสมองผูท้ ่ีได้รบั การบริหารมือมาตัง้ แต่เด็ก ๆ
จะเป็ น ผู้ท่ี มี ส มองดี มี ค วามคิด ฉับ ไว การฝึ กฝนก็ จ ะมี ค วามคล่อ งแคล่วและว่อ งไวต่อการใช้
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กล้ามเนื อ้ นิว้ มือที่ มีความสัมพันธ์อย่างมากกับความคิ ด อีกทั้งเป็ นการฝึ กความพร้อมทางด้าน
กล้ามเนือ้ มือ หรือนิว้ มือให้แข็งแรง และใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และการฝึ กความสัมพันธ์ระหว่าง
ตากับมือจะช่วยให้เด็กออกกาลังและพร้อมที่จะใช้ในการเรียน
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของความสามารถใน
การใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กมิได้หมายถึง เพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผูใ้ หญ่ แต่การ
เขียนของเด็กอนุบาลเป็ นเพียงการขีดเขียนไปมาก็เป็ นการเขียนที่เป็ นขัน้ เริ่มต้นแล้ว ซึ่งประโยชน์
ของการเขียนก็เพื่อสื่อความและแสดงออกถึงความคิดเห็นเป็ นสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็น
โดยต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือในการบังคับควบคุมการทางาน
จากการศึกษาความสาคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก สรุ ปได้ว่า
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กมีความสาคัญเป็ นอย่างมากและเป็ นอวัยวะที่สาคัญ ใน
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื อ้ มือ นิว้ มื อ และแขนทางานร่วมกันกับกล้ามเนือ้ ตาให้ประสานงานกัน
อย่างลงตัว และทาให้เด็กสามารถทากิ จวัตรประจาวันต่า ง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว การบริหาร
กล้ามเนือ้ มือกับตาบ่อย ๆ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองที่ดีตามไปด้วย ตลอดจนการขีดเขียน
ของเด็กต่อไป
3.4.7 พัฒนาการการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่
ความหมายของการพัฒ นาการในการใช้กล้ามเนื อ้ มัดใหญ่ หมายถึง เป็ นการ
พัฒนาของกล้ามเนือ้ ทุกส่วนที่สาคัญของร่างกาย ซึ่งมีสว่ นช่วยในความสมดุลของกล้ามเนือ้ ต่าง ๆ
เช่น กล้ามเนือ้ คอ แขน และกล้ามเนือ้ ขา โดยพัฒนาการของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่มีบทบาทที่สาคัญ
ในการเคลื่ อนไหวของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย และยังช่วยในการสร้างความสมดุลเมื่อปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ กล่าวคือ การใช้ดนตรีเพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ มัดใหญ่ จังหวะของเสียงเพลง สามารถ
ใช้เป็ นแรงจูงใจในการพัฒ นาการเคลื่อนไหวร่างกายขัน้ พืน้ ฐาน ระบบกล้ามเนือ้ เป็ นระบบที่ทา
หน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะอาศัยคุณสมบัตกิ ารหดตัวของใยกล้ามเนือ้ ทาให้
กระดูกและข้อต่อเกิดการเคลื่อนไหวและมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกัน นอกจากการเคลื่อนไหวของ
กระดูกและข้อต่อแล้ว ยังมีการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย เช่น การเต้นของหัวใจ การ
บีบตัวของเส้นโลหิต เป็ นต้น การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เหล่านีเ้ กิดจากการทางานของกล้ามเนือ้ ทัง้ สิน้
ร่างกายแบ่งกล้ามเนื อ้ ออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่ กล้ามเนือ้ ยึดกระดูกหรือกล้ามเนือ้
ลาย กล้ามเนือ้ เรียบ และกล้ามเนือ้ หัวใจ โดยที่กล้ามเนือ้ ลายนัน้ จะถูกควบคุมอยู่ภายใต้อานาจ
จิตใจหรือรีเฟล็กซ์ ส่วนกล้ามเนือ้ เรียบและกล้ามเนือ้ หัวใจทางานนอกอานาจจิตใจ
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ศรินทร กาญจันดา (2553) ได้กล่าวไว้ว่า กล้ามเนือ้ ลายเป็ นตัวช่วยให้ร่างกาย
เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ มีหลายชนิดที่ยึดติดอยู่ในบริเวณข้อต่อ โดยมากจะมีเป็ นคู่ มัดหนึ่ง
จะทาหน้าที่เหยียดอีกมัดหนึ่งจะทาหน้าที่ดึงงอกลับมา คู่กล้ามเนือ้ จะสลับกันทางานเพื่อให้การ
เหยียดหรืองอ แต่ถา้ เกิดกล้ามเนือ้ ทางานเหมือนกันในเวลาเดียวกันก็จะไม่มีการเคลื่อนไหวเกิดขึน้
จากการศึกษาความหมายของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ สรุปได้ว่า
เป็ นกล้ามเนือ้ ที่ทาหน้าที่ในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่มีความสาคัญกับนักเรียน และ
นักเรียนจะมีพฒ
ั นาการในการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ได้ดี ก็ขนึ ้ อยู่กบั ทักษะที่ตอ่ เนื่องและสม่าเสมอ
ในการได้รบั การฝึ กจากกิจกรรมต่าง ๆ
3.4.8 ความสาคัญของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่
ความสาคัญของกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ พบว่ามีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญ
ของการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ไว้ดงั นี ้
สุ ช าติ โสมประยู ร (2535) ได้ก ล่ า วไว้ว่ า การใช้ก ล้า มเนื ้อ มั ด ใหญ่ เป็ น
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเคลื่อนไหวของร่างกายของนักเรียน
แต่ละครัง้ เป็ นการสะสมขัน้ พื น้ ฐานที่จะให้ได้มาซึ่งความรู ้ เพื่ อจะนาไปใช้ใ นการดาเนินชีวิตขัน้
ต่อไป จะเห็นได้ว่าทักษะในการเคลื่อนไหวมีความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับมนุษย์ นอกจากนีท้ กั ษะ
การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่มากขึน้ นักเรียนจะมีการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา และเพิ่ม
ทักษะอื่น ๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การทรงตัว เป็ นต้น รวมทัง้ ทักษะการใช้มือ เช่น การรับ การถื อ
เป็ นต้น ดังนัน้ นักเรียนในวัยนีค้ วรได้รบั การส่งเสริมด้านการเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ โดยคานึงถึง
ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของนักเรียนอยูเ่ สมอ ซึ่งสอดคล้องกับชมรมจิตแพทย์เด็ก
และวัยรุน่ แห่งประเทศไทย (2555) ได้กล่าวไว้วา่ การใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่มีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน เช่น การเดิน การวิ่ง การทรงตัว หากเราทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้ดีโดยใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ นั่นแสดงว่าร่างกายมีความเจริญเติบโตและ
มีประสิทธิภาพ
กล้ามเนือ้ ที่สาคัญในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กล้ามเนือ้ แขนและมือ เป็ นกล้ามเนือ้ ส่วน
ที่ชว่ ยให้กล้ามเนือ้ ไหล่นาลาตัวไปข้างหน้า ดังนี ้
1. กล้ามเนือ้ ส่วนต้นแขน ทาหน้าที่คือ ช่วยในการงอแขน หุบแขน หงายมือ
และงอปลายมือ
2. กล้ามเนื อ้ ส่วนปลายแขน เป็ นกล้ามเนื อ้ ที่ มี ส่วนร่วมในการเหยี ยดและ
หงายแขน งอแขน และคว่าแขน
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3. กล้ามเนือ้ ส่วนมือ จะช่วยในการเคลื่อนไหวของนิว้ มือ เช่น การกางนิว้ หุบ
นิว้ เป็ นต้น
จากความส าคัญ ของกล้า มเนื ้อ มัด ใหญ่ สรุ ป ได้ว่ า การใช้ก ล้า มเนื ้อ มัด ใหญ่ มี
ความสาคัญมากในการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจาวัน โดยความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้
จะเป็ นตัวบ่งบอกถึงความเจริญเติบโต เช่น เมื่อนักเรียนโตขึน้ ก็จะมีความสามารถในการควบคุม
กล้ามเนื อ้ หรืออวัย วะต่าง ๆ ได้ดี ขึน้ ซึ่งการเคลื่ อนไหวร่างกายในที่ นีห้ มายถึง การเคลื่ อนไหว
ร่างกายที่ตอ้ งใช้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ของลาตัว แขน ขา สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. การเคลื่ อนไหวแบบอยู่กับที่ หมายถึ ง การเคลื่ อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่ง ของ
ร่างกาย โดยไม่เคลื่ อ นห่างไปจากจุด เดิม แต่เป็ น การใช้ร่างกายทุก ส่วนให้ต อบสนองกับ การ
เคลื่อนไหวของร่างกายเป็ นส่วนใหญ่
2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีระยะทางเกิดขึน้ โดย
เน้นเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
3. การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ประกอบอุปกรณ์ หมายถึง การเคลื่อนไหวทัง้ แบบ
เคลื่อนที่และไม่เคลื่อนที่ พร้อมมีอุปกรณ์บางอย่างประกอบ เช่น บาร์ เชือก กระดานทรงตัว เป็ น
ต้น
จากการพัฒนากล้ามเนือ้ มัดเล็กและกล้ามเนือ้ ใหญ่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ควรมีการพัฒนาทัง้ กล้ามเนือ้ มัดเล็กและกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ กล้ามเนือ้ ทัง้ 2 มีหน้าที่ท่ีสาคัญในการ
เคลื่อนไหวอวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งมี ความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่นกั เรียนควรจะต้องฝึ ก
กล้ามเนือ้ ให้แข็งแรง เพื่อที่จะสามารถทากิจกรรมและปฏิบตั ิ เครื่องดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ โดยกิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวในจังหวะและกิจกรรมดนตรี เป็ นต้น
ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ให้กบั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา เพื่อที่จะนามาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางทักษะการปฏิบตั ิเครื่อง
ดนตรีคลาริเน็ต
3.5 แบบฝึ กทักษะ
ความหมายของแบบฝึ กทักษะ หมายถึง สิ่งที่จะต้องอาศัยการฝึ กฝนอยู่เป็ นประจา
เพื่ อให้เกิ ดความช านาญ โดยแบบฝึ กทัก ษะมี ช่ื อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น ชุดฝึ ก แบบฝึ ก เป็ น ต้น
การศึกษาค้นคว้ามีผใู้ ห้ความหมายของแบบฝึ กทักษะ ดังนี ้
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สมศัก ดิ์ สิ น ธุ ร ะเวชญ์ (2540) ได้ก ล่ า วว่ า แบบฝึ ก ทัก ษะ หมายถึ ง การจัด
ประสบการณ์ฝึ กหัด เพื่ อให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู ด้ ว้ ยตนเอง และสามารถแก้ ไขปั ญ หาได้
ถูกต้องอย่างหลากหลายและแปลกใหม่
ศศิธร ธัญ ลักษณานันท์ (2542) ได้กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะเป็ นแบบฝึ กที่ใช้ฝึ ก
ความเข้าใจ ฝึ กทักษะต่าง ๆ และทดสอบความสามารถของนักเรียนตามบทเรียนที่ครู สอน ว่า
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถนาไปปรับใช้ได้มากน้อยเพียงใด
ไพบูลย์ มูลดี (2546) ให้ความหมายของแบบฝึ กทักษะว่า แบบฝึ กทักษะ เป็ นชุด
การเรียนรูท้ ่ีครูจดั ทาขึน้ ให้ผเู้ รียนได้ทบทวนเนือ้ หาที่ เรียนรูม้ าแล้วเพื่อสร้างความรู ้ ความเข้าใจจะ
ช่วยเพิ่มทักษะความชานาญ และช่วยฝึ กทักษะการคิดให้มากขึน้ อีกทัง้ ยังมีประโยชน์ในการลด
ภาระให้กบั ครู และพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน ทาให้ผเู้ รียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการ
เรียนรูข้ องตนเองได้
อธิ วัฒ น์ ชูช่ื น (2552) ได้ก ล่า วว่า แบบฝึ ก ทัก ษะเป็ น ส่ว นช่ว ยในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ดี รวมถึงการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีของนักเรียนให้สงู ขึน้
ดังนัน้ แบบฝึ กทักษะจึงมีความสาคัญและจาเป็ นต่อการเรียนวิชาที่ตอ้ งใช้การฝึ กฝน เพื่อให้เกิด
ความชานาญ และเป็ นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบตั ขิ องนักเรียนให้ดีขนึ ้
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553b) ได้กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะ หมายถึง สื่อการ เรียนการ
สอนที่ ส ร้างขึน้ เพื่ อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติดว้ ยตนเองจนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจเพิ่ม ขึน้ โดยที่
กิจกรรมที่ได้ปฏิบตั ิในแบบฝึ กนัน้ จะครอบคลุมเนือ้ หาที่เรียนไปแล้ว ทาให้นักเรียนมีความรู แ้ ละ
ทักษะมากขึน้ เพราะมีรูปแบบหรือลักษณะที่หลากหลาย
จากความหมายของแบบฝึ กทักษะที่กล่าวข้างต้น สรุปได้วา่ เป็ นการจัดประสบการณ์
และเป็ นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึน้ เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง จนเกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ ในส่วนของกิจกรรมที่นกั เรียนได้ฝึกฝนนัน้ จะครอบคลุมเนือ้ หาที่เรียนไปแล้ว
ทาให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละทักษะมากขึน้ และทาให้ผเู้ รียนมองเห็นความก้าวหน้าจากผลการเรียนรู ้
ของตนเองได้
3.6 การสร้างแบบฝึ กทักษะ
การสร้างแบบฝึ กทักษะ มีจุดประสงค์เพื่อให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียน ดังนัน้ ผูส้ ร้างแบบฝึ กทักษะต้องอาศัยหลักทางจิตวิทยาการเรียนรู แ้ ละทฤษฎีท่ีเป็ น
แนวคิ ด พื ้น ฐานของการสร้า งแบบฝึ ก ทัก ษะ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ ความสนใจและค านึ ง ถึ ง
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ความสามารถและความแตกต่าง เพื่อให้ได้แบบฝึ กทักษะที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับนักเรียน
มากที่สดุ โดยได้ให้ความหมายของการสร้างแบบฝึ กทักษะไว้ ดังนี ้
ผดุง อารยะวิญญู (2544 ) ได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กทักษะ ดังนี ้
1. แบบฝึ กทักษะควรจะมีหลายแบบเพื่อนักเรียนจะได้ไม่เบื่อ
2. ควรเป็ นแบบฝึ กทักษะสัน้ ๆ
3. ควรให้ฝึกฝนในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน
4. ควรมีการประเมินผลและควรประเมินในขณะที่ฝึกฝน เพื่อดูวา่ นักเรียนเกิด
การเรียนรูอ้ ย่างไร
5. แบบฝึ กทักษะต้องสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาและพัฒนาการของนักเรียน
6. แบบฝึ กทักษะควรมีจดุ มุง่ หมายแน่นอนว่าควรฝึ กด้านใด และจัดเนือ้ หาให้
ตรงตามจุดมุง่ หมาย
7. ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของนั ก เรี ย นแต่ ล ะคน โดยแยกแยะตาม
ความสามารถ
8. แบบฝึ กทักษะต้องมีคาชีแ้ จงง่าย ๆ สัน้ ๆ เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจ
9. เนื อ้ หาในแต่ละแบบฝึ กทักษะต้องให้เหมาะสมกับเวลาและความสนใจ
ของนักเรียน
ประภาพร ถิ่นอ่อง (2553a) ได้กล่าวว่า หลักการสร้างแบบฝึ กทักษะควรคานึงถึง
หลักจิตวิทยาในการเรียนรูโ้ ดยมีจดุ มุ่งหมายในการฝึ ก แบบฝึ กควรเริ่มจากง่ายไปหา ยาก มีหลาย
แบบ มีตวั อย่างประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเอง
หลักการสร้างแบบฝึ ก ผูส้ ร้างต้องศึกษาปั ญหาของเนือ้ หาที่นามาสร้างแบบฝึ ก
โดยนามาตัง้ วัตถุประสงค์ตลอดจนรู ปแบบ และวางแผนขัน้ ตอนการใช้แบบฝึ ก การสร้างแบบฝึ ก
ต้องสอดคล้องกับเนือ้ หาและทักษะที่ตอ้ งการฝึ ก ต้องนาหลักจิตวิทยาการเรียนรู ้ และจิตวิทยา
พัฒนาการมาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบฝึ ก ก่อนนาไปใช้ควรมีการทดลอง เพื่อหาข้อบกพร่อง
ของแบบฝึ ก
จากการสร้างแบบฝึ กข้างต้น สรุปได้วา่ เป็ นการสร้างแบบฝึ กทักษะเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน
เป็ นหลักการสร้างแบบฝึ กทักษะที่ควรคานึงถึงหลักจิตวิทยาในการเรียนรู ้ โดยมีจดุ มุ่งหมายในการ
ฝึ ก มี ห ลายรู ป แบบและแบบฝึ กควรเริ่ม สร้างแบบฝึ ก ทักษะแบบสั้น ๆ ง่ าย ๆ มี คาชี แ้ จงสั้น ๆ
เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจและสามารถประเมินผลขณะฝึ กฝนได้ สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการของ
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นักเรียน มีตวั อย่างประกอบ มีภาพประกอบ มีแบบแผนและสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรูไ้ ด้
ด้วยตนเอง
3.7 บันไดเสียง (Scale)
บันไดเสียงเป็ นการช่วยพัฒ นาทักษะในการปฏิ บตั ิท่ี ดีในอี กรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งบันได
เสียง มาจากรากศัพท์ของภาษาอิตาลี สกาลา (Scala) ซึ่งแปลตรงตัวว่า ขัน้ บันได ฉะนัน้ บันได
เสียงจึงเป็ นโน้ตที่เรียงกันตามลาดับจากต่าไปสูงหรือจากสูงไปต่า เป็ นโครงสร้างที่มีการกาหนด
ช่วง ห่างของเสียง จากตัวโน้ตหนึ่งไปยังอีกตัวโน้ตหนึ่งอย่างเป็ นระบบ โดยชนิดของบันไดเสียงจะ
ประกอบไปด้วย บัน ไดเสี ย งเมเจอร์ (Major scale) และ บัน ไดเสี ย งไมเนอร์ (minor scale) ซึ่ง
บัน ไดเสี ย งที่ เป็ น หลัก ในดนตรีต ะวัน ตกมี 2 ประเภท ได้แก่ บัน ไดเสี ย งไดอาโทนิ ก (Diatonic
scale) และบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic scale) โดยบันไดเสียงไดอาโทนิก เป็ นบันไดเสียงที่
ประกอบด้วยโน้ต 7 ตัว แต่โน้ตตัวที่ 1 ถูกซา้ อีกครัง้ ในตอนท้าย เพื่อให้ครบ 1 ช่วงคู่ 8 (1 Octave)
บันไดเสียงไดอาโทนิกที่สมบูรณ์จงึ ประกอบด้วยโน้ต 8 ตัว ซึ่งบันไดเสียงไดอาโทนิกมี 2 ชนิด ได้แก่
บันไดเสียงเมเจอร์ และบันไดเสียงไมเนอร์ บันไดเสียงทัง้ สองจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในดนตรี
ตะวันตก ซึ่งนิยมใช้ตงั้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 มาจนถึงปั จจุบนั โดยโครงสร้างของบันไดเสียงจะ
แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
3.7.1 โครงสร้างบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic scale)
บันไดเสียงโครมาติก จะประกอบไปด้วยโน้ต 12 ขัน้ แต่โน้ตตัวที่ 1 ถูกซา้ อีก
ครัง้ ในตอนท้าย เช่นเดียวกับบันไดเสียงไดอาโทนิก เป็ นบันไดเสียงที่มีระยะห่างกันครึง่ เสียงทัง้ ขา
ขึน้ และขาลง การเรียกชื่อตัวโน้ตในบันไดเสียงโครมาติกต้องมีการใช้ ตวั อักษรที่ซา้ กัน และการไล่
เสียงขาขึน้ นิยมใช้เครื่องหมายแปลงเสียงชาร์ป ส่วนการไล่เสียงขาลงจะใช้เครื่องหมายแฟล็ต โดย
มีโน้ตตัวแรกเป็ นชื่อของบันไดเสียง

