
54701303 : สาขาวิชาสงัคีตวิจยัและพฒันา 
คาํสาํคญั :  ทกัษะการตดัล้ินของฟลูต/ เทคนิคการตดัล้ินแบบดบัเบ้ิลทงักิง/ ฟลูต/ ฟลูต้ 
  ชนะศักด์ิ  วงษ์วีระวินิจ : การสร้างแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดับเบ้ิลทังกิงสําหรับ        
ฟลูตกรณีศึกษา:เพลง MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน SCHERZO โดย FELIX 
MENDELSSOHN.   อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อ.ดร.ยศ  วณีสอน และ อ.ดร.พรพรรณ  
บรรเทิงหรรษา.  65 หนา้. 
 

 การวิจยั เร่ือง การสร้างแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูตกรณี
ศึกษา: เพลง MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อจดัทาํแบบฝึกหัดการซ้อมการตดัล้ินเพื่อใชส้ําหรับบรรเลงเพลง 
MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน SCHERZO 

วิธีดาํเนินการดาํเนินงาน มีดงัน้ี ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคนิค
ทกัษะการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงของฟลูต โดยเก็บขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร ตาํรา งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และฐานขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต รวมทั้งสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรรเลงฟลูตเพิ่มเติม 
จากนั้นสร้างเป็นแบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูต และทดลองใชแ้บบฝึกหัด
โดยกลุ่มตวัอยา่ง   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญในการบรรเลงฟลูตจาํนวน 3 คน และนิสิต
วิชาเอกฟลูต จาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่แบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญการบรรเลง
ฟลูต แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนิสิตเอกฟลูตหลงัจากทดลองใชแ้บบฝึกหดั 
และใชต้ารางวดัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของ
แบบฝึกหดั 

สรุปผลการวิจยัท่ีได ้คือ แบบฝึกหัดการบรรเลงแบบดบัเบ้ิลทงักิงสําหรับฟลูตกรณี
ศึกษา: เพลง MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN 
เน้ือหาในแบบฝึกหดัฉบบัน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามความคิดเห็น คือ แบบฝึกหดั
มีคาํอธิบายท่ีละเอียด และใหฝึ้กซอ้มในจงัหวะชา้ๆทาํให้ผูฝึ้กซอ้ม สามารถบรรเลงไดดี้ข้ึน และให้
ฝึกซอ้มในจงัหวะชา้ๆทาํใหผู้ฝึ้กซอ้ม ฝึกการออกเสียงและควบคุมการออกเสียงไดดี้ 
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 The purpose of the research, "The Designing Double Tonguing Exercise for 
Scherzo from Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream (Flute Excerpt)" is to create a 
double tonguing exercise for flute by using a flute orchestral solo excerpt from Scherzo of 
Mendelssohn’s A Midsummer Night’s Dream. 
 The research procedures are conducted in these following steps.  
 Firstly the researcher collects necessary data from various sources including 
books, exercises, other teaching materials and interviews with flute experts. Afterwards, the 
double tonguing exercises are designed from the gathered information, which is selected in 
the way beneficial for the tested student group. The final step is to let the students use the 
exercises and to evaluate the outcome of double tonguing technique after using them. 
The researcher interviews three flute experts who are teaching in Thailand's leading music 
institutions to collect the individual approach and knowledge on flute's double tonguing 
technique. Five college students were questioned regarding to how they feel toward the 
exercises and how much they progress after using the exercises. In addition, the Item 
Objective Congruence (IOC), a process utilized in test development for assessing content 
validity at the item development stage, was applied in order to verify the accuracy of the 
exercise. 
 The exercise is bipartite. The first part discusses general approach of flute's 
double tonguing technique, and the second part comprises four chapters of double tonguing 
exercises with various patterns of articulation. The research findings unveiled that the explicit 
explanation of double tonguing technique for flute provided in the exercise, the marked slow 
tempo used along with the practicing process, and emphasis on well-controlled sound attack 
make the students achieve the faster speed of double tonguing and get a better sound control 
while implementing the technique and can actually applied in a real performance. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิง่ของ อาจารย์ ดร. ยศ วณีสอน และ

ดร.พรพรรณ บนัเทิงหรรษาอาจารย์ที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์ ซึง่ได้กรณุาให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆ 

ตลอดจนชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาการวิจัย ผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

รวมถงึบุคคลต่างๆที่มีส่วนชว่ยเหลือในการวิจยั ดังต่อไปนี ้

 ขอขอบพระคุณอาจารยว์รพล กาญจน์วรีะโยธนิ ที่คอยชี้แนะผู้วิจัยในด้านการบรรเลงฟลูต

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนในด้านการศึกษารวมทัง้ให้กําลังใจในทกุเวลาจงึทําให้

งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ์           

             ขอขอบพระคุณผู้เชีย่วชาญในการบรรเลงฟลูตทกุทา่นที่สละเวลาในการตอบแบบ

สัมภาษณ์และทําแบบประเมินความเที่ยงเชิงเนือ้หาของแบบฝึกหัดในครั้งนี ้
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