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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเรื่อง การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกั
แคนนอนส าหรบั 
เครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีน
สารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

ผูว้ิจยั จกัรกฤษณ ์ชีวจ าเรญิ 
ปรญิญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท่ี์ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นฏัฐิกา สนุทรธนผล  

  
การวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ด้วย

แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนเครื่องลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ท่ีมีต่อ
แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน กลุม่ตวัอย่างของการวิจยัในครัง้นี ้คือ นกัเรียนเครื่องลมทองเหลือง
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ เป็นการเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 8 
คน การด าเนินการทอดลองในครัง้นีใ้ช้แผนวิจัยแบบ  One Group Pretest – Posttest Design 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 1. แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนส าหรบันกัเรยีนเครื่องลมทองเหลือง
ในวงโยธวาทิต 2. แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงของนกัเรียนเครื่องลมทองเหลือง
ในวงโยธวาทิต 3. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตท่ีมี
ตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหคื์อ t-test Dependent Sample คา่เฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลจากการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติ
รวมวง ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ โดยมีคะแนนคา่เฉลี่ย (Mean) เทา่กบั 4.80 และคะแนนค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เทา่กบั 0.414 

 
ค าส  าคญั : ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง; แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน; เครื่องลม
ทองเหลอืง 
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This purpose of this research is to develop learning achievement for band 

practice with exercises based on the Canon for Brass instruments among lower 
secondary students in the marching band at Sarsas Witaed Ratchaphruek School and a 
satisfaction survey on brass instruments at Sarsas Witaed Ratchaphruek school. A 
sample group consisted of lower secondary students by purposive sampling with eight 
students. The process is continuous by a One group pretest – posttest design. The 
research instruments were as follows: (1) exercises based on the Canon for Brass 
instruments among lower secondary students in the marching band; (2) achievement 
screen; and (3) the satisfaction survey form. The data analysis is employed a t-test on 
the dependent sample, mean and standard deviation (SD). The findings indicated the 
following: (1) the study of the band practice achievement pretest and posttest with 
exercises based on the Canon had a posttest score higher than the pretest score, with a 
statistical significance of .05; and (2) the students indicated that their satisfaction was at 
the highest level (Mean = 4.08, SD = 0.414). 

 
Keyword : Band practice achievement Canon-based exercises; Brass instruments 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

ดนตรนีัน้ด  ารงอยูร่ว่มกบัมนษุยม์าชา้นาน ตัง้แตก่่อนสมยัท่ีมนษุยด์นตรสีามารถใหค้วาม
บนัเทิง การผ่อนคลายและสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการพฒันาบุคคลไดท้ัง้รา่งกาย สติปัญญา 
อารมณ ์สงัคม เจตคติและบุคลกิภาพ มนษุยไ์ม่สามารถแยกดนตรีออกจากชีวิตประจ าวนัได ้งาน
เทศกาลหรือพิธีการต่าง ๆ จึงปรากฏดนตรีการเตน้ระบ าหรือนาฏกรรมใหพ้บเห็นทัง้สิน้ ดนตรีมี
การพัฒนามาทุกยุคทุกสมัยและทุกชนชาติ เป็นศาสตรแ์ละศิลป์ ท่ีมีทั้งทางดา้นทฤษฎีดนตร ี
ประวัติศาสตรด์นตรี และการปฏิบติัเครื่องดนตรี ซึ่งเกิดจากประสบการณ์สืบทอดความรู ้มีการ
ผสมผสานวฒันธรรมตา่งถ่ินเขา้ดว้ยกัน ดนตรจีึงเป็นภาษาเดียวในโลกท่ีง่ายตอ่การสมัผสัผูฟั้งจะ
เกิดความรูส้กึไพเราะเกิดจากความรูส้กึสะเทือนอารมณ ์สามารถเขา้ใจความหมายของบทเพลงได้
ตรงกนั (ชุติพงศ ์กองแกว้, 2560) 