ภาพประกอบ 14 ตัวอย่าง โครงสร้างของบันไดเสียงโครมาติก
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
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3.7.2 โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ (Major scale)
บันไดเสียงเมเจอร์ จะประกอบไปด้วยโน้ต 8 ตัว ที่มีระยะห่างระหว่างโน้ตใน
แต่ล ะขั้น จะเป็ น หนึ่ง เสี ย งหรือ ครึ่ง เสี ย ง ซึ่ง ในบัน ไดเสี ย ง C เมเจอร์ ถื อ ว่าเป็ น บัน ไดเสี ย งขั้น
พืน้ ฐานในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์อ่ืน ๆ ซึ่งตัวโน้ตขัน้ ที่ 3 กับ 4 และตัวโน้ตขัน้ ที่ 7 กับ 8 จะมี
ระยะห่างครึ่ง เสี ย ง ส่ วนตัวโน้ต ที่ น อกเหนื อ จากนั้น จะมี ระยะห่า งกัน เต็ม เสี ย ง จึง กล่าวได้ว่า
โครงสร้างหลักของบันไดเสียงเมเจอร์ จะมีระยะห่างเต็มเสียงทัง้ หมด ยกเว้น ตัวโน้ตขัน้ ที่ 3 กับ 4
และตัวโน้ตขัน้ ที่ 7 กับ 8

ภาพประกอบ 15 ตัวอย่าง โครงสร้างบันไดเสียง C เมเจอร์
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
3.7.3 โครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์ (minor scale)
บัน ไดเสี ยงไมเนอร์ จะประกอบไปด้วยระยะห่างเต็ม เสี ยงและครึ่งเสี ยงที่
แตกต่างกัน ดังนี ้
1.) บันไดเสียงเนเจอรัลไมเนอร์ (Natural minor) คือ บันไดเสียงที่ได้จาก
การนาตัวโน้ตขัน้ ที่ 6 ของบันไดเสียงเมเจอร์มาเป็ นโน้ตโทนิค แล้วไล่โน้ตเรียงขึน้ ไปจนครบ 8 ขัน้
โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงระยะห่างของเสียง โครงสร้างของบันไดเสียงเนเจอรัลไมเนอร์ จะมีระยะห่ าง
เต็มเสียงทัง้ หมด ยกเว้น ตัวโน้ตขัน้ ที่ 2 กับ 3 และตัวโน้ตขัน้ ที่ 5 กับ 6

ภาพประกอบ 16 ตัวอย่าง โครงสร้างบันไดเสียง A เนเจอรัลไมเนอร์
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
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2.) บันไดเสียงฮาร์โมนิคไมเนอร์ (Harmonic minor) จะประกอบไปด้วย
ตัวโน้ตขัน้ ที่ 6 ไปหาตัวโน้ตขัน้ ที่ 7 จะห่างกันเป็ นหนึ่งเสียงครึ่ง 1 ½ และตัวโน้ตขัน้ ที่ 7 ที่ทาหน้าที่
แปลงให้เสียงสูงขึน้ ½ เสียง โดยจะเป็ นลักษณะของการวิ่งเข้าหาตัวโน้ตโทนิค บันไดเสียงฮาร์โม
นิคไมเนอร์ นิยมนามาใช้ในการเรียบเรียงเสียงประสาน ดังนัน้ ในโน้ตขัน้ ที่ 7 จะทาให้สูงขึน้ ½
เสียง

ภาพประกอบ 17 ตัวอย่าง โครงสร้างบันไดเสียง A ฮาร์โมนิคไมเนอร์
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
3.) บันไดเสียงเมโลดิคไมเนอร์ (Melodic minor) จะประกอบไปด้วยตัว
โน้ตขัน้ ที่ 6 และขัน้ ที่ 7 โดยการแปลงเสียงให้สงู ขึน้ ½ เสียง ในการไล่เสียงขาขึน้ และส่วนตัวโน้ต
ขั้น ที่ 6 และ ขั้น ที่ 7 ในการไล่เสี ย งขาลง โดยการแปลงเสี ย งลง ½ เสี ย ง ซึ่ง กลับ มาเป็ น ในรู ป
แบบเดิมปกติ

ภาพประกอบ 18 ตัวอย่าง โครงสร้างบันไดเสียง A เมโลดิคไมเนอร์
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
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ผูว้ ิจยั ได้นาบันไดเสียงมาใช้ ประกอบกับคาร์ล เบอร์แมน ใช้บนั ไดเสียงเป็ นตัวช่วยใน
เรื่อง การเคลื่อนไหวของนิว้ มือให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในการนามาใช้
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เพราะบันไดเสียงเป็ นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาความเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนือ้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยการซ้อมบันไดเสียงใน 1 ช่วงคู่ 8 หรือ 2
ช่วงคู่ 8 จะทาให้สามารถสร้างคุณลักษณะของเสียงได้และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการซ้อมให้
เป็ นในส่วนของโน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ และ เขบ็ต 2 ชัน้ ตามล าดับ ซึ่งในการประพันธ์บทเพลงต่าง ๆ
ผูป้ ระพันธ์ส่วนใหญ่จะอาศัยการใช้บนั ไดเสียงในการประพันธ์เป็ นหลัก ซึ่ง คาร์ล เบอร์แมน ก็ได้ใช้
เทคนิควิธีการฝึ กซ้อมในรูปแบบของบันไดเสียงมาเป็ นตัวพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
คลาริเน็ต ซึ่งการใช้บนั ไดเสียงในการฝึ กซ้อมนัน้ มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้สามารถ
เล่นบทเพลงที่มีการใช้นิว้ ยาก ๆ ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ เพื่อพัฒนาคุณภาพเสียง,
พัฒนาทักษะในการไล่นวิ ้ และพัฒนาการออกเสียงให้ได้สาเนียงต่าง ๆ ในการเป่ าได้อย่างถูกต้อง
การออกเสียง (Articulation)
4.1 วิธีการออกเสียง
ทักษะในการออกเสี ยง หรือที่เรียกว่า (Articulation) เป็ นปั จจัยสาคัญ ของการเล่น
คลาริเน็ตที่มีความสัมพันธ์เชื่อมกันกับระบบนิว้ ในการเคลื่อนไหว เพราะในทุก ๆ บทเพลง จะต้องมี
การออกเสียงในรู ปแบบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไปในการเป่ าคลาริเน็ต เรียกเทคนิควิธีนีว้ ่า การ
ตัดลิน้ หรือ (Tonguing) คือการทาให้ลกั ษณะของเสียงมีความสัน้ -ยาว ที่แตกต่างกันในแต่ละบท
เพลง โดยการใช้ลิน้ ของเราเองไปแตะที่ปลายลิน้ ของคลาริเน็ต โดยในตาแหน่งของการวางลิน้ ที่
ถูกต้อง จะต้องให้ลิน้ นัน้ ยกไปด้านบนให้มี ลกั ษณะที่สงู และถอยกลับไปด้านหลัง และควรใช้ลมใน
การควบคุมขณะตัดลิน้ จะเป็ นการช่วยในเรื่องของการตัดลิน้ ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี เพราะในส่วน
ของปลายลิน้ จะไปสัมผัสที่ปลายลิน้ ของคลาริเน็ตได้สะดวกขึน้ โดยใช้การออกเสียงคาว่า “ที” หรือ
“ดี” ซึ่งจะทาให้ได้เสียงที่ชดั เจนและเป็ นช่วงที่ตาแหน่งของปลายลิ น้ สัมพันธ์กบั ปลายลิน้ ของคลา
ริเน็ตพอดี ในการตัดลิน้ ซึ่งเป็ นเทคนิคในการเป่ า จะใช้ในส่วนของปากเป่ ากับบาร์เรล โดยการใช้
ลิน้ ปิ ดกั้นในระหว่างการเป่ า เป่ าโดยการลากเสียงให้ยาวพอประมาณ และเมื่อต้องการที่จะให้
เสียงสัน้ ลง ให้ใช้ในส่วนของปลายลิน้ ไปแตะที่บริเวณลิน้ ของคลาริเน็ตเบา ๆ ในรูปแบบของการ
ออกเสียง “ที” ซึ่งการตัดลิน้ ในลักษณะนีเ้ ป็ นพืน้ ฐานในการฝึ กตัดลิน้ จากการลากเสียงที่ยาวก่อน
แล้วค่อยสั้นลง เพื่ อให้เคยชิ นกับรู ปปาก บวกกับการสัม ผัสที่ ปลายลิ น้ เข้ากับลิ น้ ของคลาริเน็ต
หลังจากที่ผเู้ ล่นเริ่มชินกับเทคนิคการตัดลิน้ ดังกล่าวแล้ว ให้ผูเ้ ล่นประกอบเครื่องให้ครบสมบูรณ์
พร้อมกับฝึ กการตัดลิน้ โดยการออกเสียง “ที” ในลักษณะเสียงที่ยาวและสัน้ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
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4.2 การหายใจสร้างคุณภาพเสียง
การหายใจที่ถกู ต้อง เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ า
ทุกชนิด ซึ่งการหายใจที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดคุณภาพของเสียงที่ดีควบคู่กันไป เป็ นการฝึ กฝนการ
บังคับของกล้ามเนือ้ และการกาหนดลมหายใจ คือ การหายใจลงเข้าสู่ทอ้ งจนกล้ามเนือ้ ท้องขยาย
ออก โดยชายโครงและทรวงอกก็ข ยายเช่นเดียวกันและไม่ยกไหล่ ในขณะที่หายใจออกก็ทาให้
ลักษณะตรงข้ามกันกับการหายใจเข้า จะทาให้กล้ามเนือ้ ในส่วนต่างคลายตัวและเป็ นปกติ
สุกรี เจริญสุข (2559) ได้กล่าวไว้วา่ กระบวนการหายใจในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องเป่ า จาเป็ นที่จะต้องใช้ลมมากกว่าการร้องเพลง ซึ่งนักดนตรีจะต้องเรียนรูก้ ารใช้กระ
บังลมและการควบคุมลมในการหายใจที่ลว้ นแล้วแต่มีความสาคัญสาหรับนักดนตรีประเภทเครื่อง
เป่ าเป็ นอย่างยิ่ง การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้การเป่ าดีขึน้ ควบคุมสาเนี ยงและประโยคในบท
เพลงได้มากขึน้ จึงควรต้องใช้อวัยวะในการหายใจที่ถกู ต้อง