ดนตรไีดถู้กจัดใหเ้ป็นรายวิชาหนึ่งในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 ของกลุม่
สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ โดยมุ่งพฒันานกัเรยีน ทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม และสติปัญญา ตาม
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะสาระท่ี 2 ดนตร ี
ระบุถึงคณุภาพนกัเรยีนท่ีจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ไวว้่า นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจความแตกตา่ง
ทางดา้นเสียง องคป์ระกอบ อารมณ ์ความรูส้กึ ของบทเพลงจากวฒันธรรมตา่ง ๆ มีทกัษะในการ
รอ้ง ปฏิบติัเครื่องดนตรี ทัง้เด่ียวและเป็นวง โดยเนน้เทคนิคการรอ้งบรรเลงอย่างมีคุณภาพ เนน้
บนัไดเสียงท่ีมีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบือ้งตน้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) โดยสาระดนตรจีะมี
วิชาบงัคบั กิจกรรมดนตรีทัง้ในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน ไดแ้ก่ กิจกรรมดนตรีไทย กิจกรรม
ดนตรสีากล กิจกรรมวงโยธวาทิต ซึ่งกิจกรรมทางดนตรจีะช่วยพฒันาความสามารถ และศกัยภาพ
ของนกัเรยีน ตามโรงเรยีนตา่ง ๆ นัน้โดยเฉพาะกิจกรรมวงโยธวาทิตเป็นกิจกรรมดนตรปีระเภทหนึ่ง
ท่ีมีความนิยมจัดให้มีภายในโรงเรียน จนมาถึงปัจจุบันมีการจัดการประกวดวงโยธวาทิต
หลากหลายรายการมากขึน้ จนท าใหกิ้จกรรมวงโยธวาทิตเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสรา้งช่ือ เสียง
ใหก้ับโรงเรียนได ้ภายในกิจกรรมวงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีท่ีมีโครงสรา้งการท างานในดา้นการ
ท างานเป็นทีม ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน ระบบการฝึกซอ้ม และการจดัการวง เพื่อสง่เสริม
ความสามารถ และศกัยภาพดา้นดนตรใีหก้ับนกัเรยีน อีกทัง้สง่เสรมิการใชเ้วลาวา่งของนกัเรยีและ
มีไวเ้พื่อบรกิารสงัคม (พรสวรรค ์จนัทะวงศ,์ 2557)  
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วงโยธวาทิต เป็นวงดนตรีท่ีมีองคป์ระกอบของเครื่องดนตรี 3 ประเภท ไดแ้ก่ เครื่องลม
ทองเหลือง (Brass Instrument), เครื่องลมไม้ (Woodwind Instrument) และเครื่องกระทบ 
(Percussion Instrument)  แต่เดิมวงโยธวาทิตมีลกัษณะแตกตา่งไปจากปัจจุบนั เป็นเพียงแตรวง
ขนาดย่อม มีเฉพาะเครื่องดนตรีประเภทแตรและกลอง ในช่วงปี ค.ศ. 1618 – 1648 เกิดขึน้ท่ี
ประเทศเยอรมัน แต่เดิมใชก้ันแพรห่ลายในหมู่ของทหารสไหรบัการเดินทพัท าศึกสงครามเท่านัน้ 
วงโยธวาทิตเขา้สูป่ระเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2444 โดยก่อนนัน้เรียกวา่ดนตรีประเภทนีว้า่ แตรงวง 
หรอื แกรวง ในช่วงสมยัรชักาลท่ี 4 ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตัง้กองทหารเกณฑห์ดัอยา่ง
ฝรั่งขึน้ ต่อในสมัยรชักาลท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2461 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ัดตัง้แตรทหารขึน้
เป็นครัง้แรก (ณรงคว์ิทย ์พฤกษาศิลป์, 2560) 

ปัจจุบนักิจกรรมวงโยทวาทิต  จดัเป็นกิจกรรมของนกัเรยีน เช่นเดียวกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
ทางโรงเรียนจัดขึน้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อใหน้ักเรียนมีความรูค้วามสามารถทางดนตรีอย่างถูกตอ้ง 
และมีมาตรฐานการบรรเลง ฝึกฝนใหมี้ระเบียบวินยั สรา้งความสามัคคี มีน า้ใจต่อเพื่อนรว่มงาน 
ซึ่งสอดคลอ้งกับ พรสวรรค ์มณีทอง (2559) กล่าวว่า วงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีอีกรูปแบบหนึ่ง 
เสริมสรา้งใหน้กัดนตรีมีระเบียบวินยั มีความรว่มผิดชอบ ฝึกฝนบริหารจัดการ การอยู่รว่มกันใน
สงัคม สิ่งเหลา่นีส้ามารถน ามาประยุกตใ์นชีวิตประจ าวนัได ้การบรรเลงดนตรีประเภทวงโยธวาทิต 
มีการใช้เครื่องดนตรีร่วมกันหลายชนิด เพื่ อท าให้เกิดความไพเราะและน่าฟังยิ่งขึน้ จะต้องมี
พืน้ฐานการปฏิบติัเครื่องดนตรีท่ีดีและถูกตอ้งตามหลกัทฤษฎีและ หลกัการปฏิบติั โดยเครื่องท่ีมี
บทบาทส าคญั ประกอบไปดว้ย 

1. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument) ได้แก่ ทรมัเป็ต(Trumpet) เฟรนช์ฮอน 
(French Horn) ทรอมโบน (Trombone) ยโูฟเนียม (Euphonium) และทบูา (Tuba)  

2. เครื่องลมไม ้(Woodwind Instrument) ไดแ้ก่ ฟลทุ (Flute) ปิคโคโล (Picolo) คารเินท 
(Clarinet)  โอโบ (Oboe) แซคโซโฟน (Saxophone) 

3. เครื่องกระทบประกอบจงัหวะ (Percussion) 
3.1 เครื่องกระทบท่ีมีระดบัเสียงท่ีแน่นอน (Pitch Percussion) ไดแ้ก่ กลองทิม

ปานี (timpani) ไซโลโฟน (Xylophone) และเบลไลรา (Bellrya) เป็นตน้ 
3.2 เครื่องกระทบท่ีมีระดบัเสียงไม่แน่นอน (Un-pitch Percussion) ไดแ้ก่ กลอง

เล็ก (snare drum or Side Drum) กลองใหญ่  (Bass Drum) ฉาบ (Cymbals) กลองเทนเนอร ์
(Tenor Drum) เป็นตน้ 
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กรมพลศึกษา (2558) กล่าวเรื่องเกณฑก์ารประเมินการปฏิบัติรวมวงซึ่งสอดคลอ้งกับ 
นิตินยั พึ่งยา และ ณรุทธ์ สทุธจิตต ์(2560) และพรสวรรค ์มณีทอง (2559) สรุปไดว้่า การปฏิบัติ
รวมวงท่ีดีควรมีหลกัเกณฑก์ารประเมินคณุภาพ ดงันี ้

1. ความถูกตอ้งของระดบัเสียง (Intonation) ซึ่งทางดนตรตีะวนัตกใหค้วามส าคญักับ
เรื่องนีม้ากเพราะหากบรรเลงเสยีงเพีย้น แคเ่ทียบเสยีงในวงก็ไม่มีความไพเราะแลว้  

2. ความสมดุลของเสียง (Balance) รูปแบบของการจัดวงมีผลต่อเรื่องนีเ้ป็นอย่างมาก 
ไม่วา่จะเป็นนั่งบรรเลง เดินแถว หรอืแปรขบวน การสรา้งความสมดุลของเสียงจะตอ้งท าใหผู้ฟั้งไดย้ิน
เสียงเครื่องดนตรีครบทุกเสยีง และมีความไพเราะ โดยใชห้ลกัความสมดุลแบบสามเหลี่ยมโดยเสียง
เบส (Bass) เป็นฐานใหก้บัวง จนขึน้ไปถึงยอดสามเหลี่ยมเป็นเสยีงสงู (Soprano)  สมดลุแนวตัง้เป็น
เรื่องของคอรด์ (Chord) และสามดุลแนวนอนเป็นเรื่องของท านองหลักกับท านองรอง (Melody & 
Counterpoint) จะท าใหบ้รรเลงรวมวงนัน้นา่ฟังขึน้ 

3. ความดงั-เบาของเสียง (Dynamics) เป็นสิ่งท่ีช่วยใหผู้ฟั้งเห็นภาพจากเสียงท่ีบรรเลง 
เสียงดงั-เบาจะท าใหเ้กิดมิติในการฟัง ผูป้ระเมินจะตรวจสอบความถูกตอ้งความดงั-เบาของเสียงท่ี
บรรเลงไดโ้ดยตรวจสอบจากโนต้รวม (Music Score)  

4. จงัหวะและอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo) บทเพลงในสมัยหใหม่หลาย ๆ เพลง 
มีจงัหวะท่ีไม่คงท่ีแนน่อน เด๋ียวเรว็เด๋ียวชา้  

5. ความสัน้-ยาวของตัวโนต้ (Articulations) เป็นเทคนิคพืน้ฐานวิธีการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเพื่อใหเ้กิดเสียงท่ีถูกตอ้งหรอืตามท่ีผูป้ระพนัธเ์พลงตอ้งการ รวมไปถึงวิธีดงัดดูความสนใจของ
ผูฟั้ง เช่นการใชล้ม-ลิน้เป่าท าใหเ้สยีงมีความสัน้-ยาว ตามเครื่องใหถ้กูตอ้ง 

6. คุณภาพของเสียงดนตรี (Tone Quality) เครื่องดนตรแีต่ละชนิดมีการสรา้งสีสนัของ
เสยีง (Tone Color) ทีแตกตา่งกนั ท าใหเ้ราสามารถจ าแนกไดว้า่เสยีงท่ีไดย้ินคือเสยีงของเครื่องดนตรี
ชนิดใด และตอ้งบอกไดว้่าเสียงนัน้ไพเราะหรอืไม่ เช่น เป่าทรมัเป็ตเสียงตีบ เสียงออกมาไม่ชัดเจน 
หากไม่สามารถควบคุมเสียงใหดี้ได้แลว้ก็ยากท่ีจะท าคะแนนส่วนน่ีไดดี้ในหัวขอ้นีซ้ึ่งมีผลในการ
ปฏิบติัรวมวงดว้ย 

7. ระดบัความยากงา่ย (Literature) เป็นการเลอืกบทเพลงใหมี้งระดบัความยากงา่ย ให้
เหมาะสมกบัผูบ้รรเลง   

โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ เป็นโรงเรียนท่ีเปิดการเรียนการสอนตัง้แต่ระดบัชั้น
เตรยีมอนบุาล จนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โดยทางโรงเรยีนใหค้วามส าคญักบัรายวิชาดนตรเีป็นอยา่ง
มาก มีการเน้นเนือ้หาเรื่องการอ่านโนต้ดนตรีสากลและการปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยเริ่มตัง้แต่
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ระดบัชัน้ประถมศึกษาปี 4 เป็นตน้มา โดยเฉพาะกิจกรรมวงโยธวาทิต ซึ่งทางโรงเรียนสารสาสนมี์
นโยบายใหโ้รงเรียนในเครือสารสาสาสนท์กุโรงเรียน มีการจดัการประกวดวงโยธวาทิตในเครอืสาร
สาสน์ขึน้ทุกปี และมีงานกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนให้นักเรียนกิจกรรมวงโยธวาทิตได้มา
บรรเลงแสดงใหท้างผูป้กครอง ครู นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ไดร้บัชม การปฏิบติัรวมมวงของนกัเรยีนวงโยธ
วาทิต จึงตอ้งมีการเตรยีมความพรอ้ม ฝึกซอ้มเพื่อ ใหก้ารบรรเลงรวมวงมีคณุภาพ บรรเลงออกมา
ใหผู้ฟั้งรูส้ึกไพเราะ จากท่ีผูว้ิจัยไดท้  าการสอนการปฏิบัติดนตรี ผูว้ิจัยไดส้งัเกตเห็นว่า นักเรียน
เครื่องลมทองเหลืองส่วนใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วย ทรมัเป็ต (Trumpet), เฟรนฮอรน์ (France 
Horn), ทรอมโบน (Trombone), ยโูฟเนียม (Euphonium) และทูบา (Tuba) มีปัญหาในการปฏิบติั
รวมวง ไม่สามารถควบคุมความแม่นย าระดับเสียง(Intonation) จังหวะและความเร็วของจังหวะ 
(Rhythm & Tempo) ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตวัโนต้ ความดงั-เบา (Dynamics) และ
คุณภาพของเสียง (Tone Quality) เสียงท่ีบรรเลงออกมาในบทเพลงไม่มีความสมดุลของเสียง 
(Balance) และไม่ไพเราะ ซึ่งปัญหานีค้วรไดร้บัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อใหน้ักเรียนสามารถ
พฒันาทกัษะการปฏิบติัรวมวงท่ีถกูตอ้งและมีผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบติัรวมวงท่ีดีขึน้  