ลักษณะของกระบังลมเมื่อหายใจเข้า (ซ้าย) และหายใจออก (ขวา)
ที่มา: ดุษฏี พนมยงค์ บุญทัศนกุล (2547)
เทคนิควิธีการหายใจเข้า จะต้องอยู่ในลักษณะของอกผายไหล่ผ่ึง สามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 3 ระยะ คือ 1) การเพิ่มลมบริเวณกะบังลมส่วนล่าง โดยใช้นิว้ มือของเราสัมผัสไปที่บริเวณ
หน้าท้องให้นิว้ ก้อยอยู่บริเวณของสะดือ หรือซี่โครงจะรู ส้ ึกว่าท้องจะป่ องออกมาเล็กน้อย 2) การ
เพิ่มลมจากข้อที่ 1 โดยการเอามือไปแตะที่บริเวณซี่โครงใต้รกั แร้ จะทาให้รูส้ ึกว่ากล้ามเนือ้ บริเวณ
ดัง กล่าวขยายตัวเล็ ก น้อย 3) การเพิ่ ม ลมให้เต็ม ปอด คื อ หน้าอกจะยกขึน้ เล็ กน้อ ย โดยทุก 3
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ขัน้ ตอนที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจะต้องไม่ยกไหล่ และควรต้องควบคุมลมให้เป็ นไปตามธรรมชาติมาก
ที่สดุ
การหายใจเข้า-ออก สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือ ต้องควบคุมลมในการเป่ าให้สม่าเสมอ โดย
การทางานของกล้ามเนือ้ จะเกิดขึน้ ในลักษณะตรงกันข้ามกับการหายใจเข้า ซึ่งในการใช้ลมในการ
ปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต จะมีอยูด่ ว้ ยกัน 2 แบบ คือ ลมอุน่ และ ลมเย็น
การฝึ กเป่ าด้วยลมอุน่ หมายถึง การเป่ าลมออกมาให้มีอณ
ุ หภูมิท่ีสงู กว่าลมเย็น ซึ่ง ใน
ลักษณะของคลาริเน็ตจะเป็ นในรูปแบบของการเป่ าในช่วงเสียงต่าที่ใช้ลมช้า โดยการเปิ ดหลอดลม
ให้กว้างขึน้
การฝึ กเป่ าด้วยลมเย็น หมายถึง การเป่ าลมออกมาให้ชอ่ งปากแคบเหมือนกับการผิว
ปาก ซึ่งในลักษณะของคลาริเน็ตจะเป็ นในรูปแบบของการเป่ าช่วงเสียงสูง ที่ใช้การดันลมเร็วและ
แรง
ในส่วนของการควบคุมลมหายใจ ในนักดนตรีและนัก เรียนที่เล่นเครื่องดนตรีคลาริ
เน็ต จะควบคุมการใช้ลมในการหายใจเข้า โดยจะเป็ นในลักษณะของการทาให้ซ่ีโครงขยายตัวออก
พร้อมกับกระบังลมจะกดลง จะทาให้พืน้ ที่ช่องอกมีขนาดมากขึน้ และเก็บลมได้มากขึน้ กระบังลม
จะเป็ นตัวที่ทาหน้าที่หลักโดยการหายใจเข้า และในส่วนของการหายใจออกกระบังลมจะเป็ นตัว
ช่วยทางกล้ามเนือ้ ซี่โครงเท่านัน้ ซึ่งการหายใจออกกระบังลมจะทาหน้ าที่เหมือนปกติคือกลับคืนสู่
สภาพเดิมของมัน เวลาหายใจช่องท้องจะถูกปิ ดสนิท ถูกปิ ดโดยกระบังลมที่อยู่ดา้ นบน ด้านข้าง
โดยรอบถูกกัน้ โดยกล้ามเนือ้ ท้องและเอว ในขณะที่เราหายใจเข้าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือรูปร่าง
ของช่องท้อง ซึ่งกล่าวได้ว่า กระบังลมจะกดตัวลงมาเพื่อดั นอวัยวะต่าง ๆ คือ กล้ามเนือ้ ท้อง เอว
และเชิงกรานให้กลับสู่ปกติ โดยนักเรียนที่เล่นเครื่องดนตรีคลาริเน็ตหลาย ๆ คนควรที่จะใช้กระดูก
สันหลังเป็ นตัวช่วยอวัยวะอื่น ๆ ในการหายใจ ซึ่งการหายใจนัน้ ขึน้ อยู่กบั กระดูกสันหลัง คือ ซี่โครง
ที่ทาการขยายออกเวลาหายใจเข้าก็จะมี ขอ้ ต่อเชื่อมกับกระดูกสันหลัง ทาให้เวลาอวัย วะในช่อง
ท้อ งต่าง ๆ เคลื่ อ นตัวเพราะกระบัง ลมเกิ ดการกดลง ก็ จ ะมี ก ระดูกสันหลังเป็ น ส่วนล่างที่ คอย
ควบคุมอยู่ ฉะนัน้ กระดูกสันหลังจึงมีความสาคัญต่อระบบการหายใจมากที่สดุ
ทั้งนี ค้ ุณ ภาพเสียงจึงเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ ในการเล่น คลาริเน็ ต กล่าวคือ ในการปฏิ บัติ
เครื่องดนตรี เกิดจากวิวฒ
ั นาการของเสียงที่เราสร้างขึน้ มา เป็ นผลผลิตของการกระทาที่เกี่ยวกับ
ร่างกายในการสร้างเสียงจากเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะเป็ นการหายใจ, การวางระบบนิว้
, การวางรู ปปากที่เหมาะสม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า เครื่องดนตรีก็เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดคุณภาพ
เสี ย งที่ ดี ได้ เพราะด้วยคุณ ลัก ษณะของเนื อ้ เสี ย งแต่ล ะเครื่อ งดนตรีของคลาริเน็ ต ก็ จ ะมี ค วาม
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แตกต่างกันไป หรืออาจจะเป็ นในส่วนของจินตนาการเรื่องของเสียงที่เราต้องการ คือเป็ นเสียงของ
นักคลาริเน็ตที่เราให้เขาเป็ นแบบอย่าง ซึ่งเป็ นเสียงในฝันของผูเ้ ล่นคลาริเน็ตหลาย ๆ คนที่อยากจะ
มีเนือ้ เสียงเหมือนนักคลาริเน็ตที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งเสียงเหล่านีเ้ ป็ นการสะท้อนให้เห็นและรวมไปถึง
เป็ นผลผลิตของเสียงที่เราสร้างขึน้ มา โดยอุปกรณ์ในการสร้างเสียงเหล่ านัน้ จะประกอบไปด้วย ลิน้
คลาริเน็ต, เม้าท์, และร่างกาย คือ ริมฝี ปาก, ตาแหน่งลิน้ ฯลฯ ที่ลว้ นแล้วแต่จะเป็ นตัวแปรที่ทาให้
เราได้คณ
ุ ภาพเสียงที่ดี รวมไปถึงการยืน และการนั่งที่ถูกต้องและถูกวิธี จะเป็ นผลผลิตที่ทาให้ได้
คุณภาพเสียงที่ดีเช่นกัน ในการพัฒนาคุณภาพเสียงในการเป่ านัน้ จัดเป็ น “ความประทับใจแรก”
(First Impression) ซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจให้กบั ผูเ้ ล่น คลาริเน็ตทุกคนที่อยากจะพัฒนาการเป่ าของ
ตนเองให้ดีย่ิงขึน้ และสามารถที่จะนาความรูแ้ ละเทคนิ คต่าง ๆ ในเรื่องของเสียงที่ได้ไปปรับใช้ใน
การเป่ าบทเพลงต่าง ๆ ที่ได้คณ
ุ ภาพต่อไป
4.3 รู ปแบบและวิธีการออกเสียง
การออกเสียงในรู ปแบบต่าง ๆ ในตัวอย่างบันไดเสียง C Major Scale เป็ นเทคนิค
วิธีการปฏิบตั ิ โดยการใช้ระบบนิว้ ในการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับลมในการปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นถึง
เทคนิคที่หลายหลากรูปแบบ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะหรือบทเพลงได้ เหมาะ
สาหรับนักเรียนที่การเคลื่อนไหวนิว้ ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร โดยมีรูปแบบการออกเสียงทัง้ หมด 6
รูปแบบดังต่อไปนี ้้
การออกเสียงแบบที่ 1

ภาพประกอบ 19 แสดงการออกเสียงแบบที่ 1
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
จากรู ปที่ 19 ในการออกเสี ยงแบบที่ 1 นี ้ ทาได้โดยการบรรเลงโน้ตสองตัวแรก
แบบเลกาโต้ (Legato) และสองตัวหลังแบบซตัคคาโต้ (Staccato)
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การออกเสียงแบบที่ 2

ภาพประกอบ 20 แสดงการออกเสียงแบบที่ 2
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
จากรู ปที่ 20 ในการออกเสี ยงแบบที่ 2 นี ้ ทาได้โดยการบรรเลงโน้ตสองตัวแรก
แบบแบบซตัคคาโต้ (Staccato) และสองตัวหลังแบบเลกาโต้ (Legato)
การออกเสียงแบบที่ 3

ภาพประกอบ 21 แสดงการออกเสียงแบบที่ 3
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
จากรู ปที่ 21 ในการออกเสียงแบบที่ 3 นี ้ ทาได้โดยการบรรเลงโน้ตสามตัวแรก
แบบเลกาโต้ (Legato) และตัวหลังแบบซตัคคาโต้ (Staccato)
การออกเสียงแบบที่ 4

ภาพประกอบ 22 แสดงการออกเสียงแบบที่ 4
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
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จากรู ป ที่ 22 ในการออกเสี ย งแบบที่ 4 นี ้ ท าได้โดยการบรรเลงโน้ต ตัว แรก
แบบซตัคคาโต้ (Staccato) และสามตัวหลังแบบเลกาโต้ (Legato)
การออกเสียงแบบที่ 5

ภาพประกอบ 23 แสดงการออกเสียงแบบที่ 5
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
จากรู ป ที่ 23 ในการออกเสี ย งแบบที่ 5 นี ้ ท าได้โดยการบรรเลงโน้ต ตัว แรก
แบบซตั ค คาโต้ (Staccato) ตั ว ที่ 2,3 แบบเลกาโต้ (Legato) และตั ว หลั ง แบบซตั ค คาโต้
(Staccato)
การออกเสียงแบบที่ 6

ภาพประกอบ 24 แสดงการออกเสียงแบบที่ 6
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
จากรู ปที่ 24 ในการออกเสี ยงแบบที่ 6 นี ้ ทาได้โดยการบรรเลงโน้ตสองตัวแรก
แบบเลกาโต้ (Legato) และสองตัวหลังแบบเลกาโต้ (Legato) เช่นเดียวกัน
เทคนิ ค วิ ธี ก ารในรู ป แบบของการออกเสี ย งต่ า ง ๆ เหล่ า นี ้ มี ป ระโยชน์ต่ อ การ
เคลื่อนไหวของนิว้ ให้สมั พันธ์กนั กับเสียงเป็ นอย่างมาก สามารถใช้เป็ นแบบฝึ กหัดในการฝึ กซ้อมที่
สามารถช่วยในเรื่องของการออกเสี ยงและการเคลื่ อนไหวของระบบนิ ว้ ได้เป็ น อย่างดี และใน
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ขณะเดียวกันควรฝึ กซ้อมการออกเสียงในแต่ละแบบซา้ ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การเคลื่อนไหว
ของระบบนิว้ ได้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาริเน็ต และเมื่อนาเทคนิค
ดังกล่าวมารวมกัน นักเรียนสามารถฝึ กซ้อมการออกเสียงในลักษณะต่าง ๆ ได้ดงั ภาพต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 25 แสดงลักษณะของภาพรวมในการออกเสียงตามรูปแบบต่าง ๆ
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
4.4 การตัดลิน้ แบบซตัคคาโต (Staccato)
การออกเสียงในรูปแบบของซตัคคาโต (Staccato) ให้ออกเสียงคาว่า ทัด “TuT” เป็ น
การหยุดเสียงโดยการใช้ลิน้ ไปแตะที่ลิน้ ของคลาริเน็ต จะค่อนข้างยาก ถ้าไม่คนุ้ ชินกับการใช้ลิน้
ควรฝึ กควบคูไ่ ปกับการใช้นิว้ ในการเปลี่ยนเสียงให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้ ใช้ลมไปพร้อม ๆ กับการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ โดยการฝึ กตัดลิน้ ควรซ้อมช้า ๆ และคานึงถึงจังหวะเป็ นหลัก ในผูเ้ ล่น
หลาย ๆ คนจะมี ทัก ษะในการตัด ลิ น้ ที่ ท าให้เกิ ด ความสั้น ของเสี ย งที่ ไ ม่ เท่ า กัน และจะไม่ ไ ด้
คุณลักษณะของหัวเสียงที่ดีในความสัน้ ของโน้ต เพราะผูเ้ ล่นบางคนจะใช้คอในการตัดลิน้ ซึ่งไม่
ถูกต้องกับหลักการในการตัดลิน้ แบบซตัคคาโต ซึ่งหลักการที่ถูกต้องในการตัดลิน้ แบบซตัคคาโต
ควรใช้กล้ามเนือ้ ส่วนกระบังลมในการควบคุมลม เพื่อช่วยในการตัดลิน้ และควรใช้ลิน้ ให้นอ้ ยที่สุด
เพราะลิน้ เป็ นเพียงแค่ลกั ษณะของการทาให้เสียงออกมาชัดเจนแค่หวั เสียงเท่านัน้

ภาพประกอบ 26 ตัวอย่างของโน้ตในการตัดลิน้ แบบ Staccato
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
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4.5 ขั้นคู่เสียง (Intervals)
ขัน้ คูเ่ สียง หมายถึง ระยะห่างระหว่างตัวโน้ต 2 ตัว เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตทัง้
2 ตัวที่บ่งบอกระยะและลักษณะของเสียง เมื่อเล่นโน้ตทัง้ สองทีละตัวหรือเล่นพร้อมกัน ก็จะเกิด
เป็ นโน้ตขัน้ คูเ่ สียง ระยะขัน้ คูเ่ กิดขึน้ ได้เสมอระหว่างโน้ต 2 ตัว โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็ นโน้ตที่
มีโครงสร้างหรือมี ตาแหน่งอยู่ท่ี ใด ซึ่งขัน้ คู่เป็ นส่วนประกอบที่ สาคัญ ของ ไทรแอด (Triad) และ
คอร์ด (Chord) ซึ่ ง เกี่ ย วข้อ งกั บ การประสานเสี ย ง การวิ เคราะห์ ขั้น คู่ เป็ นขั้ น ตอนหนึ่ ง ใน
กระบวนการเปลี่ ย นกุญ แจเสี ย ง การเรีย บเรีย งเสี ย งประสาน ตลอดจนการเขี ย นแนวท านอง
ประสาน นับว่าขัน้ คูเ่ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการศึกษาทฤษฎีดนตรีตงั้ แต่ระดับมัธยมต้นจนถึงระดับ
สูงสุด
ทัง้ นีข้ นั้ คูเ่ สียงในแบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมน จะใช้กล้ามเนือ้ ในการเคลื่อนไหว
ที่ค่อนข้างสูง เพราะในแบบฝึ กทักษะจะมีโน้ตที่เยอะ และเป็ นโน้ตเขบ็ต 2 ชัน้ การฝึ กการกดโน้ต
ขัน้ คูเ่ สียงของคลาริเน็ต ทาได้โดยการกดนิว้ และเปิ ด-ปิ ดนิว้ มือด้วยอัตราจังหวะที่ 50 แล้วค่อยเพิ่ม
อัตราจังหวะขึน้ เรื่อย ๆ เมื่อมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของระบบนิว้