ดงันัน้ผูว้ิจัย จึงสนใจในการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตาม
หลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนสาร
สาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ซึ่งผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเครื่องลมทองเหลือง โดยธนพล เศตะพราหมณ ์
(2561) ไดใ้หนิ้ยามของแคนนอน (Canon, Kanon) ไวว้่า  แคนนอน คือประเภทของบทเพลงหรือ
ประเภทของเทคนิคการประพันธ์เพลงหนึ่งท่ีเกิดขึน้มานานหลายรอ้ยปี โดยมีเครื่องดนตรีหรือ
นกัรอ้ง 2 แนวขึน้ไป บรรเลงท านองเดียวกันแต่เริ่มบรรเลงไม่พรอ้มกัน โดยแนวท่ี 1 จะบรรเลง
น ามาก่อน เม่ือบรรเลงไปสกัพัก แนวเครื่องดนตรีหรือนักรอ้งล  าดับถัดมา จะบรรเลงท านอง
เดียวกับแนวท่ี 1 ตามหลังและทับซอ้นประสานไปดว้ยกัน อาจจะมีแนวท่ี 3 แนวท่ี 4 บรรเลง
ท านองตามหลงัเขา้มาอีก การประพนัธ์แบบแคนนอนจะตอ้งใชท้กัษะระดบัสงู โดยตอ้งค านวณ
ล่วงหน้าให้ผู ้เล่นแต่คนท่ีบรรเลงเป็นท านองเดียวกันแต่เริ่มไม่พรอ้มกัน สามารถบรรเลง
ประสานกันไดอ้ย่างกลมกลืนรื่นหู ท าใหบ้ทเพลงประเภทแคนนอนเป็นบทเพลงพิเศษและเป็นท่ี
นิยมมาจนถึงปัจจุบนั   

แบบฝึกตามหลกัแคนนอนนี ้จะมุ่งเนน้ในเรื่องความถูกตอ้งของระดบัเสียง(Intonation) 
จังหวะและอัตราความเร็ว (Rhythm & Tempo) ความสัน้ – ยาว (Articulations)โดยใชล้มกับลิน้
ใหเ้สยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) ความดงั-
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เบา (Dynamics) คุณภาพของเสียง (Tone Quality) และเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงแต่ละชนิดตอ้งมี
ความสมดุล (Balance) ใหน้กัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ไดฝึ้กซอ้ม ทาง
ผูว้ิจัยคาดหวังว่าแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอนชุดนี ้จะช่วยพัฒนาทักษะการปฏิบัติรวมวงดงัท่ี
กล่าวมา และท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบั
เครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษท่ี์มีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ดว้ยแบบฝึกหัดตามหลกั
แคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศราชพฤกษ”์ ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตการวิจยั ดงันี ้

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  

1. ประชากรคือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ านวน
นกัเรยีน 40 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างคือ  นัก เรียนเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวนนักเรียน 8 คน โดยมี นักเรียนทรมัเป็ต (Trumpet) 2 คน นักเรียนเฟรนช์ฮอรน์ 
(French Horn) 1 คน นักเรียนทรอมโบน (Trombone) 2 คน นักเรียนยูโฟเนียม (Euphonium) 2 คน 
และนกัเรยีนทบูา (Tuba) 1 คน 

ระยะเวลา 
การฝึกซอ้มนอกเวลาเรยีน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2563 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
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2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง และความพึง
พอใจท่ีมีต่อแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน ของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

1 เครื่องมือทดลอง 
1.1. แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบันกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธ

วาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.1. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเครื่องลม
ทองเหลอืงในวงโยธวาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2.2. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต 
โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงท่ีดีขึน้หลังฝึกปฏิบัติรวมวง ด้วย

แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน  
2. นกัเรยีนมีความพงึพอใจ ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะในการวิจัย 

1. แคนนอน หมายถึง เป็นหลกัการประพนัธด์นตรท่ีีใช ้ท านอง 2 ท านองขึน้ไปท่ีบรรเลง
ท านองเดียวกนัแตเ่ริ่มไม่พรอ้มกัน จนเป็นเสยีงประสานท่ีเขา้กันไดอ้ยา่งกลมกลืน  ซึ่งผูว้ิจยัจะน า
หลกัการนีม้าสรา้งเป็นแบบฝึกหดัมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการวิจยัครัง้นี ้

2. แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ไดแ้รงบนัดาล
ใจมาจากหลกัการบรรเลงแบบแคนนอน โดยมีเนือ้ดงันี ้

- ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
- จงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)   
- ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตวัโนต้ โดยใชล้มกับลิน้ใหเ้สียงมีความต่อเน่ือง 

(Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing)  
- ความดัง – เบา (Dynamics) คือสญัลกัษณ์ท่ีใช้จ  าแนก บอกถึงความดัง – เบาของ

เสยีงในแบบทนัที และแบบคอ่ย ๆ ดงัขึน้ หรอื เบาลง โดยใชส้ญัลกัษณ ์ดงันี ้
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𝑓𝑓   (fortissimo)  หมายถึง ดงัมาก 

𝑓   (forte)   หมายถึง ดงั 

𝑚𝑓   (mezzo forte)  หมายถึง ปานกลางคอ่นขา้งดงั 

𝑚𝑝   (mezzo piano) หมายถึง ปานกลางคอ่นขา้งเบา 

𝑝   (piano)  หมายถึง เบา 

𝑝𝑝   (pianissimo)  หมายถึง เบามาก 
   (crescendo)  หมายถึง คอ่ย ๆ ดงัขึน้ 
   (decrescendo) หมายถึง คอ่ย ๆ เบาลง 

- คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) ของเสยีงเครื่องดนตรี
แตล่ะชนิดเวลาบรรเลงรวมกนั 

3. วงโยธวาทิต  หมายถึง วงดนตรีท่ีประกอบด้วย กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind 
Instrument) กลุ่ม เครื่อ งลมทองเหลือ ง  (Brass Instrument) และเครื่ อ งป ระกอบจังหวะ 
(Percussion)  

4. เคร่ืองลมทองเหลือง หมายถึง กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทแตรต่าง ๆ ท่ีท ามาจาก
ทองเหลือง ได้แก่  ทรัม เป็ต (Trumpet), ฮอร์น (Horn), ทรอมโบน (Trombone), ยูโฟเนียม 
(Euphonium) และทบูา (Tuba) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติรวมวง หมายถึง ผลคะแนนการทดสอบการปฏิบติัรวมวง
เปรยีบเทียบระหวา่งการก่อนเรียน และหลงัเรยีนส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 8 คน โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

- ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
- จงัหวะและอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)  
- ความสัน้ – ยาว (Articulations)  
- ความดงั-เบา (Dynamics)  
- คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) ของเสยีงเครื่องดนตรี

แตล่ะชนิดเวลาบรรเลงรวมกนั 
6. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรูส้ึกของนักเรียน นักเรียนเครื่องลม

ทองเหลืองระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ท่ีมีต่อแบบฝึกหดัหลกั
แคนนอน ท่ีใชเ้ป็นสื่อในการจดักิจกรรม ในการปฏิบติัรวมวง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ข้ันตอนการทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกหดัตามหลกั

แคนนอน ส าหรบัเครื่องลมทองเหลือง

ในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษา

ตอนตน้ 

 

 

หลักการ/ทฤษฎี ทางการปฏบิัตริวมวง ของ 
ณรงคว์ทิย ์พฤกษาศลิป์ และ พรสวรรค ์มณีทอง 
- ความแมน่ย าของระดบัเสียง(Intonation)  

- จงัหวะและอตัราความเร็ว (Rhythm & Tempo)  

- ความสัน้ – ยาวของตวัโนต้ (Articulations)  

 - ความดงั-เบา (Dynamics)  

- คณุภาพของเสียงและความสมดลุเสียง (Tone 

Quality & Balance) ของเครื่องดนตรีแตล่ะชนิด
เวลาบรรเลงรวมกนั 

ตัวแปรตาม คือ 1. ผลสมัฤทธิ์

ทางการปฏิบตัริวมวง  

2. ความพงึพอใจท่ีมีตอ่แบบฝึกหดั

ตามหลกัแคนนอน ของนกัเรียนเครื่อง

ลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบั

มธัยมศกึษาตอนตน้ 

- สรุปผลขอ้มลู 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกั

แคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศราชพฤกษ์” ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา วรสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
น าเสนอตามหวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. วงโยธวาทิต 
1.1 ความหมายของวงโยธวาทิต 
1.2 ประวติัของวงโยธวาทิต 
1.3 เครื่องดนตรใีนวงโยธวาทิต 
1.4 เครื่องลมทองเหลอืง 
1.5 การฝึกซอ้มเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต 

2.แบบฝึกหดั 
2.1 ความหมายของแบบฝึกหดั 
2.2 ลกัษณะของแบบฝึกหดัท่ีดี 
2.3 การสรา้งแบบฝึกหดั 

3. แคนนอน 
3.1 ความหมายของแคนนอน 
3.2 การเขียนแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน  

4. ประวติัโรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1. วงโยธวาทิต 

1.1 ความหมายของวงโยธวาทิต 
กรมพลศึกษา (2558) วงโยธวาทิต เป็นค าศพัทท่ี์บญัญัติขึน้โดย นายมามนตรี ตราโมท 

ศิลปินนแหง่ชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2528 ใชม้าจนถึงปัจจุบนั สว่นในรากศพัทภ์าษาองักฤษใชค้  า
วา่ “Military Band” โดยค าว่า Military หมายถึง กองทพั สว่นค าว่า Band หมายถึง วงดนตรี มาจาก
ค าว่า Banda เป็นภาษาอิตาเลยีน ซึ่งค าว่าโยธวาทิตมาจากค าวา่ “โยธา” หมายถึง พลรบ หรอืทหาร 



  10 

รวมกับค าว่า “วาทิต” หมายถึง ผูบ้รรเลงดนตรี ดังนัน้วงโยธวาทิต (Military Band) หมายถึง กลุม่ผู ้
ลน่เครื่องดนตรีท่ีประอบดว้ยเครื่องลมไม ้เครื่องแตรทองเหลือง และเครื่องประกอบจังหวะ วงดนตรี
ประเภทนีแ้รกเริ่มตัง้ขึน้โดยมีวตัถุประสงคท์างทหารท่ีเรียกว่า วงดุริยางคท์หาร ต่อมาจึงน าค านีม้า
เรยีกวงดนตร ีท่ีใชเ้ครื่องดนตรีประเภทเดียวกัน เช่น วงดรุยิางคน์กัเรยีน วงโยธวาทิตไดร้บัการพฒันา
อยา่งตอ่เน่ือง จนสามารถบรรเลงในงานตา่ง ๆ นอกจากการบรรเลงในกองทพั  

สธน โรจนตระกูล (2554) ไดใ้หค้วามหมายของวงโยธวาทิตไวว้า่ โยธวาทิตมาจากค า
ว่า โยธา ซึ่งหมายถึง พลรบหรือทหาร รวมกับค าว่า วาทิต ซึ่งหมายถึง ดนตรีหรือผู้บรรเลง 
ความหมายในการใชง้านคือ การบรรเลงเพลงเดินเขา้สูส่นามรบของทหาร บทบรรเลงสว่นใหญ่ จะ
เป็นเพลงจังหวะมารช์ (March) มีผูบ้รรเลงเป็นจ านวนมากเพื่อใหเ้กิดขวัญ และก าลงัใจ เป็นกอง
เกียนติยศในพิธีฝังศพแก่ทหารท่ีเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนเขา้ร่วมพิธีการทางทหาร
โดยฉพาะ โดยมีเครื่องดนตรจี  าพวกแตรทรมัเป็ต เป็นเครื่องน า เสียงแตรท่ีเป่าจะเป็นสญัญาณบอก
ใหท้ราบวา่ เขาตอ้งท ากิจกรรมอะไร เช่น เพลงเดิน เพลงรุก เพลงรบ เพลงถอย ฯลฯ 

จึงสรุปไดว้า่ วงโยธวาทิต หมาย วงดนตรซีึ่งประกอบไปดว้ยผูเ้ลน่เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง และเครื่องประกอบจังหวะ ในช่วงแรกวงโยธวาทิตน ามาใช้เพื่อ
บรรเลงในพิธีการทางทหารเป็นสว่นใหญ่ โดยผูเ้ลน่จะเป็นทหารทัง้หมด ตอ่มาในช่วงหลงั มีการจดัตัง้
เป็นวงโยธวาส  าหรบันกัเรียนขึน้จึงสามารถน าบรรเลงในงานหรอืพิธีการอ่ืน ๆ นอกจากพิธีการทหาร
ได ้ 

 
1.2 ประวติัของวงโยธวาทิต 

กรมพลศกึษา (2558) ไดส้รุปเก่ียวกับประวติัวงโยธวาทิตไวว้่า ในยโุรปสมัยกลางฝ่าย
ทหารใชป่ี้ชอรม์ (Shawms) และทรมัเป็ต รว่มกับกลองในการเดินทพัออกสมรภมิู ซึ่งนบัวา่เอามาจาก
พวกแซกซาเรนต่อมาก็เกิดแบ่งกันเป็นสองพวก ทหารราบใชข้ลุย่พิคโคโล (Piccolo) กับกลอง สว่น
ทหารมา้นัน้ใชท้รมัเป็ตกบักลองหนงั จนกระทั่งเม่ือเกิดสงคราม 30 ปี ในยุโรป ช่วงค.ศ. 1618 – 1648 
เจา้นายเยอรมันแห่งแบรนแดนเบิรก์ ใหจ้ัดวงโยธวาทิตทหารขึน้ มีป่ีชอรม์ 3 คนั แตร ทรมัเป็ต แตร
ฝรั่งเศส และเครื่องตี กลายเป็นวงท่ีใชไ้ด ้ทัง้การเดินทพั และการตัง้บรรเลงกับท่ี ต่อมาฝรั่งเศสและ
องักฤษมีการดดัแปลงใหมี้ความครกึครืน้มากขีน้ โดยมีการแต่งเพลงขึน้เฉพาะส าหรบับรรเลงดว้ยวง
โยธวาทิต  