ภาพประกอบ 27 ตัวอย่างโน้ตขัน้ คูเ่ สียงในรูปแบบของคู่ 3
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
ระบบนิว้ (Fingering)
ทักษะในการเพิ่ม ความคล่องตัวของระบบนิว้ หรือที่เรียกว่า (Fingering) เป็ นทักษะที่
สาคัญในการเล่นเครื่องดนตรีคลาริเน็ต เพราะเครื่องดนตรีคลาริเน็ตจะเป็ นเครื่องดนตรีประเภทที่มี
ปุ่ มกดหรือคียก์ ดที่จาเป็ นต้องใช้เกือบทุกนิว้ ในส่วนของมือและนิว้ มือของผูเ้ ล่นบางคน ที่กาลังของ
นิว้ มือยังไม่มีแรงในการกดที่มากพอ ทาให้นิว้ ในการกดเครื่องคลาริเน็ตปิ ดไม่สนิท จึงอาจทาให้
การออกเสียงไม่ชดั เจนและไม่สามารถเป่ าเทคนิคต่าง ๆ ได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งระบบนิว้ เป็ นสิ่งที่สาคัญ
ในการเล่นคลาริเน็ต เนื่องจากระบบนิว้ เป็ นส่วนประกอบที่สาคัญในการเล่นเครื่องดนตรีเกือบทุก
ชนิด เพราะเป็ นส่วนที่ ทาให้เกิดเสียง ซึ่งถ้าผูเ้ ล่นสามารถที่จะเป่ าออกเสี ยงได้ แต่ระบบในการกด
นิว้ ปิ ดไม่สนิท ก็จ ะทาให้บทเพลงที่เล่นไม่เกิดความไพเราะและไม่มีประสิทธิ ภาพเท่าที่ ควร ซึ่ง
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เทคนิควิธีการวางมือและนิว้ มื อในการเล่นคลาริเน็ต ควรที่จะวางมือให้ได้องศาที่ถูกต้อง โดยใน
การใช้งานของข้อมือและนิว้ มือ ควรที่จะเคลื่อนไหวนิว้ ในการเปิ ด -ปิ ดคียเ์ พียงข้อนิว้ เท่านัน้ ในการ
วางนิว้ มือแบบแบน คือการวางนิว้ มือที่ไม่มีสว่ นโค้งงอ จะทาให้เกิดผลเสียเกิดขึน้ เพราะการวางนิว้
มือแบบแบน จะทาให้เกิดอาการเกร็งและต้องใช้แรงในการเคลื่อนไหวมากกว่าเดิม และที่สาคัญ
ควรมีการฝึ กซ้อมกับกระจกที่จะสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนิว้ เรา ว่าเราวางนิว้ ในลักษณะใด
จะทาให้เห็นองค์ประกอบทัง้ หมดในการวางนิว้ ว่าถูกหรือผิด ซึ่งในผูท้ ่ีเล่นคลาริเน็ตส่วนใหญ่ จะรู ้
วิธีการวางมือและระบบนิว้ ในการกดได้อย่างถูกต้อง แต่จะไม่ค่อยให้ความสาคัญในการฝึ กซ้อม
แต่ถา้ เราคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญในการวางระบบนิว้ ก็จะทาให้เกิดคุณภาพในการวางระบบ
นิว้ ได้ถกู ต้องและมีประสิทธิภาพในการเล่นคลาริเน็ตได้มากยิ่งขึน้
5.1 การฝึ กซ้อมด้วยจังหวะช้าและเร็ว
ศิริพงษ์ สมบูรณ์ (2558) ได้กล่าวว่า แบบฝึ กหัดและบทเพลงที่นกั เรียนนามาฝึ กซ้อม
นัน้ มักจะเป็ นช่วงที่มีความยากด้านการใช้รา่ งกายและการเคลื่อนไหวของนิว้ ในการปฏิบตั ิ ซึ่งใน
แบบฝึ ก ทัก ษะจะมี โน้ต ที่ ค่ อ นข้า งยาก เทคนิ ค ดัง กล่ า ว ควรใช้ก ารฝึ ก ซ้อ มแบบช้า ๆ ด้ว ย
(Metronome) และตามด้วยการฝึ กซ้อมแบบเร็วด้วย (Metronome) เช่นเดียวกัน ซึ่งการฝึ กซ้อม
แบบช้าก่อนที่จะมาซ้อมแบบเร็ว จะทาให้การเคลื่อนไหวของนิว้ มือเรานัน้ สัมพันธ์กนั และสามารถ
ปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะได้อย่างคล่องแคล่ว และทาให้เกิดความแม่นยาในจังหวะขณะปฏิบตั ิ คลาริ
เน็ต
5.2 วิธีการเคลื่อนไหวของนิว้ ในการเปิ ดและปิ ดคีย ์
โดยโธมัส ริทเนอร์ ( Ridenour W. Thomas ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Educator’s
Guide to the Clarinet ว่า ในลักษณะของการปล่อยแขนลงข้างลาตัวโดยที่ไม่เกร็ง ในลักษณะของ
มือและนิว้ มือจะเป็ นเส้นโค้งอย่างเป็ นธรรมชาติ เราจึงควรใช้ลกั ษณะนิว้ ที่โค้งเป็ นธรรมชาติและให้
รูส้ ึกผ่อนคลาย มาใช้กับการกดคียต์ ่าง ๆ ดังนัน้ ควรที่จะใช้ส่วนโค้ง ๆ ที่อยู่เกือบปลายนิว้ ในการ
ปิ ดรูคียต์ ่าง ๆ โดยจะไม่ได้ใช้ส่วนที่แบนของนิว้ ข้อแรก ซึ่งในการกดคียล์ ักษณะนีจ้ ะช่วยให้การ
วางมือและนิว้ มือคงสภาพเส้นโค้งที่เป็ นธรรมชาติ ทาให้การกดคียข์ องคลาริเน็ตนัน้ ไม่เกร็งและได้
เสียงที่มีคุณภาพ ซึ่งในการเรียนรู ท้ ่ีจะเล่นบทเพลงยาก ๆ นัน้ แน่นอนว่าผูเ้ ล่น หลาย ๆ คนต้องมี
ปั ญ หาทางด้านเทคนิคในการไล่โน้ต ซึ่งความรู พ้ ืน้ ฐานด้านเทคนิค มีความจาเป็ นต่อการปฏิบตั ิ
เป็ นอย่างมาก โดยการฝึ กซ้อมเทคนิคในการไล่นิว้ ที่สาคัญ จะเหมือนกับการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัติ
โดยดูโน้ตเป็ นแค่แนวทางเท่านัน้ เปรียบเสมือนนักดนตรีแจ๊สที่สามารถเล่ นในลักษณะของการด้น
สด จากการใช้หใู นการเล่นได้เลยทันที และในการออกกาลังเพื่อช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของนิว้
ที่สมั พันธ์กนั ในการเปิ ด-ปิ ดคีย ์ จะส่งผลต่อโทนเสียงโดยตรง เช่น ในการเล่นบทเพลงที่ชา้ ๆ ควรที่
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จะยกนิว้ มือให้สงู และกดนิว้ มือลงอย่างเบาและช้า เพื่อเป็ นการช่ วยลดการกระแทกในการเปิ ด-ปิ ด
คียไ์ ด้ จะทาให้เสียงที่ออกมามีความต่อเนื่องมากยิ่งขึน้ โดยการวางนิว้ มือแบบช้า ๆ จะทาให้เห็น
ในลักษณะของการเคลื่อนที่เป็ นวงกลม ก่อนที่จะลดนิว้ มือลงมา
กาย แรลลี่ (Guy Larry ได้กล่าวไว้วา่ เทคนิคในการทาให้นวิ ้ มือในขณะที่เล่น มีความ
ผ่อนคลายและไม่เกิดอาการเกร็ง ซึ่งการออกกาลังกายในส่วนของกล้ามนิว้ มือ จะช่วยพัฒนาการ
เคลื่อนไหวของนิว้ มือได้เป็ นอย่างดี โดยการเริ่มต้นด้วยการสัมผัสนิว้ หัวแม่มือทัง้ 2 ข้าง ให้ได้ใน
ลักษณะของตัว “C” และจึงค่อย ๆ ปิ ดนิว้ มือลงไปที่นิว้ หัวแม่มือ ทาให้เป็ นในลักษณะของรู ปตัว
“O” โดยการเคลื่อนไหวนิว้ มือไปอย่างช้า ๆ เริ่มจากนิว้ ชี ้ นิว้ กลาง นิว้ นาง และนิว้ ก้อย ตามลาดับ
และทาซา้ ๆ กันในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้นิว้ ทัง้ 4 เกิดความสัมพันธ์กัน อย่างไรก็ตาม การออก
กาลังกายในการพัฒ นาทักษะในการไล่นิว้ เหล่านี ้ เป็ นการพัฒ นาทักษะที่ ดี ที่ จะทาให้ทราบถึง
เทคนิคในการไล่นวิ ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการถือเครื่องคลาริเน็ต นักเรียนจะรับนา้ หนักของเครื่องดนตรีดว้ ยนิว้ โป้งขวา จะ
ทาให้เกิดอาการเกร็ง ควรหาท่าทางในการถือเครื่องดนตรีท่ีสบายที่สุด ซึ่งในช่วงของหัวไหล่และ
ต้นแขนควรนั่งหรือยืนให้เกิดความสบายมากที่สดุ โดยใช้วิธีการถือเครื่องโดยใช้กระดูกสันหลังและ
ลาตัวในการช่วยประคองเครื่ อง และที่ ส าคัญ ต้องดูลักษณะของนิว้ โป้งว่าเป็ นแบบใด เพื่ อให้
สามารถถ่ายนา้ หนักไปยังต้นแขนและลาตัวได้ รวมไปถึง ให้ระบบนิว้ เกิดความเคลื่อนไหวที่ผ่อน
คลายที่ สุด โดยระบบแขนและไหล่จ ะเป็ นการตัวรับนา้ หนักที่ รองลงมาจากกระดูก กลางลาตัว
(กระดูกสันหลัง) โดยมีกระดูกไหปลาร้า เป็ นส่วนต่อกัน ซึ่งเรียกได้ว่าระบบของการใช้แขนและไหล่
ขึน้ ตรงกับกระดูกสันหลังเลยก็วา่ ได้
อัครพล เดชวัชรนนท์ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า ในบริเวณช่วงแขนและนิว้ จะเป็ นการ
เคลื่ อ นไหวของมื อ และข้อ มื อ ซึ่ง จะมี ก ระดูก 2 ชิ น้ ใหญ่ ท่ี เป็ น ตัว ที่ ท าให้ข้อ มื อ นั้น เป็ น ส่ วนที่
เคลื่อนไหวได้ สามารถทดลองโดยการขยับฝ่ ามือให้หงายขึน้ และคว่ าลงก็จะเห็นว่า ข้อต่อที่เกิด
การเคลื่อนไหวก็คือบริเวณใกล้ ๆ ข้อศอกจะไม่ใช่ขอ้ มือ โดยหลักการในการเล่นคลาริเน็ตตามหลัก
ที่ถูกต้องจะต้องกดโดยใช้นิว้ ข้อแรกที่อยู่ติดกับฝ่ ามือที่เรียกว่า นิคเคิล (Knuckle) เพื่อให้นิว้ เกิด
การเคลื่อนไหวเป็ นธรรมชาติและลดอาการบาดเจ็บของฝ่ ามือ ลักษณะของนิว้ โป้ง โดยหลักทั่ว ๆ
ไปนักเรียนจะเห็นว่านิว้ โป้งมีแค่ 2 ข้อต่อ แต่จริง ๆ แล้วมีทงั้ หมด 3 ข้อต่อด้วยกัน โดยจะมีขอ้ ต่อนึ
งที่อยูใ่ กล้ขอ้ มือ ซึ่งทาให้เห็นได้ว่าข้อต่อที่มีการเชื่อมกันจะทาให้นิว้ โป้งเกิดความเคลื่อนไหวได้เป็ น
ธรรมชาติและอิสระมากที่สดุ ในการเคลื่อนไหวของ 3 ข้อต่อนีท้ าให้การเคลื่อนไหวของนิว้ ที่เหลือ
เป็ นไปอย่างธรรมชาติ แม้ว่านิว้ โป้งจะต้องเป็ นตัวคอยรับนา้ หนักของเครื่องก็ตาม แต่ตอ้ งคอย
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เตือนนักเรียนว่าให้นิว้ โป้งประคองได้อย่างอิสระ เพื่อให้นิว้ อื่นได้ทางานโดยการเคลื่อนไหวของนิว้
มือให้เป็ นธรรมชาติมากที่สดุ ดังภาพต่อไปนี ้

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพประกอบ 28 การวางมือในลักษณะของรูปตัว “C” ที่ถกู ต้อง ทัง้ มือซ้ายและมือขวา
ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
ทักษะการไล่นิว้ ในการกดคีย ์ จาเป็ นที่จะต้องซ้อมในกลุ่มของจังหวะโน้ตที่เรียกว่า
(Pattern) ที่ไม่ซบั ซ้อนมากจนเกินไป คือ การฝึ กไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์หรือ ไมเนอร์ทงั้ ขาขึน้ และขา
ลง เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเพิ่ ม ทัก ษะในการไล่ โน้ต เขบ็ ต 2 ชั้น เพื่ อ เป็ นการฝึ ก ให้เกิ ด ความ
เคลื่อนไหวของลมและนิว้ ที่สมั พันธ์กัน เพราะเมื่อต้องเจอกับโน้ตที่มีอัตราจังหวะเร็วหรือต้องกด
และสลับตาแหน่งนิว้ ด้วยความเร็ว จะทาให้การไล่นิว้ มีความสัมพัน ธ์กันและง่ายต่อการฝึ กซ้อม
มากยิ่งขึน้ ซึ่งในการกดนิว้ ในการเล่นที่ดี ควรที่จะต้องทาให้นิว้ มือรู ส้ ึกผ่อนคลายที่สุดในขณะที่
เปิ ด-ปิ ดคีย ์ ที่สาคัญการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ บริเวณนิว้ มือขณะปฏิบตั ิ จะช่วยให้การไล่นิว้ ในส่วน
ของอัตราจังหวะปานกลาง สะดวกและง่ายมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกันถ้าเป็ นแบบฝึ กหัดหรือบท
เพลงที่มีอตั ราจังหวะเร็ว จะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของนิว้ มือได้อย่างดี
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ภาพประกอบ 29 แบบฝึ กหัดการไล่นวิ ้ ในบันไดเสียง C Major Scale
ที่มา : หนังสือแบบฝึ กทักษะของคาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
5.3 การใช้นิว้ แทน (Alternate fingerings)
การใช้นิว้ แทนเป็ นเทคนิคอีกรู ปแบบหนึ่งที่ส าคัญ ในการเล่นบทเพลงที่ ย าก ๆ ซึ่ง
ส่วนมากในโน้ตของคลาริเน็ตจะมีรูปแบบในการกดคียท์ ่ีใช้นวิ ้ แทนอยู่ในหลาย ๆ บทเพลง โดยการ
ใช้นวิ ้ แทนสามารถที่จะใช้พฒ
ั นาทักษะในการกดคียท์ ่ีดีอีกวิธีหนึ่ง จะทาให้เราสามารถฝึ กการใช้นิว้
แทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทักษะในการเล่นบทเพลงที่สาคัญได้อย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น การกดนิว้ ในตัว “C กลาง” ของคลาริเน็ต ที่มีทงั้ ด้านซ้ายและด้านขวา
หรือแม้กระทั่งการสไลด์นิว้ เพื่อเปลี่ ยนโน้ตตัว ต่อไป ต้องคานึงถึงคุณลักษณะของตัวโน้ตในบท
เพลงนัน้ ว่า เหมาะที่จะใช้นิว้ ด้านซ้ายหรือด้านขวากด เพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของเสียงในการเล่น
บทเพลงที่ยาก ๆ จะทาให้การวางนิว้ มือในการใช้นิว้ แทนการเล่นนัน้ เกิดความสมดุลและรวมไป
ถึงจะทาให้เกิดคุณภาพเสียงที่ดีอีกด้วย
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพประกอบ 30 ภาพการกดโน้ตตัว C
กลางแบบปกติ (นิว้ ก้อยด้านล่างซ้าย)

ภาพประกอบ 31 การกดโน้ตตัว C กลาง
แบบใช้นิว้ แทน (นิว้ ก้อยด้านบนขวา)

ที่มา: ธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
เกษม รักษาเคน (2543) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาปฏิ บัติ
เครื่องลมไม้ โปรแกรมของวิชาดนตรีศกึ ษา ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ : กรณีศกึ ษาสถาบันราช
ภัฏ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ โดยใช้ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จากผู้อ านวยการวิ ท ยาลัย ดุริย างคศิ ล ป์
(วิทยาลัยภูมิพลสังคีต) มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์อาจารย์ผสู้ อนรายวิชาปฏิบตั ิเครื่องลมไม้
หัวหน้าภาควิชาดนตรีและอดีตหัวหน้าภาควิชาดนตรี โดยใช้แบบสอบถาม และการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย โดยสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่ศกึ ษารายวิชาปฏิบตั เิ ครื่องลมไม้โดยใช้แบบสัมภาษณ์
อัครพล เดชวัชรนนท์ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาปั ญหาการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาทักษะการใช้นิว้ ของคลาริเน็ต: กรณีศกึ ษาผลงาน Introduction Theme and Variation
for Clarinet and Piano ประพัน ธ์โดย Gioacchino Rossini โดยใช้ก ารเก็ บ ข้อ มูล จาก เอกสาร
แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้นิว้ ของคลาริเน็ต สัมภาษณ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ เกี่ยวกับงาน ขอบเขตงานในองค์ความรูแ้ ละเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจยั ซึ่งได้ขอ้ มูลจาก
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การสอบถามประกอบการพิจารณาหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงคุณวุฒิ อาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ และ
จากกลุม่ ตัวอย่างในการทดลอง
ธนกร มหัทธนะกุลชัย (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การพัฒ นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทักษะการปฏิบตั ิทางดนตรีของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง
โดยใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง
ขัน้ ต้น แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี
และแบบประเมินทักษะการปฏิบตั ทิ างดนตรีของนักเรียน
ศิริพงษ์ สมบูรณ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การสร้างแบบฝึ กหัดการแก้ไขปั ญหาการ
ตัดลิน้ และการกดนิว้ ที่ไม่สัมพันธ์กันของการเล่นคลาริเน็ต กรณี ศึกษา: เพลง A MIDSUMMER
NIGTH’S DREAM ท่ อ น SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN โดยใช้ก ารเก็ บ ข้อ มู ล จาก
ตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจารย์ผเู้ ชี่ยวชาญ แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้สมั ภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญเพื่อเก็บ
ข้อมูลทางด้านการสอนและเทคนิคต่าง ๆ ในการเล่นคลาริเน็ต โดยเป็ นคาถามปลายเปิ ด และจาก
แบบประเมินเป็ นเครื่องมือที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เพื่อศึกษากลุ่มตัวอย่างและศึกษาพัฒนาการของกลุ่ม
ตัวอย่างจากการทดลองโดยใช้แบบฝึ กหัด
วาสนา สาระจันทร์ (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูว้ ิชาดนตรี ตามแนวคิด
ของ คาร์ลออร์ฟ ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางดนตรีและทักษะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแบบวัดความรู ค้ วามเข้าใจวิชาดนตรี แบบวัด
ทักษะการปฏิ บัติท างดนตรี แบบวัดทักษะความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และนวัต กรรม โดยทาการ
ประเมินทักษะการปฏิบตั ิทางดนตรี และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ การจัดการเรียนรูว้ ิชา
ดนตรี
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธีการเกี่ยวกับการ
เคลื่ อ นไหวของระบบนิ ว้ ที่ ถูก วิธี การหายใจที่ ถูก ต้อ ง และมี เทคนิ ค การออกเสี ย งที่ เหมาะกับ
นักเรียนคลาริเน็ต จะทาให้นกั เรียนมีความสามารถในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ตเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กนั กับการออกเสียงได้เป็ นอย่างดี ซึ่งในแบบฝึ กทักษะของคาร์ล
เบอร์แ มน (Carl Baermann) จะมี ก ารน าสเกล (Scales) มาช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ พั ฒ นาการ
เคลื่ อนไหวของนิว้ ให้เป็ นธรรมชาติม ากขึน้ เป็ นตัวอย่างที่ ดีให้กับนักเรียนที่ จ ะสามารถพัฒ นา
ฝึ กฝนเทคนิคต่าง ๆ ที่สาคัญได้อย่างคล่องแคล่ว แม่นยา ซึ่งเป็ นแบบฝึ กทักษะที่ได้คณ
ุ ภาพและ
สามารถไปปรับใช้กบั บทเพลงต่าง ๆ ทัง้ ในบทเพลงช้าและเร็วได้เป็ นอย่างดี
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธี การดาเนิน การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ข องนักเรียนวงโยธวาทิ ต ระดับ ชั้น
มัธ ยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในการปฏิ บัติ แบบฝึ กทักษะการปฏิ บัติ คลาริเน็ต เรื่อง
ความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน ผูว้ ิจัยได้ศึกษาและรวบรวมองค์
ความรูจ้ ากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบตั ิ และงานวิจยั เพื่อนามาพัฒนาทักษะในการ
ปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต โดยผูว้ ิจยั ได้มีวิธีการในการวิจยั ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิตทิ ่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนที่เลือกเรียนคลาริเน็ต โรงเรียนสารสาสน์เอก
ตรา ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวนทัง้ หมด 20 คน
กลุ่ม ตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีย นสาร
สาสน์เอกตรา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 10 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างดังนี ้
1. เป็ นนักเรียนที่มีความสามารถในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ตเป็ นอย่างดี
2. เป็ นนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ตมาไม่ต่ากว่า 3 ปี
จากเกณฑ์ทงั้ 2 ข้างต้น ได้นกั เรียนดังนี ้
1. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 3 คน
2. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 4 คน
3. นักเรียนวงโยธวาทิตระดับขัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 3 คน
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี ้
2.1 แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต ก่อนเรียนและ
หลังเรียน (ข้อสอบปฏิบตั )ิ เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
ผู้วิจัย ได้ด าเนิ น การสร้า งและหาคุณ ภาพเครื่อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัย และน ามาหาค่า
ประสิทธิภาพ 80/80 ซึ่งมีขนั้ ตอนที่สาคัญ ดังนี ้
3.1 แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่อง ความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
3.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี แนวทางปฏิบตั ิ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องของ ทักษะปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่อง ความคล่องตัวของระบบนิว้ นาข้อมูลที่ได้มาพัฒนาแบบฝึ ก
ทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน
3.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิ บตั ิคลาริเน็ตและเกณฑ์
การตรวจสอบคะแนนจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 กาหนดผลการเรียนรูท้ ่ีคาดหวังวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และแบ่งเนือ้ หา
เป็ นหน่วยย่อย ประกอบด้วย
- รูปแบบการวางนิว้ ที่ถกู วิธี
- ทักษะในการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตให้สมั พันธ์กบั การเคลื่อนไหวของนิว้
- การใช้บนั ไดเสียงในการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต
- แบบฝึ กทักษะสาหรับการเคลื่อนไหวของนิว้
- วิธีการดูแลรักษาคลาริเน็ต
3.1.4 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิ บตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของ
ระบบนิว้ เป็ นแบบฝึ กทักษะปฏิบตั ิ โดยให้นกั เรียนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 1 หน้า
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยได้ดาเนินการตามล าดับ ดังนี ้ (ล้วน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ; 2538: 183)
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มี ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิ บัติคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
3.2.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติ
คลาริเน็ต เรื่อง ความคล่องตัวของระบบนิว้ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอก
ตรา จานวน 20 ข้อ เป็ นแบบ ลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี ้
พึงพอใจในระดับมากที่สดุ
5
คะแนน
พึงพอใจในระดับมาก
4
คะแนน
พึงพอใจในระดับปานกลาง
3
คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อย
2
คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ
1
คะแนน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในส่วนที่ 2 ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 4.50-5.00 คือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 3.50-4.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 2.50-3.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.50-2.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 0.00-1.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ
3.3 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ตรวจ
พิจ ารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื อ้ หา วัตถุประสงค์ จากนั้น ดาเนิน การแก้ไข
ปรับปรุงตามคาแนะนา
3.4 น าแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการปฏิ บัติ ค ลาริเน็ ต ให้ผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่า น ตรวจ
พิจ ารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื อ้ หา วัตถุประสงค์ จากนั้น ดาเนิน การแก้ไข
ปรับปรุงตามคาแนะนา ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.ประณต มีสอน ผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.อนรรฆ
จรัณ ยานนท์ และผูช้ ่วยศาสตรจารย์ ดร.ยศ วณี สอน เป็ นผูต้ รวจสอบความถู กต้องของแบบฝึ ก
ทักษะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
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3.5 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการปฏิ บตั ิคลาริเน็ต ที่ได้แก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษา
แล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่ อประเมิ นความสอดคล้องของแบบฝึ กทักษะ ด้วยค่าดัชนี ความ
สอดคล้อ ง (IOC) ประเมิ น โดยผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ใช้ก ารเลื อ กแบบเจาะจง ได้แ ก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการปฏิบตั ิคลาริเน็ตโดยตรง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้
1. ขัน้ เตรียม
ทาเรื่องขออนุญ าตเก็บข้อมูลและอธิ บายขัน้ ตอนการเรียน เรื่องความคล่องตัว
ของระบบนิว้ ให้กบั นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จานวน 10 คน
2. ขัน้ สอน
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โดยผูว้ ิจยั
ดาเนินการสอนตามแผนการสอนที่ ผู้วิจัยสร้างขึน้ ให้กับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จานวน 5 แผนการสอน รวม 10 ชั่วโมงดังนี ้
แผนการสอนที่ 1 เรื่อง การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กับการตัดลิน้ ใช้
เวลาเรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 2 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 2 เรื่อง การปฏิบตั ิตามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ ใช้เวลา
เรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 2 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 3 เรื่อง แบบฝึ กทักษะในบันไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#,4b ใช้
เวลาเรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 2 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ในการเล่นข้ามโน้ตและ
โครมาติก ใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 2 ชั่วโมง
แผนการสอนที่ 5 เรื่อง แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ใช้เวลา
เรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 2 ชั่วโมง
หลัง จากใช้แ ผนการสอนในแต่ล ะสัป ดาห์แ ล้ว ผู้วิจัย ให้นัก เรีย นทดสอบการ
ปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.1 มอบหมายให้นักเรียนคลาริเน็ตวงโยธวาทิตระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายจานวน 10 คน ฝึ กซ้อมแบบฝึ กทักษะที่ 1-5 ในแต่ละสัปดาห์ ตามแผนการสอนทัง้ 5 แผน
โดยใช้เวลาเรียน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยให้ทกุ คนทาการฝึ กซ้อมแบบฝึ กทักษะในหน้า
เดียวกัน เพื่อดูพฒ
ั นาการและทักษะในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต
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2.2 หลังจากฝึ กซ้อมแบบฝึ กทักษะ ผูว้ ิจยั ดูพฒ
ั นาการของนักเรียนว่ามีทกั ษะ
ในการปฏิ บัติอย่างไร และวิเคราะห์ผลในสัปดาห์ต่อไป โดยให้นักเรียนในกลุ่ ม ตัวอย่างทาการ
ทดลองสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 2 เดือน
3. ขัน้ สรุป
หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ รบทัง้ 5 แผนการสอน ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี ้
3.1 นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
3.2 สรุ ปผล นาคะแนนก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ แนะแนวทางในการ
พั ฒ นา โดยยึ ด องค์ค วามรู ้แ ละข้อ มู ล ที่ ไ ด้ร วบรวมมาจากแหล่ ง ข้อ มู ล สื่ อ ต่ า ง ๆ และจาก
ประสบการณ์ของผูว้ ิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมสถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีรายละเอียดดังนี ้
1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ในการปฏิบตั ิคลาริเน็ตของนักเรียน
วงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ (ข้อสอบปฏิบตั ิ) โดยการ
ทดสอบค่า (T-test)
2. แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา หาคุณภาพ (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน
3. ความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะ โดยให้ผเู้ รียนทาแบบสอบถาม และนาผลที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ย (̅X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนัน้ นาค่าที่ได้มาแปลความหมาย
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ท่ีได้กาหนดไว้ของลิเกิตสเกล (Likert Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก ดังนี ้
พึงพอใจในระดับมากที่สดุ 5
คะแนน
พึงพอใจในระดับมาก
4
คะแนน
พึงพอใจในระดับปานกลาง 3
คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อย
2
คะแนน
พึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ 1
คะแนน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในส่วนที่ 2 ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 4.50-5.00 คือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 3.50-4.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 2.50-3.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 1.50-2.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่าง 0.00-1.49 คือ มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ
เกณฑ์ในการประเมินผลการทดลอง
ผู้วิ จัย ได้ท าแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์ โดยผู้วิ จัย เป็ นผู้ป ระเมิ น ผลหลัง การทดลอง ใน
ลักษณะของรายบุคคล วิเคราะห์ผล และสรุ ปผลการทดลอง มี เกณฑ์การให้คะแนนทัง้ หมด 5
ระดับ ได้แก่
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตั ิโน้ตได้ถูกทุกโน้ต
มีทา่ ทางในการยืนและนั่งที่ถกู ต้อง และสามารถเคลื่อนไหวนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ดี ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตั ิโน้ตได้ถกู เกือบทุกโน้ต
มีทา่ ท่าทางในการยืนและนั่งที่เหมาะสม และสามารถเคลื่อนไหวนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง ซึ่ง มี ความหมายคือ ปฏิ บัติโน้ต ยัง ไม่
คล่องแคล่ว มีทา่ ทางในการยืนและนั่งที่พอใช้ และการเคลื่อนไหวนิว้ ยังไม่เป็ นธรรมชาติ
คะแนน 2 คะแนน หมายถึ ง พอใช้ ซึ่ ง มี ค วามหมายคื อ ปฏิ บั ติ โ น้ ต ยั ง ไม่
คล่องแคล่ว มีทา่ ทางในการยืนและนั่งที่พอใช้ และการเคลื่อนไหวนิว้ มีความเกร็ง ไม่เป็ นธรรมชาติ
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุ ง ซึ่งมีความหมายคือ ปฏิบตั ิโน้ตไม่ได้
เท่ า ที่ ค วร มี ท่ าทางในการยื น และนั่ง ที่ ไ ม่ ถูก ต้อ ง และการเคลื่ อ นไหวนิ ว้ มี ค วามเกร็ง ไม่ เป็ น
ธรรมชาติ
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โดยผูว้ ิจยั ประเมินจากความสามารถของนักเรียนดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตาราง 1 ความสามารถของนักเรียน
หัวข้อที่ประเมิน
1. นักเรียนมีท่านั่งปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
คลาริเน็ตที่ถกู ต้องตามหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีคลาริเน็ต

2. นักเรียนมีท่ายืนปฏิบตั ิเครื่องดนตรี
คลาริเน็ตที่ถกู ต้องตามหลักการปฏิบตั ิ
เครื่องดนตรีคลาริเน็ต

3. การปฏิ บัติ เ ครื่ อ งดนตรี ค ลาริเน็ ต
นักเรียนสามารถวางรูปปากได้ถกู ต้อง
และเหมาะสม

5

4

3

2

1
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ตาราง 1 (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
4. นั ก เรี ย นมี ลั ก ษณ ะในการวาง
ระ บ บ นิ ้ ว ที่ เป็ น ธ ร ร ม ช า ติ ไ ม่
ก่อให้เกิดอาการเกร็งและเอือ้ ต่อการ
เล่นที่สามารถจะพัฒนาทักษะต่อไป
ได้
5. นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บัติ เ ครื่ อ ง
ดนตรีคลาริเน็ตตามตัวโน้ตของแบบ
ฝึ กทักษะได้อย่างต่อเนื่อง แม่นยา
6. นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บัติ เ ครื่ อ ง
ดนตรี ค ลาริ เ น็ ต ตามตั ว โน้ ต ที่ มี
เครื่องหมายต่างๆ โดยการออกเสียง
ให้สัม พัน ธ์กับ การเคลื่ อ นไหวของ
ระบ บ นิ ้ ว ใน การเป ลี่ ย น โน้ ต ได้
ถูกต้อง

5

4

3

2

1
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ตาราง 1 (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
7. นักเรียนสามารถเคลื่ อนไหวระบบ
นิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติและสามารถ
เล่นได้ตามความเร็วของแบบฝึ กหัดได้
อย่างถูกต้อง
8. นั ก เรี ย น มี ก ารผ่ อ น ค ล าย ก าร
เคลื่ อนไหว การจัด วางระบบนิ ว้ และ
สามารถเคลื่อนไหวระบบนิว้ ได้อย่าง
เป็ นธรรมชาติและไม่เกร็ง
9. นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ค ลาริ เ น็ ต ของ
ตนเอง

5

4

3

2

1
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สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรียน ในการพัฒ นาทักษะปฏิ บัติ ค ลาริเน็ ต เรื่อง ความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน ส าหรับนักเรียนวงโยธวาทิตระดับชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีสถิตทิ ่ีใช้ดงั นี ้
สถิ ติท่ี ใช้ในการหาความพึ ง พอใจต่อ แบบฝึ ก ทัก ษะของแบบสอบถาม ผู้วิ จัย ใช้
̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสาหรับการหาคุณภาพของแบบฝึ กทักษะ
ค่าเฉลี่ย (X
การปฏิ บัติคลาริเน็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิ ต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ผู้วิจัยใช้ผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 คน แล้วหาค่าความสอดคล้อง หรือ IOC ดังนี ้
1. ค่าสถิตพ
ิ นื้ ฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยคานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ. 2538: 73)
X

เมื่อ

X

=

∑𝒙

แทน

ค่าเฉลี่ย

𝒏

 X แทน ผลรวมของกลุม่ คะแนนทัง้ หมด
N

แทน

จานวนคนในกลุม่

1.2 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคานวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2538: 79)

S.D. 

N X 2  (  X )2
N( N  1 )

เมื่อ

S.D. แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Χ

แทน คะแนนแต่ละตัว

Ν

แทน จานวนคะแนนในกลุม่
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∑

แทน ผลรวม

2. สถิตทิ ใี่ ช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาค่าความเที่ ยงตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content Validity) โดยคานวณหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากสูตร สมนึก ภัททิยธนี และคนอื่น ๆ (2548: 96)

IOC 

เมื่อ

R
N

IOC

คือ

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับลักษณะพฤติกรรม

∑R

คือ

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญเนือ้ หาทัง้ หมด

N

คือ

จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

2.2 หาค่า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่อ งมื อ (Reliability of the best) โดยหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ า 𝒶 – Coefficient ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา 2545: 43)

Cronbach’alpha : 𝛼 =

เมื่อ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
Covariance
คาถามต่าง ๆ
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

𝛼
K

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑘 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

แทน
แทน
แทน

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
จานวนคาถาม
ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่าง

แทน

ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของคาถาม
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3. สถิตทิ ใี่ ช้ทดสอบสมมติฐาน
การหาค่ า ความแตกต่ า งของผลสั ม ฤทธิ์ ท างทั ก ษะปฏิ บั ติ ค ลาริ เ น็ ต
เปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธี การหาค่า t-test (Independent Sample) ใช้สูตร
(สายยศ; และอังคณา 2538: 104) ดังนี ้

โดย

เรียน

คือ

ค่าสถิตทิ ่ีใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมีนยั สาคัญ

D

คือ

ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่

N

คือ

จานวนคูข่ องคะแนน

คือ

ผลรวมทัง้ หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน

คื อ

ผลรวมกาลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลัง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จัย เรื่ อ ง การศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก เรี ย นวงโยธวาทิ ต ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของ
ระบบนิ ้ว ตามแนวคิ ด ของ คาร์ล เบอร์แ มน (Carl Baermann) โดยมี จุ ด ประสงค์เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอก
ตรา ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2562 โดยใช้แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
ให้กับ นัก เรีย น จ านวน 10 คน และวิเคราะห์ข้อ มูล ด้วยสถิ ติ ต่า ง ๆ คื อ ค่าเฉลี่ ย ( ̅X) และส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูว้ ิจยั ขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากงานวิจยั ประกอบไป
ด้วย 3 ขัน้ ตอนตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการประเมินการทดสอบก่อนเรียน
ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากการประเมินการทดสอบหลังเรียน
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ผลสัมฤทธิ์ทไี่ ด้จากการประเมินการทดสอบก่อนเรียน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่มี
ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ที่ได้จากการประเมินการ
ทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีขอ้ มูลดังนี ้
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ตาราง 2 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึ กทักษะปฏิบตั ิ

4. การปฏิบตั ิแบบฝึกทักษะโครมาติก (Chromatic)

11
12

14
14

9
10

56
61

11.20
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
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

631

126.2
12.62

คะแนนรวม

ค่าเฉลี่ย

(100)

̅)
(X

(

5. แบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิ้ว

10
12

(20)

12
13

(20)

(20)
3. การไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b

1
2

นักเรียน
คนที่

(20)

2. การปฏิบัตติ ามตัวโน้ตที่มเี ครื่องหมายต่าง ๆ

1.การเคลื่อนไหวระบบนิ้วให้สมั พันธ์กับการตัดลิ้น

คะแนนก่อนเรียน
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จากตาราง 2 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนจานวน 10
คน พบว่า คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ทัง้ หมด 5 แบบฝึ กทักษะ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 12.62 เรียงลาดับจาก
มากไปน้อย แบบทดสอบก่อนเรียนที่มีลาดับคะแนนสูงสุด คือ เรื่องการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะโคร
มาติก (Chromatic) (138 คะแนน) รองลงมา คือ เรื่องการเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กับการ
ตัดลิ น้ (137 คะแนน) รองลงมา คื อ เรื่องการไล่บัน ไดเสี ย งเมเจอร์สเกล 4#, 4b (124 คะแนน)
รองลงมา คือ เรื่องการปฏิบตั ิตามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ (120 คะแนน) และแบบทดสอบ
ก่อนเรียนที่ มีล าดับคะแนนน้อยที่สุด คือ เรื่องแบบฝึ กทักษะการเคลื่ อนไหวของ ระบบนิว้ (112
คะแนน)
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ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน จานวน 10 คน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

คะแนนเต็ม

̅)
(X

(S.D.)

1. การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้
2. การปฏิบตั ติ ามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ

20
20

13.7
12.0

1.494
1.632

3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b

20

12.4

2.270

4. การปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะโครมาติก (Chromatic)
5. แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิว้

20
20

13.8
11.2

1.932
2.348

100

63.1

1.9352

รวม

จากตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน
จานวน 10 คน พบว่า นักเรียนมีคา่ เฉลี่ ยที่ได้จากการประเมินก่อนการใช้แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย แบบทดสอบก่ อนเรียน
ที่นักเรียนสามารถทาคะแนนได้ดีท่ีสุด คือ เรื่องการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะโครมาติก (Chromatic)
(̅X = 13.8 และ S.D. = 1.932) รองลงมา คือ เรื่องการเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้
̅=
(X̅ = 13.7 และ S.D. = 1.494) รองลงมา คื อ เรื่อ งการไล่บัน ไดเสี ยงเมเจอร์สเกล 4#, 4b (X
12.4 และS.D. = 2.270) รองลงมา คือ เรื่องการปฏิ บัติตามตัวโน้ต ที่ มี เครื่องหมายต่าง ๆ (̅X =
12.0 และ S.D. = 1.632) และแบบทดสอบก่อนเรียนที่ นักเรียน ทาคะแนนได้นอ้ ยที่สุด คือ เรื่อง
แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวระบบนิว้ (̅X = 11.2 และ S.D. = 2.348)
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ผลสัมฤทธิ์ทไี่ ด้จากการประเมินการทดสอบหลังเรียน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราที่มี
ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ที่ได้จากการประเมินการ
ทดสอบหลังเรียน ซึ่งมีขอ้ มูลดังนี ้
ตาราง 4 แสดงผลคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบฝึ กทักษะปฏิบตั ิ

ั พันธ์กับการตัดลิ้น
1.การเคลื่อนไหวระบบนิ้วให้สม

2. การปฏิบัตติ ามตัวโน้ตที่มเี ครื่องหมายต่าง ๆ

3. การไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล 4# 4b

4. การปฏิบตั ิแบบฝึกทักษะโครมาติก (Chromatic)

5. แบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิ้ว

คะแนนหลังเรียน

คะแนนรวม

1
2

17
18

15
16

17
18

18
19

15
17

85
88

17.00
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
รวม

17
183

15
165

17
17
16
177 182 172
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

82
882

16.40
176.4
17.64

นักเรียน
คนที่

ค่าเฉลี่ย

(100)

̅)
(X
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จากตาราง 4 แสดงผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนจานวน 10
คน พบว่า คะแนนรวมที่ได้จากการประเมินหลังการใช้แบบฝึ กทักษะปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ทัง้ หมด 5 แบบฝึ กทักษะ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 17.64 โดยเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย แบบทดสอบหลังเรียนที่มีลาดับคะแนนสูงสุด คือเรื่องการเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้
สัม พัน ธ์กับ การตัด ลิ น้ (183 คะแนน) รองลงมา คื อ เรื่อ งการปฏิ บัติ แ บบฝึ ก ทัก ษะโครมาติ ก
(Chromatic) (182 คะแนน) รองลงมา คื อ เรื่ อ งการไล่ บัน ไดเสี ย งเมเจอร์ส เกล 4#, 4b (177
คะแนน) รองลงมา คื อ เรื่ อ งแบบฝึ ก ทัก ษะการเคลื่ อ นไหวของระบบนิ ้ว (172 คะแนน) และ
แบบทดสอบหลังเรียนที่มีลาดับคะแนนน้อยที่สุด คือ เรื่องการปฏิบตั ิตามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมาย
ต่าง ๆ (165 คะแนน)
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน จานวน 10 คน
ส่วนเบี่ยงเบน
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน

แบบทดสอบหลังเรียน

คะแนนเต็ม

̅)
(X

(S.D.)

1. การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้

20

18.3

1.159

2. การปฏิบตั ติ ามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ

20

16.5

1.269

3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b

20

17.7

1.059

4. การปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะโครมาติก (Chromatic)
5. แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิว้
รวม

20
20
100

18.2
17.2
87.9

1.229
1.932
1.3296

จากตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนของนักเรียน
จานวน 10 คน พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินหลังการใช้แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย แบบทดสอบหลังเรียนที่
นักเรียนสามารถทาคะแนนได้ดีท่ีสุด คือ เรื่องการเคลื่ อนไหวระบบนิว้ ให้สัมพันธ์กับการตัดลิน้
( ̅X = 18.3 และ S.D. = 1.159) รองลงมา คื อ เรื่ อ งการปฏิ บั ติ แ บ บ ฝึ กทั ก ษ ะโครมาติ ก
(Chromatic) (X̅ = 18.2 และ S.D. = 1.229) รองลงมา คือ เรื่องการไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#,
4b (̅X = 17.7 และ S.D. = 1.059) รองลงมา คือ เรื่องแบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวระบบนิว้ (̅X =
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17.2 และ S.D. = 1.932) และแบบทดสอบหลังเรียนที่นกั เรียนทาคะแนนได้นอ้ ยที่สดุ คือ เรื่องการ
ปฏิบตั ติ ามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ (X̅ = 16.5 และ S.D. = 1.269)
ตาราง 6 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้คา่ เฉลี่ย (T-test for dependent samples)
แบบทดสอบ (การปฏิบัต)ิ

กลุ่ม N
ตัวอย่าง

1. การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์ ก่อนเรียน
กับการตัดลิน้
หลังเรียน
2. การปฏิบตั ิตามตัวโน้ตที่มี
ก่อนเรียน
เครื่องหมายต่าง ๆ
หลังเรียน
3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล ก่อนเรียน
4#, 4b
หลังเรียน
4. การปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะโครมาติก ก่อนเรียน
(Chromatic)
หลังเรียน
5. แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว
ก่อนเรียน
ของระบบนิว้
หลังเรียน

̅
X

S.D.

t

Prob.

10

13.70 1.49

28.17 .00

10

18.30 1.16
12.00 1.63

16.74 .00

10

16.50 1.27
12.40 2.27

10.24 .00

10

17.70 1.06
13.80 1.93

12.94 .00

10

18.20 1.23
11.20 2.35

23.24 .00

17.20 1.93

มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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จากตาราง 6 ผลจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยผูว้ ิจยั ได้แบ่งแบบฝึ กทักษะทัง้ หมดออกเป็ น 5 แบบฝึ ก
ทักษะ ได้แก่ 1. การเคลื่ อนไหวระบบนิว้ ให้สัม พันธ์กับการตัดลิ น้ 2. การปฏิ บัติตามตัวโน้ตที่ มี
เครื่องหมายต่าง ๆ 3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b 4. การปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะโครมาติก
(Chromatic) และ 5. แบบฝึ กทักษะการเคลื่ อนไหวของระบบนิว้ โดยจากตารางพบว่า นักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรามีคะแนนที่ได้จากการประเมินผล หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติคลาริ
เน็ต สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัว
ของระบบนิว้
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริ
เน็ต สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบ
นิว้ มีปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี ้
ตาราง 7 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริ
เน็ต สาหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ข้อ
คาถาม
1. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน
2. เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับขัน้ ตอนที่เข้าใจง่าย
3. แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้
มีความคล่องตัวมากขึน้

̅
X

4.5
4.6

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ผลการประเมิน
0.527
มากที่สดุ
0.516
มากที่สดุ

4.8

0.421

มากที่สดุ

4. แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียงมีความชัดเจนมากขึน้ 4.7

0.483

มากที่สดุ

5. แบบฝึ กทักษะสามารถแก้ไขการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ 4.8
ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียงได้ดีขนึ ้

0.421

มากที่สดุ
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ตาราง 7 (ต่อ)

ข้อ

คาถาม

̅
X

ระดับความพึงพอใจ
S.D. ผลการประเมิน

6. แบบฝึ กทักษะช่วยการเคลื่อนไหวของระบบนิว้
แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ได้ง่ายขึน้
7. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกความแข็งแรงของระบบนิว้

4.7

0.483

มากที่สดุ

4.8

0.421

มากที่สดุ

8. แบบฝึ กทักษะช่วยลดความเกร็งต่อการเคลื่อนไหว
ของระบบนิว้ ได้ดี
9. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ

4.8

0.421

มากที่สดุ

4.7

0.483

มากที่สดุ

10. แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์

4.6

0.516

มากที่สดุ

11. แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ตอ่ การช่วยฝึ กเทคนิค
ต่าง ๆ ที่สาคัญได้

4.9

0.316

มากที่สดุ

12. แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิคดังกล่าว
ไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยาก ๆ ได้

4.9

0.316

มากที่สดุ

13. แบบฝึ กทักษะมีความถูกต้องและเหมาะสม
กับนักเรียนเป็ นอย่างดี

4.7

0.483

มากที่สดุ

14. ครูผสู้ อนสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้นกั เรียน
เข้าใจได้ง่าย

4.8

0.421

มากที่สดุ

15. ครูผสู้ อนมีความตัง้ ใจและสามารถให้คาปรึกษา
กับนักเรียนอย่างเพียงพอทัง้ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน
คะแนนเฉลี่ยรวม