ในสหรฐัอเมริกาแตรงวงเริ่มเป็นท่ีนิยมมาตัง้แต่สมัยสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่าย
เหนือและฝ่ายใตใ้นปี ค.ศ. 1864 ซึ่งหลงัสงครามนัน้ฝ่ายเหนือเป็นฝ่ายชนะ วงโยธวาทิตของทาหาร
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ฝ่ายเหนือ จึงมีการขยายวงใหญ่กว่าท่ี เล่นกันในยุโรปมาก เม่ือแพทตริค ซารส์ฟิล กิลโมร ์
ผูบ้ังคับบัญชาวงโยธวาทิตของนาวิกโยธินอเมริกันคนส าคัญ คือ จอหน์ ฟิลิป ซูซา (John Philip 
Sousa) เริ่มจัดวงในรูปแบบใหม่และได้ออกแบบแตรซึ่ งให้เสียงต ่ ามาก เรียกว่า “ซูซาโฟน” 
(Sousaphone) เป็นแตรวง หรอืวงดนตรีเครื่องลมทองเหลอืง (Brass Band) อิทธิพลของวงดนตรีท่ีซู
ซาสรา้งขึน้ท าใหมี้การขยายวงของผูนิ้ยมฟังเพลงบรรเลงของซูซา เช่น เพลงมารช์ต่าง ๆ  แตรวง
เกิดขึน้ตามท่ีต่าง ๆ ทั่วสหรฐัอเมรกิาโดยเฉพาะโรงเรียน และวิทยาลยัท่ีมีนกัศกึษาสามารถรวมกลุม่
กนัได ้ 

วงโยธวาทิตในประเทศไทยเริ่มเขา้มาตัง้แต่สมัยรชักาลท่ี 4 ในสมัยนัน้ไม่ไดมี้รูปรา่ง
หนา้ตาเช่นปัจจุบนัแตมี่ลกัษณะเริ่มแรกเป็นแตรวง การทหารของไทยไดร้บัการฝึกอยา่งตา่งชาติ ซึ่งมี
นายทหารจากต่างชาติเขา้มาท าการฝึกให้โดยรอ้ยเอกอิมเปย ์(Impey) และน๊อกซ์ (Thomas G. 
Knox) ซึ่งไดน้  าแตรเด่ียวเขา้มาและฝึกสอนใหก้ับทหารไทย จากจุดนีเ้องท าใหเ้กิดเป็นแตรวงขึน้ครัง้
แรกในประเทศไทย ต่อมาในสมัยรชักาลท่ี 5 ไดเ้สด็จพระราชด าเนินไปเจริญสมัพันธไมตรีกับมิตร
ตา่งประเทศดว้ยพระองคเ์อง มีเพลงบรรเลงเคารพหรอื เพลงชาติ เช่น เพลง God Save The Queen 
ของประเทศอังกฤษ แต่ของประเทศไทยยังไม่มีเพลงท่ีแสดงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
พระองคจ์ึงมีรบัสั่งใหจ้ัดหาเพลงเคารพหรือเพลงชาติขึน้ ตัง้แต่นัน้มาเพลงสรรเสริญพระบารมีจึงใช้
เป็นเพลงเคารพ ในปีพ.ศ. 2461 ไดพ้ระกรุณาโปรเกลา้ฯ ใหพ้ระเจา้นอ้ยยาเธอกรมหม่ืนอดิศรอุดมเช
เป็นผูบ้ังคบบัญชาการและก่อตัง้แตรวงทหารขึน้เป็นครัง้แรก และเจริญรุง่เรืองมาเป็นกองดุริยางค์
ทหารบก ต่อมาในสมัยรชักาลท่ี 6 เป็นสมัยท่ีศิลปะ และดนตรีเจริญรุ่งเรื่องเป็นอย่างมาก ผูท่ี้มี
บทบาทต่อการพัฒนาวงดุริยางคใ์นสมัยนีคื้อ “พระเจนดุริยางค”์ นามเดิมคือ ปีเตอร ์ไฟท์ (Peter 
Feit) ซึ่งมีส่วนในการพฒันาวงโยธวาทิต โดยจัดตัง้วงโยธวาทิตกองดุริยางคท์หารอากาศ ในปีพ.ศ. 
2483 ก่อตัง้วงดรุยิางคส์ากล (วงโยธวาทิต) ของกรมต ารวจ พ.ศ. 2493 เป็นผูว้างรากฐานวงโยธวาทิต
ระดบัมัธยมศึกษา พ.ศ. 2500 และมีผลงานการเรียบเรียงเสียงประส  าหรบัวงโยธวาทิตหลายเพลง 
ไดแ้ก่ เพลงชาติไทย, เพลงสรรเสรญิพระบารมี, เพลงมารช์ราชวลัลภ ฯลฯ  พระเจนดรุยิางคเ์ป็นผูร้เิริ่ม
น าเพลงไทยเดิมมาเรยีบเรยีงเสยีงประสานบรรเลงในวงโยธวาทิตเพื่อใหท้  านองเดิมคงอยูไ่ดแ้ก่ เพลง
พม่าร  าขวาน, เพลงตน้บรเทศ และเพลงแขกเชิญเจา้  

1.3 เครื่องดนตรใีนวงโยธวาทิต  
โดยสธน โรจนตระกูล (2554) ได้กล่าวในหนังสือการจัดการวงโยธวาทิต โดยแบ่ง