4.8

0.421

มากที่สดุ

4.74

0.383

มากที่สดุ
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จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต สาหรับนักเรียนระดับชัน้
̅)
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ คิดเป็ นค่าเฉลี่ ย (X
เท่ากับ 4.74 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.383 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิ บัติ คลาริเน็ต อยู่ในระดับมากที่ สุด ทั้ง นี ข้ ้อ
คาถามที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ข้อ 11. แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ตอ่ การช่วยฝึ กเทคนิคต่าง ๆ ที่
สาคัญได้ และ ข้อ 12. แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยาก
ๆ ได้ (̅X = 4.9, S.D. = 0.316) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่
ข้อ 3. แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ มี ความคล่องตัวมากขึน้ , ข้อ 5. แบบฝึ ก
ทักษะสามารถแก้ไขการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียงได้ดีขนึ ้ , ข้อ 7. แบบฝึ ก
ทักษะท าให้ไ ด้ฝึ ก ความแข็ ง แรงของระบบนิ ว้ , ข้อ 8. แบบฝึ ก ทัก ษะช่วยลดความเกร็ง ต่อ การ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ได้ดี , ข้อ 14. ครู ผูส้ อนสามารถถ่ายทอดความรู ใ้ ห้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย
และ ข้อ 15. ครูผสู้ อนมีความตัง้ ใจและสามารถให้คาปรึกษากับนักเรียนอย่างเพียงพอทัง้ ภายใน
̅ = 4.8, S.D. = 0.421) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
และภายนอกห้องเรียน (X
รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4. แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียง มีความชัดเจนมากขึน้ , ข้อ 6. แบบฝึ ก
ทักษะช่วยการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ได้ง่ายขึน้ , ข้อ 9. แบบฝึ กทักษะทา
ให้ได้ฝึ กการเคลื่ อนไหวของระบบนิ ว้ ได้อย่างเป็ น ธรรมชาติและ ข้อ 13. แบบฝึ กทักษะมี ความ
̅ = 4.7, S.D. = 0.483) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจ
ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนเป็ นอย่างดี (X
อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2. เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับขัน้ ตอนที่เข้าใจง่าย และ
ข้อ 10. แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะต่อการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ที่เหมาะสมในแต่ละ
สัปดาห์ (̅X = 4.6, S.D. = 0.516) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ และข้อคาถาม
ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน ( ̅X = 4.5,
S.D. = 0.527) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
จากข้อมูลข้างต้นที่กล่าวมาทัง้ หมดสามารถสรุปได้ว่า นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรีย น
สารสาสน์เอกตรา มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริ
เน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ มากที่สดุ
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จัย ในครัง้ นี ผ้ ู้วิจัย มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ข องนัก เรีย นวงโยธวาทิ ต
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ กทัก ษะปฏิบตั ิ
เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทัง้ สังเกตพฤติกรรม
การปฏิ บัติเครื่องดนตรี คลาริเน็ต ของกลุ่ม ตัวอย่าง พร้อมทั้งทาการสร้างแบบฝึ กทักษะอันเป็ น
ประโยชน์ขึน้ มาและให้ผูท้ รงคุณ วุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอนคลาริเน็ตตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยผูว้ ิจยั มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาผลสัม ฤทธิ์ ข องนักเรียนวงโยธวาทิ ต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสาร
สาสน์เอกตรา ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
สมมติฐานของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ในการปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ
คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
2. นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั คิ ลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ อยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตของงานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ม ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ปี การศึกษา 2562 ที่ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีคลาริเน็ตในวงโยธวาทิต โดยใช้
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจานวน 10 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือ
แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิด
ของ คาร์ล เบอร์แมน
2. ตัวแปรตาม คือ
- ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั แิ บบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
1. แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ
คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต ก่อน
เรียนและหลังเรียน (ข้อสอบปฏิบตั )ิ เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ จานวน 5 แบบทดสอบ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิตที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann)
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้
การดาเนินการทดลอง
1. ผูว้ ิจยั ได้อธิบายการเรียนทักษะปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ให้กบั
นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จานวน 10 คน ที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
2. ผู้วิ จัย ได้ท าการทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pre-Test) ให้กั บ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตัว อย่ า ง และ
ดาเนิ น การสอนนัก เรีย น โดยใช้แบบฝึ ก ทัก ษะการปฏิ บัติ ค ลาริเน็ ต ที่ ผู้วิจัย สร้างขึน้ จ านวน 5
แบบทดสอบ (ข้อสอบปฏิบตั ิ) เป็ นเวลาทัง้ หมด 10 ครัง้ ใช้เวลาเรียนครัง้ ละ 1 ชั่วโมง จานวน 10
สัปดาห์
3. ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ให้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ตที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ เช่นเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน
4. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บข้อมูลของแบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรียนวงโยธ
วาทิต จานวน 10 คน ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
จานวน 15 ข้อ
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5. ผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ ได้จ ากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรีย นกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบฝึ ก ทัก ษะการปฏิ บัติ ค ลาริเน็ ต เรื่องความคล่อ งตัวของระบบนิ ว้ และนาผล
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ
การจัดการทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลัง จากเสร็จ สิ น้ กระบวนการทดลอง ผู้วิจัย ได้นาผลคะแนนที่ ได้ม าทาการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี ้
1. ศึกษาเปรีย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนการปฏิ บัติ ด ้วยแบบฝึ ก ทัก ษะการ
ปฏิบตั ิคลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่อง
ความคล่องตัวของระบบนิว้ โดยผูว้ ิจยั ได้นาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างมา
เปรียบเทียบ โดยใช้การหาค่าทางสถิตTิ -test Dependent Sample
2. ผูว้ ิจัยได้นาผลคะแนนที่ได้จ ากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธ
วาทิตที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ เพื่อหาค่าเฉลี่ย
̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาผลคะแนนที่ได้มาแปลความหมายตามช่วงคะแนน
(X
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต ของนักเรียนวง
โยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ผูว้ ิจยั
ได้สรุปผลการวิจยั ดังนี ้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลา
ริเน็ ต ของนัก เรีย นวงโยธวาทิ ต ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษา โรงเรีย นสารสาสน์เอกตรา เรื่อ งความ
คล่องตัวของระบบนิว้ ที่ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ ทั้ง 5 แบบฝึ กทักษะ ได้แก่ 1. การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้
สัมพันธ์กับการตัดลิน้ 2. การปฏิบตั ิตามตัวโน้ตที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ 3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์
สเกล 4#, 4b 4.การปฏิ บัติ แ บบฝึ ก ทัก ษะโครมาติ ก (Chromatic) และ 5. แบบฝึ ก ทั ก ษะการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ พบว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่ี .05
2. ความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา เรื่อ งความคล่ อ งตัว ของระบบนิ ว้ โดยมี ค ะแนนค่า เฉลี่ ย (̅X) เท่ า กับ 4.74 และ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.383 พบว่ามีคา่ เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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การอภิปรายผล
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบ
นิว้ ตามแนวคิดของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียน
สารสาสน์เอกตรา ผูว้ ิจยั ได้อภิปรายผลตามหลักวัตถุประสงค์ไว้ดงั นี ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต ของนักเรียนวงโยธ
วาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษาโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ซึ่งทัง้ 5
แบบฝึ กทักษะ ได้แก่ 1. การเคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้ 2. การปฏิบตั ิตามตัวโน้ต
ที่มีเครื่องหมายต่าง ๆ 3. การไล่บนั ไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b 4. การปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะโคร
มาติก (Chromatic) และ 5. แบบฝึ กทักษะการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ โดยผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดมา
จาก คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) ซึ่งเป็ นนัก คลาริเน็ตที่ ได้ทาแบบฝึ กทักษะเกี่ ยวกับการ
เคลื่อนไหวระบบนิว้ ให้กับนัก คลาริเน็ตได้ปฏิบตั ิ และมีเทคนิคในการฝึ กฝนในรูปแบบต่าง ๆ เป็ น
อย่างดี จากการศึกษาวิจยั พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญและนักคลาริเน็ตส่วนมากจะมีเทคนิคและวิธีการสอน
ที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องพืน้ ฐานในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต คือ การปฏิบตั ิ
ควรจะมีลักษณะที่ถูกต้องตามสรีระร่างกายที่เป็ นธรรมชาติ และต้องเข้าใจทุกส่วนของร่างกาย
เพราะทุก ๆ ส่วนจะต้องทางานพร้อมกันในขณะที่ปฏิบตั ิ กล่าวคือ ข้อมือ นิว้ มือ ริมฝี ปาก ลิน้ ฟั น
การหายใจ และการซัพพอร์ตของลม หลังจากการใช้แบบฝึ กทักษะที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ทาให้นกั เรียน
วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา มีเทคนิคในการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กับการ
ออกเสียงได้ถกู วิธีและคล่องแคล่วมากยิ่งขึน้ เพราะผูว้ ิจยั ได้วางแผนการซ้อมและรายละเอียดต่าง
ๆ ไว้ในแบบฝึ กทักษะเป็ นอย่างดีและชัดเจน โดยให้มีการเพิ่มอัตราจังหวะในแต่ละสัปดาห์ เพื่อให้
กลุ่ม ตัวอย่างสามารถฝึ กฝนและพั ฒ นาทักษะความสามารถในเรื่อ งดังกล่าวอย่างเป็ นล าดับ
ขัน้ ตอนจากง่ายไปหายากและเหมาะสมกับทักษะของนักเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนโดยมีนยั ทางสถิติท่ี .05 ทาให้การปฏิบตั ิคลาริเน็ตด้วยแบบฝึ กทักษะของนักเรียน
วงโยธวาทิต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ทัง้ 5 แบบฝึ กทักษะนัน้ ส่งผลให้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิคลาริเน็ตด้วยแบบฝึ กทักษะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระบบนิว้ ของนักเรียนแตกต่างกันกับ
ก่อนเรียน โดยเป็ นไปตามสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนด้วยแบบฝึ กทักษะ
ช่วยให้นกั เรียนมีความคล่องตัวในการปฏิบตั ิท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงขึน้ โดย
ผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้สอดคล้องกับผลงานวิจยั เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึ กทักษะที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น ผลงานวิจยั ของ ศิริพงศ์ สมบูรณ์ (2558) ได้สร้างแบบฝึ กหัดการแก้ไขปั ญหาการตัด
ลิน้ และการกดนิว้ ที่ไม่สัมพันธ์กนั ของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศกึ ษา: เพลง A Midsummer Night’s
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Dream ท่อน Soherzo โดย Felix Mendelssohn อัครพล เดชวัชรนนท์ (2554) การศึกษาปั ญ หา
การแก้ปัญ หาและการพัฒ นาทักษะการใช้นิว้ ของคลาริเน็ ต : กรณี ศึกษาผลงาน 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
อ่องเอี่ยม (2559) ผลการจัดการเรียนรู แ้ บบสาธิตบูรณาการกับเทคนิคจิกซอว์ II ที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถในการจัดดอกไม้ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี
3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ผลการวิจยั พบว่า มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตอ่ การจัดการเรียนรูแ้ บบสาธิตบูรณาการกับเทคนิคจิกซอร์ II อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
สรุ ปได้ว่าผลการวิจยั ในเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้
มัธ ยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ในการปฏิ บัติแบบฝึ กทักษะการปฏิ บัติ คลาริเน็ต เรื่อง
ความคล่อ งตัวของระบบนิ ว้ ตามแนวคิด ของ คาร์ล เบอร์แมน (Carl Baermann) เป็ น ไปตาม
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เพราะนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ค่อนข้างมีความสามารถที่
ดีตอ่ การปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะ และครูผสู้ อนก็ได้ทาแบบฝึ กทักษะเป็ นลาดับขัน้ ตอน และบอกอัตรา
จังหวะในการฝึ กซ้อมในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างละเอียด ทาให้นกั เรียนปฏิบตั ิแบบฝึ กทักษะเป็ นไป
ได้อย่างดีและไม่น่าเบื่อ โดยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ตในครัง้ นี ้ นักเรียนสามารถนาไปใช้
การปฏิบตั เิ ข้ากับบทเพลงหรือแบบฝึ กทักษะที่ยาก ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
ผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน
สารสาสน์เอกตรา ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิ คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ คิด
เป็ นค่ า เฉลี่ ย ( ̅X) เท่ า กับ 4.74 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ า กับ 0.383 ซึ่ ง ผลโดยรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ อยู่
ในระดับมากที่สดุ โดยข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ ได้แก่ ข้อ 11. แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ต่อ
การช่วยฝึ กเทคนิคต่าง ๆ ที่สาคัญได้ และ ข้อ 12. แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิคดังกล่าว
̅ = 4.9, S.D. = 0.316) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยากๆได้ (X
มากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3. แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ มีความคล่องตัว
มากขึน้ , ข้อ 5. แบบฝึ กทักษะสามารถแก้ไขการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียง
ได้ดีขนึ ้ , ข้อ 7. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกความแข็งแรงของระบบนิว้ , ข้อ 8. แบบฝึ กทักษะช่วยลด
ความเกร็ง ต่อ การเคลื่ อ นไหวของระบบนิ ว้ ได้ดี , ข้อ 14. ครู ผู้ส อนสามารถถ่ า ยทอดความรู ใ้ ห้
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นักเรียนเข้าใจได้ง่าย และ ข้อ 15. ครู ผูส้ อนมีความตัง้ ใจและสามารถให้คาปรึกษากับนักเรียน
อย่างเพียงพอทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียน ( ̅X = 4.8, S.D. = 0.421) คิดเป็ นระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4. แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียงมีความชัดเจน
มากขึน้ , ข้อ 6. แบบฝึ กทักษะช่วยการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ได้ง่ายขึน้ ,
ข้อ 9. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึ กการเคลื่ อนไหวของระบบนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติและ ข้อ 13.
แบบฝึ กทักษะมีความถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนเป็ นอย่างดี (̅X = 4.7, S.D. = 0.483) คิด
เป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2. เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับ
ขัน้ ตอนที่เข้าใจง่าย และ ข้อ 10. แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะต่อการเคลื่อนไหวของระบบ
̅ = 4.6, S.D. = 0.516) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
นิว้ ที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ (X
มากที่สุด และข้อคาถามที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับ
เวลาที่ใช้สอน (̅X = 4.5, S.D. = 0.527) คิดเป็ นระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากผลการวิ จัย เรื่ อ งการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก เรี ย นวงโยธวาทิ ต ระดั บ ชั้น
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี ้
1. ในระหว่างการปฏิ บัติ คลาริเน็ต ควรให้ความส าคัญ กับการวางรู ป ปากและ
ระบบนิว้ ของนักเรียน เนื่องจากพบว่า นักเรี ยนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามสรีระร่างกาย
ของตนเอง ด้วยความล้าในการวางรูปปากและการถือเครื่องดนตรีในการปฏิบตั ิในระยะเวลานาน
ๆ เกิดจากการฝึ กซ้อมที่ค่อนข้างน้อย ควรให้นักเรียนฝึ กซ้อมอย่างสม่ าเสมอ เพราะการฝึ กซ้อม
อย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้ก ารวางรู ป ปากและระบบนิ ว้ เกิ ดความแข็ง แรงมากยิ่ง ขึน้ จะทาให้
นักเรียนปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้ออกมาอย่างผ่อนคลายและเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ
2. ครู ผสู้ อนควรศึกษาวิธีการและขัน้ ตอนในการสอนในแต่ละครัง้ ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน ก่อนที่จะนาไปใช้กบั นักเรียน เพื่อที่จะได้ชว่ ยเหลือนักเรียนได้ตรงจุดและถูกต้อง
3. ครู ผู้สอนไม่ควรใช้แบบฝึ กทักษะเป็ นเครื่องมื อทาหน้าที่ แทนครู ผูส้ อนเพี ยง
อย่ า งเดี ย ว แต่ ค วรเป็ นทั้ง ผู้ถ่ า ยทอดความรู ค้ วามเข้า ใจจากแบบฝึ ก ทัก ษะ รวมทั้ง เป็ น ผู้ใ ห้
คาแนะนาและช่วยเหลือนักเรียน เมื่อนักเรียนเกิ ดปั ญหาในการฝึ กซ้อม นอกจากนัน้ ครู ผสู้ อนควร
ติดตามพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และคอยให้กาลังใจนักเรียนในการเรียนอยู่
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เสมอ ทัง้ นีเ้ พื่อให้นกั เรียนเกิดกาลังใจในการเรียนและมีความกระตือรือร้นในการเรียนทักษะการ
ปฏิบตั มิ ากยิ่งขึน้
4. ควรมี ก ารเพิ่ ม ระยะเวลาที่ ใช้ในการทดลองให้เหมาะสมกับ เนื่ องจากวิช า
ดนตรีเป็ นวิชาที่เน้นปฏิบตั ิ นักเรียนจึงมีความจาเป็ นต้องใช้เวลาในการฝึ กฝนที่คอ่ นข้างมาก และ
การฝึ กซ้อมตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะเพือ่ งานวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารพัฒ นาแบบฝึ ก การปฏิ บั ติ ในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ส าคัญ เช่น การศึก ษา
ปั ญหาและพัฒนาทักษะในการใช้นิว้ ของคลาริเน็ต เพื่อแก้ไขปั ญหาทางการปฏิบตั ิให้กับนักเรียน
ที่จะนามาพัฒนาและปรับใช้กับนักเรียนในแต่ละระดับต่อไป ทาให้นกั เรียนสามารถเลือกศึกษา
ความรูเ้ พิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจ
2. ควรมีแบบฝึ กทักษะในการปฏิบตั ิคลาริเน็ตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบนิว้ ที่สาคัญ
เพื่ อให้นักเรียนได้นาแบบฝึ กทักษะดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการสอนได้ในอี กรู ปแบบหนึ่ง เช่น
แบบฝึ ก หัด ของ Fritz Kroepsch (416 Progressive Daily Studies for the clarinet) ซึ่ง เป็ น แบบ
ฝึ กหัดที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวระบบนิว้ ที่สามารถนามาต่อยอดจากแบบฝึ กทักษะของ
(Carl Baermann) คาร์ล เบอร์แมนได้เป็ นอย่างดี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบตั ิคลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
- เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
- แบบประเมินแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
- แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
- แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาของแบบทดสอบความพึงพอใจ
- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
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แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการปฏิบัตคิ ลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
โดยผู้วิจัยเป็ นผู้ประเมินนักเรียน (ก่อนและหลังเรียน)
คาชีแ้ จง : ระดับเกณฑ์ในการประเมินผล
คะแนน 5 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 4 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
กลุม่ ตัวอย่างคนที่………………..ชื่อ……………………นามสกุล………………………………
ชัน้ ……………………วันที่………………………ระยะเวลาในการฝึ กซ้อม…………………ชั่วโมง
หัวข้อประเมิน

5

4

3

2

1

1. ความถูกต้องของการยืน
2. ความถูกต้องของการนั่ง
3. ลักษณะการวางรูปปาก
4. ลักษณะการวางระบบนิว้
5. ความสามารถในการเล่นโน้ตแบบฝึ กหัด
6. การออกเสียงให้สมั พันธ์กบั ระบบนิว้
7. ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวระบบนิว้
8. การผ่อนคลายของระบบนิว้
9. ความพึงพอใจในการปฏิบตั คิ ลาริเน็ต
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..………………
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการปฏิบัตคิ ลาริเน็ต
รายการ
ประเมิน
1. จังหวะ

เกณฑ์การให้ระดับคะแนน
5
1. จังหวะมี
ความช้า-เร็ว
สม่าเสมอ
2. บรรเลงตรง
ตามจังหวะที่
กาหนด

2. ความถูกต้อง ปฏิบตั ิแบบฝึ ก
ทักษะ ได้ถกู ต้อง
ตลอดการปฏิบตั ิ

4

3

2

1

1. จังหวะมี
ความช้า-เร็ว
สม่าเสมอ
2. บรรเลงไม่
ตรงตามจังหวะ
1-3 แห่ง

1. ยืดจังหวะ
หรือเร่งจังหวะ
2. บรรเลงไม่
ตรงตาม
จังหวะ
4-5 แห่ง

1. ยืดจังหวะ
หรือเร่งจังหวะ
2. บรรเลงไม่
ตรงตาม
จังหวะ
5 แห่งขึน้ ไป

1. ยืดจังหวะ
หรือเร่งจังหวะ
2. บรรเลงไม่
ตรงตามจังหวะ
ตลอดแบบฝึ ก

ปฏิบตั ิแบบฝึ ก
ทักษะ ผิด 1-3
แห่ง

ปฏิบตั ิแบบฝึ ก
ทักษะ ผิด 4-5
แห่ง

ปฏิบตั ิแบบ
ฝึ กทักษะ ผิด
5 แห่งขึน้ ไป

ปฏิบตั ิแบบฝึ ก
ทักษะผิดตลอด
การปฏิบตั ิ

1. นั่งหรือยืน
ได้ตามหลัก
การปฏิบตั ิแต่
มีทา่ ทางที่ผิด
2. วางระบบ
นิว้ เกร็ง
ตลอดการ
ปฏิบตั ิ
ขาดความ
มั่นใจในการ
ปฏิบตั ิและ
ปฏิบตั ิได้ชา้
กว่าอัตรา
จังหวะ
เป็ นส่วนใหญ่

1. นั่งหรือยืนได้
ไม่ถกู ต้อง ตาม
หลักการปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้
ผิดวิธี และ เกร็ง
ตลอดการ
ปฏิบตั ิ

3. ลักษณะ
ท่าทาง
ในการปฏิบตั ิ

1. นั่งหรือยืนได้
ถูกต้อง ตามหลัก
การ การปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้
ได้ถกู ต้องและ
ผ่อนคลาย ตลอด
การปฏิบตั ิ

1. นั่งหรือยืนได้
ตามหลักการ
การปฏิบตั ิ
2. วางระบบนิว้
ได้ถกู ต้องและ
ผ่อนคลาย

1. นั่งหรือยืน
ได้ตามหลัก
การปฏิบตั ิแต่
ยัง มีทา่ ทางที่
ผิด
2. วางระบบ
นิว้ เกร็งบางจุด

4. ความคล่อง
แคล่ว ต่อแบบ
ฝึ กทักษะการ
ปฏิบตั ิ

มีความมั่นใจใน
การปฏิบตั ิและ
ปฏิบตั ิได้ อย่าง
คล่องแคล่ว ตาม
อัตราจังหวะ
ที่กาหนด
ตลอดการปฏิบตั ิ

มีความมั่นใจใน
การปฏิบตั ิและ
ปฏิบตั ิได้ อย่าง
คล่องแคล่ว
ตามอัตรา
จังหวะ
ที่กาหนด
เป็ นส่วนใหญ่

ขาดความ
มั่นใจในการ
ปฏิบตั ิและ
ปฏิบตั ิได้
ค่อนข้างช้า
กว่าอัตรา
จังหวะที่
กาหนดให้

ขาดความมั่นใจ
ในการปฏิบตั ิ
และปฏิบตั ิได้
ช้ากว่าอัตรา
จังหวะที่กาหนด
ไว้มาก
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ระดับคุณภาพ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

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

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
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แบบประเมินแบบฝึ กทักษะการปฏิบัตคิ ลาริเน็ตของนักเรียน
วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
คาชีแ้ จง : ผูว้ ิจยั ได้ทาการสร้างแบบฝึ กทักษะนีข้ นึ ้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มี
ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิ บัติ คลาริเน็ตของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เรื่อง
ความคล่องตัวของระบบนิว้ ผูเ้ ชี่ยวชาญโปรดตรวจสอบแบบฝึ กทักษะดังกล่าวโดยละเอียดและ
ตอบคาถามตามความคิดเห็นให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริงที่สดุ
แบบประเมินในแต่ละข้อมีตวั เลือก 5 ช่อง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้ชดั เจน และทา
เครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับการพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
5
หมายถึง
ดีมาก
4
หมายถึง
ดี
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
พอใช้
1
หมายถึง
ควรปรับปรุง
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

คาถาม

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละแบบฝึ กทักษะ
มีความสอดคล้องกับเนือ้ หา
2. มีการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้ชดั เจน
3. วัตถุประสงค์การเรียนสามารถวัดประเมินผลได้
4. การจัดลาดับเนือ้ หาการเรียนมีความเหมาะสม
ด้านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5. เนือ้ หาแบบฝึ กทักษะมีความยากง่าย เหมาะสม
กับผูเ้ รียน
6. ขัน้ ตอนแบบฝึ กทักษะสามารถพัฒนาผูเ้ รียนได้

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

คาถาม

7. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาในการ
เรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเนือ้ หา
9. จัดเรียงลาดับกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม
10. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านสื่อการสอน
11. แบบฝึ กทักษะมีรูปแบบที่เหมาะสม
12. แบบฝึ กทักษะมีความชัดเจน และเข้าใจง่าย
13. แบบฝึ กทักษะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ด้านการวัดและประเมินผล
14. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ก่อนเรียนและ
หลังเรียน) นักเรียนสามารถวัดความรูค้ วาม
เข้าใจต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
15. แบบฝึ กทักษะสามารถนาไปใช้ได้จริง

5

4

3

2

1

หมายเหตุ
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..………………
ลงชื่อ…………………………………………ผูป้ ระเมิน
(………………………………….……………)
ตาแหน่ง………….…………………………..…
วันที่……… เดือน…………….….. พ.ศ…………..

95
แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติคลาริเน็ต
เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้ ก่อนเรียนและหลังเรียน (ภาคปฏิบัต)ิ
คาชีแ้ จง : ให้ทา่ นพิจารณารายการประเมินต่อไปนี ้ สามารถวัดได้ตรงตามนิยามเชิง
ปฏิบตั หิ รือไม่ โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
-1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งที่ตอ้ งการวัด
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจ ว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ตอ้ งการ
+1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งที่ตอ้ งการวัด
วัตถุประสงค์
การเรียนรู้

รายการ

ระดับการ
พิจารณา
+1

1. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ให้สมั พันธ์กบั
การตัดลิน้
อัตราจังหวะ
50-80
2. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
แบบการไล่
เสียง ขึน้ -ลง
อัตราจังหวะ
60-90

0

ข้อเสนอแนะ

-1
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3. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ให้สมั พันธ์กบั
การตัดลิน้
อัตราจังหวะ
70-100
4. แบบฝึ ก
ทักษะใน
บันไดเสียง
เมเจอร์สเกล
4#, 4b
(Major
Scale)
อัตราจังหวะ
80-110
5. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ในการเล่น
ข้ามโน้ตและ
โคมาติก
อัตราจังหวะ
90-120
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..………………
ลงชื่อ……………………………………………ผูป้ ระเมิน
(………………………………….……………)
ตาแหน่ง………….…………………………..…
วันที่……… เดือน…………….….. พ.ศ…………..
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แบบประเมินความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หาของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
คาชีแ้ จง : ให้ทา่ นพิจารณารายการประเมินต่อไปนี ้ สามารถวัดได้ตรงตามนิยามเชิงปฏิบตั หิ รือไม่
โดยทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี ้
-1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ไม่ตรง ตามสิ่งที่ตอ้ งการวัด
0 หมายถึง
ไม่แน่ใจ ว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรงตามสิ่งที่ตอ้ งการ
+1 หมายถึง
แน่ใจว่ารายการประเมินนัน้ วัดได้ตรง ตามสิ่งที่ตอ้ งการวัด

ข้อ

รายการประเมิน

ระดับ
ข้อเสนอแนะ
การพิจารณา
+1

1.

เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน

2.

เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับขัน้ ตอนที่เข้าใจง่าย

3.

แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้
มีความคล่องตัวมากขึน้

4.

แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียง มีความชัดเจน
มากขึน้

5.

แบบฝึ กทักษะสามารถแก้ไขการเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียงได้ดีขนึ ้

6.

แบบฝึ กทักษะช่วยให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้
แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ง่ายขึน้

0

-1
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ข้อ

รายการประเมิน

ระดับ
ข้อเสนอแนะ
การพิจารณา
+1

7.

แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกความแข็งแรงของ
ระบบนิว้

8.

แบบฝึ กทักษะช่วยลดความเกร็งต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ได้ดี

9.

แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ

10.

แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ที่เหมาะสมในแต่ละ
สัปดาห์

11.

แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ตอ่ การช่วยฝึ กเทคนิค
ต่าง ๆ ที่สาคัญได้

12.

แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิคดังกล่าว
ไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยาก ๆ ได้

13.

แบบฝึ กทักษะมีความถูกต้องและเหมาะสมกับ
นักเรียนเป็ นอย่างดี

0

-1

100
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนวงโยธวาทิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตราทีม่ ีต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติ
คลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
คาชีแ้ จง : แบบสอบถามในแต่ละข้อมีตวั เลือก 5 ช่อง โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อให้
ชัดเจนและทาเครื่องหมาย √ เพียงเครื่องหมายเดียวในช่องที่นกั เรียนมีระดับความคิดเห็นตรงกับ
ตัวเลือกโดยตัวเลือก 5 ช่อง แสดงระดับเจตคติ ดังต่อไปนี ้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึพอใจอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับน้อยที่สดุ
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

คาถาม

1. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้
สอน
2. เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับขัน้ ตอนที่เข้าใจง่าย
3. แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของระบบนิว้
มีความคล่องตัวมากขึน้
4. แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียง
มีความชัดเจนมากขึน้
5. แบบฝึ กทักษะสามารถแก้ไขการเคลื่อนไหว
ของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียงได้ดีขนึ ้
6. แบบฝึ กทักษะช่วยให้เคลื่อนไหวของระบบนิว้
แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ได้ง่ายขึน้
7. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกความแข็งแรงของ
ระบบนิว้

5

4

3

2

1
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ระดับความพึงพอใจ
ข้อ

คาถาม

5

4

3

2

1

8. แบบฝึ กทักษะช่วยลดความเกร็งต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ได้ดี
9. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ
10. แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ที่เหมาะสมในแต่ละ
สัปดาห์
11. แบบฝึ กทักษะมีเป็ นประโยชน์ตอ่ การช่วยฝึ ก
เทคนิคต่าง ๆ ที่สาคัญได้
12. แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิค
ดังกล่าวไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยาก ๆ ได้
13. แบบฝึ กทักษะมีความถูกต้องและเหมาะสม
กับนักเรียนเป็ นอย่างดี

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………............
………………………………………………………………………….……………………………
……….……………………………………………………………..………………..………………
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยแบบฝึ กทักษะ การปฏิบัตคิ ลาริเน็ตเรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
สาหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ตอนที่ 1 ข้อมูลของนักเรียนและข้อมูลบางประการในการเรียนคลาริเน็ต
คาชีแ้ จง : โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็ นจริง

1. เพศ ชาย ( )

( )หญิง

2. อายุ………………..ปี
3. ระดับชัน้ ที่กาลังศึกษา
มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )1
มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )3
มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )5

มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )2
มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )4
มัธยมศึกษาปี ท่ี ( )6

4. ความคาดหวังจากการเรียนคลาริเน็ต (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
( )เรียนเพียงเพื่อสอบให้ผ่าน
( )มีทกั ษะที่ดีเพียงพอในการปฏิบตั เิ ครื่องดนตรีคลาริเน็ต
( )สามารถนาแบบฝึ กทักษะไปใช้ในการเล่นบทเพลงที่ยาก ๆ ได้
( )สามารถนาความรูท้ ่ีได้ไปพัฒนาความสามารถต่อในระดับมหาวิทยาลัย
( )สามารถนาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปประกอบอาชีพได้
อื่นๆ ( )
(ระบุ)………………………………………………………………………………….

104

ภาคผนวก ข

- รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบทดสอบทางการเรียนด้วย
แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
- ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบสอบถามความพึงพอใจ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร. ประณต มีสอน
2. ผศ.ดร. อนรรฆ จรัณยานนท์
3. ผศ.ดร. ยศ วณีสอน

อาจารย์ประจาหลักสูตรคณะดุรยิ างคศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีวิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจาสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต
ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ข้อ

รายการข้อคาถาม

ด้านวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. วัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละแบบฝึ ก
ทักษะมีความสอดคล้องกับเนือ้ หา
2. มีการกาหนดพฤติกรรมที่คาดหวังไว้
3. วัตถุประสงค์การเรียนสามารถวัด
ประเมินผลได้
4. การจัดลาดับเนือ้ หาการเรียนมีความ
เหมาะสม
ด้านเนือ้ หาการเรียนการสอน
5. เนือ้ หาแบบฝึ กทักษะมีความยากง่าย
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
6. ขัน้ ตอนแบบฝึ กทักษะสามารถพัฒนา
ผูเ้ รียนได้
7. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับ
เวลาในการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
8. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของเนือ้ หา
9. จัดเรียงลาดับกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามความยากง่ายได้อย่างเหมาะสม
10. ผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน

ค่าความคิดเห็นของ ค่าเฉลี่ย
̅
ผูท้ รงคุณวุฒิคนที่
×
1
2
3

แปลผล

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

4
3

4
4

4
5

4.00
4.00

เหมาะสม
เหมาะสม

4

5

4

4.67

เหมาะสมมาก

5

4

5

4.67

เหมาะสมมาก

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

5

4

4

4.33

เหมาะสมมาก

4

4

4

4.00

เหมาะสม

5

5

5

5.00

เหมาะสมมาก
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ตาราง 1 (ต่อ)

ข้อ

รายการข้อคาถาม

ด้านสื่อการสอน
11. แบบฝึ กทักษะมีรูปแบบที่เหมาะสม

ค่าความคิดเห็นของ ค่าเฉลี่ย
̅
ผูท้ รงคุณวุฒิคนที่
×
1
2
3

แปลผล

4

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

12. แบบฝึ กทักษะมีความชัดเจน และเข้าใจ 4
ง่าย
13. แบบฝึ กทักษะช่วยให้การเรียนการสอน 3
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ด้านการวัดและประเมินผล
14. แบบวัดผลสัทฤทธิ์ทางการเรียน
4
(ก่อนเรียนและหลังเรียน)
นักเรียนสามารถวัดความรูค้ วามเข้าใจ
ต่อแบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต

4

4

4.00

เหมาะสม

4

5

4.00

เหมาะสม

4

5

4.33

เหมาะสมมาก

5
5
5
5.00
4.2 4.26 4.53 4.38

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

15. แบบฝึ กทักษะสามารถนาไปใช้ได้จริง
ค่าเฉลี่ยรวม
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบทดสอบทางการเรียนด้วยแบบ
ฝึ กทักษะ การปฏิบตั ิคลาริเน็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์
เอกตรา
แบบทดสอบ
ข้อที่

แบบทดสอบ

ประมาณค่า ค่า แปลผล
ความคิดเห็น เฉลี่ย
ของ
IOC
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คนที่
1

1. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ให้สมั พันธ์กบั
การตัดลิน้

2

3

+1

+1 +1

1

นาไปใช้
ได้

+1

+1 +1

1

นาไปใช้
ได้

อัตราจังหวะ
50-80
2. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
แบบการไล่
เสียง ขึน้ -ลง
อัตราจังหวะ
60-90
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3. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ให้สมั พันธ์กบั
การตัดลิน้

+1

+1 +1

1

นาไปใช้
ได้

+1

+1 +1

1

นาไปใช้
ได้

+1

+1 +1

1

นาไปใช้
ได้

อัตราจังหวะ
70-100
4. แบบฝึ ก
ทักษะใน
บันไดเสียง
เมเจอร์สเกล
4#, 4b
(Major
Scale)
อัตราจังหวะ
80-110
5. การ
เคลื่อนไหว
ของระบบนิว้
ในการเล่น
ข้ามโน้ตและ
โคมาติก
อัตราจังหวะ
90-120
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

ข้อ

รายการข้อคาถาม

ประมาณค่า
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย
IOC

แปลผล

1. เนือ้ หาบทเรียนมีความเหมาะสมกับเวลา +1
ที่ใช้สอน

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

2. เนือ้ หาบทเรียนมีการลาดับขัน้ ตอนที่
เข้าใจง่าย

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

3. แบบฝึ กทักษะทาให้การเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ มีความคล่องตัวมากขึน้

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

4. แบบฝึ กทักษะทาให้การออกเสียง มีความ +1
ชัดเจนมากขึน้

0

+1

0.67

นาไปใช้ได้

5. แบบฝึ กทักษะสามารถแก้ไขการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การ
ออกเสียงได้ดีขนึ ้

+1

+1

0

0.67

นาไปใช้ได้

6. แบบฝึ กทักษะช่วยให้การเคลื่อนไหวของ
ระบบนิว้ แบบการไล่เสียงขึน้ -ลง ได้ง่ายขึน้

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

7. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกความแข็งแรง
ของระบบนิว้

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้
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ตาราง 3 (ต่อ)

ข้อ

รายการข้อคาถาม

ประมาณค่า
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3

ค่าเฉลี่ย
IOC

แปลผล

8. แบบฝึ กทักษะช่วยลดความเกร็งต่อการ
เคลื่อนไหวของระบบนิว้ ได้ดี

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

9. แบบฝึ กทักษะทาให้ได้ฝึกการเคลื่อนไหว
ของระบบนิว้ ได้อย่างเป็ นธรรมชาติ

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

10. แบบฝึ กทักษะมีการเพิ่มอัตราจังหวะ
ต่อการเคลื่อนไหวของระบบนิว้
ที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้

11. แบบฝึ กทักษะมีประโยชน์ตอ่ การช่วยฝึ ก +1
เทคนิคต่าง ๆ ที่สาคัญได้

0

+1

0.67

นาไปใช้ได้

12. แบบฝึ กทักษะทาให้สามารถนาเทคนิค
ดังกล่าวไปปรับใช้ในบทเพลงที่ยาก ๆ ได้

+1

+1

0

0.67

นาไปใช้ได้

13. แบบฝึ กทักษะมีความถูกต้องและ
เหมาะสมกับนักเรียนเป็ นอย่างดี

+1

+1

+1

1

นาไปใช้ได้
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ภาคผนวก ค
- แบบฝึ กทักษะการปฏิบตั ิคลาริเน็ต เรื่องความคล่องตัวของระบบนิว้
ของนักเรียนวงโยธวาทิต ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ทัง้ 5 แบบฝึ กทักษะ
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แบบฝึ กหัดที่ 1

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์

เรื่อง : การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สัมพันธ์กับการออกเสียงใน (Scale)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียง
2. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการควบคุมของนิว้ มือ ให้เกิดความแข็งแรง
3. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ตได้เคลื่อนไหวระบบนิว้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการฝึ กซ้อม
1. เริ่มจากการเปิ ด (Metronome) ที่อตั ราจังหวะ 50-80
2. ฝึ กการเคลื่อนไหวระบบนิว้ 2 เสียง ในบันไดเสียง C Major Scale เป็ นโน้ตตัวดา, โน้ต
ตัวเขบ็ต 1 ชัน้ และโน้ตเขบ็ต 2 ชัน้ ตามลาดับ
3. ฝึ กซ้อมแบบฝึ กหัดทุกวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะ 3-5 จังหวะต่อวัน
แบบฝึ กหัดที่ 1.1

114
แบบฝึ กหัดที่ 1.1 (ต่อ)
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แบบฝึ กหัดที่ 2

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์

เรื่อง : การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ แบบการไล่เสียง ขึน้ -ลง
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ แบบการไล่เสียง ขึน้ -ลง
2. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้เกิดความ
คล่องตัว
3. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ตได้เคลื่อนไหวของระบบนิว้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการฝึ กซ้อม
1. เริ่มจากการเปิ ด (Metronome) ที่อตั ราจังหวะ 60-90
2. ฝึ กการเคลื่อนไหวของนิว้ แบบการไล่เสียง ขึน้ -ลง
3. ฝึ กซ้อมแบบฝึ กหัดทุกวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะ 3-5 จังหวะต่อวัน
แบบฝึ กหัดที่ 2.1

แบบฝึ กหัดที่ 2.2
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แบบฝึ กหัดที่ 3

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์

เรื่อง : การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สัมพันธ์กับการตัดลิน้ (Articulation)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้
2. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิว้ มือ ให้เกิดความ
คล่องตัว
3. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ตได้เคลื่อนไหวระบบนิว้ พร้อมกับการตัดลิน้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการฝึ กซ้อม
1. เริ่มจากการเปิ ด (Metronome) ที่อตั ราจังหวะ 70-90
2. ฝึ กการเคลื่อนไหวของนิว้ พร้อม การตัดลิน้ แบบ Tenuto และ Staccato เป็ นโน้ตตัว
เขบ็ต 1 ชัน้ และโน้ตตัวเขบ็ต 2 ชัน้
3. ฝึ กซ้อมแบบฝึ กหัดทุกวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะ 3-5 จังหวะต่อวัน
แบบฝึ กหัดที่ 3.1

แบบฝึ กหัดที่ 3.2

แบบฝึ กหัดที่ 3.3
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แบบฝึ กหัดที่ 4

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์

เรื่อง : แบบฝึ กทักษะในบันไดเสียงเมเจอร์สเกล 4#, 4b (Major Scale)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การออกเสียง
2. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการควบคุมของนิว้ มือ ให้เกิดความแข็งแรง
3. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ตได้เคลื่อนไหวระบบนิว้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการฝึ กซ้อม
1. เริ่มจากการเปิ ด (Metronome) ที่อตั ราจังหวะ 80-100
2. ฝึ กเป่ าแบบฝึ กทักษะใน Major Scale โดยให้สงั เกตุการเคลื่อนไหวของระบบนิว้
3. ฝึ กซ้อมแบบฝึ กหัดทุกวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะ 3-5 จังหวะต่อวัน
แบบฝึ กหัดที่ 4.1
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แบบฝึ กหัดที่ 4.2

แบบฝึ กหัดที่ 4.3
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แบบฝึ กหัดที่ 5

สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง / 2 สัปดาห์

เรื่อง : การเคลื่อนไหวของระบบนิว้ ในการเล่นข้ามโน้ตและโคมาติก (Interval and
Chromatic)
จุดประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการเคลื่อนไหวของนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้
2. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ต ได้ฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิว้ มือให้เกิดความ
คล่องตัว
3. เพื่อให้นกั เรียนคลาริเน็ตได้เคลื่อนไหวระบบนิว้ พร้อมกับการตัดลิน้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ขั้นตอนการฝึ กซ้อม
1. เริ่มจากการเปิ ด (Metronome) ที่อตั ราจังหวะ 80-120
2. ฝึ กการเคลื่อนไหวของนิว้ ให้สมั พันธ์กบั การตัดลิน้
3. ฝึ กซ้อมแบบฝึ กหัดทุกวัน โดยเพิ่มอัตราจังหวะ 3-5 จังหวะต่อวัน
แบบฝึ กหัดที่ 5.1

แบบฝึ กหัดที่ 5.2

120
ความคิดเห็น/ข้อคาแนะนา………………………..…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………ผูป้ ระเมิน
(………………………………….……………)
ตาแหน่ง………….…………………………..…
วันที่……… เดือน…………….….. พ.ศ…………..
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ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวธัญญ์กมน ดิษฐกมลพัฒน์
9 ตุลาคม 2535
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2551
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2553
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางคศาสตร์บณ
ั ฑิต
จาก วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9/28 หมูบ่ า้ นเดอะซิตีป้ ่ิ นเกล้า-บรมฯ ซอยบรมราชชนนี 60 ถนนบรม
ราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10170