ประเภทเครื่องดนตรใีนวงโยธวาทิตไว ้ 3 กลุม่ดงันี ้
1. กลุม่เครื่องลมไม ้(Woodwind Instrument)  
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เครื่องลมไมเ้ป็นครัง้ดนตรีท่ีท  าขึน้จากไม ้หรือมีแหลง่ก าเนิดเสียงท่ีเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของไม ้แต่ปัจจุบนัใชส้ารสงัเคราะห ์หรอืโลหะท าแทนการใชไ้มเ้น่ืองจากไมท่ี้ใชใ้น
การท าจากไม ้แตแ่หลง่ก าเนิดเสยีงยงัเป็นอยูเ่ช่นเดิม เครื่องลมไดแ้บง่ออกเป็น 2 จ าพวก คือ   

1.1. เครื่องลมไม้ท่ีไม่มีลิน้ (Flute pipe) การปฏิบัติเครื่องดนตรีท าให้
ก าเนิดเสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบ เขา้ไปในท่อซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นตวัขยาย ระดบั เสียงสงู ต ่า 
จะขึน้อยู่กับความยาว และขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของตวัขยายเสียง หรือตวัท่อ และความแรง
ของลมท่ีเป่าเขา้ไปในตวัท่อ พวกนีมี้ลกัษณะเหมือนทอ่อรแ์กนชนิดรู ปิดดว้ยกระเด่ือง รูเหลา่นีท้  า
หนา้ทีเปลี่ยนความยาวของท่ออากาศใหเ้กิดระดบัเสียงต่าง ๆ ถึงแมว้่าบางชนิดจะเปลี่ยนไปเป็น
ท าดว้ยโลหะ แต่ยังจัดในจ าพวกเครื่องลมไม้เช่นเดิม เช่น ฟลูท (Flute) และปิคโคโล (Piccolo) 
เป็นตน้ 

1.2. เครื่องลมไม้ท่ีมีลิน้ (Reed pipe) เสียงเกิดการสั่นสะเทือนของลิน้
รอบ  ล  าตัวของท่อซึ่งจะมีรูเปิด ปิดแลลดีบงกับเครื่องลมไม้ท่ีไม่มีลิน้ในการเปลี่ยนเสียง สูง ต ่า 
โดยแบ่งย่อยอีก 2 ประเภท คือ  ประเภทลิ ้น เด่ียว เข่น คลาริเนต (Clarinet) แซกโซโฟน 
(Saxophone) และประเภทลิน้คู ่เช่น โอโบ (Oboe) บาสซูน (Bassoon)  

 
ภาพประกอบ 2 กลุม่เครื่องลมไม ้(Woodwind Instrument) 

ท่ี ม า : https://www.teachingkidsmusic.com/uploads/1/8/1/9/18198925/ 
slide3_8_orig.jpeg 

 
2. กลุม่เครื่องลมทองเหลอืง (Brass Instrument) 

เครื่องลมทองเหลืองหรือเรียกอีกอย่างว่าแตร คุณสมบัติเสียงของเครื่อง
ดนตรีกลุ่มนีค้ลา้ยคลึงกับกลุ่มเครื่องลมไม้ คือ มีท่อท าหนา้ท่ีเป็นตัวขยายเสียง แตกต่างกันท่ี
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เครื่องลมทองเหลอืงเป็นโลหะ เรยีกวา่ท่ีเป่าหรือก าพวด เป็นประเภท Lip-reed ของป่ีเป็นประเภท 
Cane-reed ดังนัน้การเม้มริมฝีปากบนและล่างใหเ้กือบแน่นสนิทกับก าพวดเวลาเป่าเป็นเรื่อง
ส  าคญัมาก เพราะริมฝีปากจะท าหนา้ท่ีเป็นตัวสั่นสะเทือนก าพวดแลว้สง่ต่อเขา้ไปท่อหรือล  าตัว
ของแตร ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตัวขยายเสียง ก าพวดแตร มี 2 ลกัษณะดว้ยกัน แต่ละลกัษณะจะให้
คุณสมบัติของเสียงแตกต่างกัน ลกัษณะแรกก าพวดตืน้มีรูปร่างคลา้ยถ้วยหรือระฆัง (Cup – 
Shaped or Bell mouthpiece) ให้เสียงท่ีสดใสแสดงถึงพละก าลัง และความกลา้หาญ แตรท่ีมี
ก าพวดนี ้คือ ทรมัเป็ต (Trumpet) ทรอมโบน (Trombone) และทบูา(Tuba) ลกัษณะท่ีสองก าพวด
ลึกรูปร่างคล้ายกรวย (Cone – shaped mouthpiece) ให้เสียงท่ีนุ่มนวลและระรื่นหู แตรท่ีมี
ก าพวดนีคื้อ เฟรนซฮ์อรน์ แตรในปัจจุบันการเปลี่ยนเสียงสูง – ต ่านีท้  าไดด้ว้ยการบังคับลูกสูบ 
(Valve) ใหไ้ปเปลี่ยนความยาวของท่อลมไม้สัน้เขา้หรือยาวออก แต่ละลูกสบูยงัมีขดท่อลมย่อย 
(Coil) หรอืท่อลมพิเศษ (Extra loop of tubing) ช่วยใหท้อ่ลมมีความยาวมากขึน้ การคน้คิดระบบ
ลิน้บงัคบัส  าหรบัแตรไดเ้ริ่มขึน้ ตอนกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 แตก่วา่จะน ามาใชจ้นไดร้บัความนิยม
ก็ประมาณ พ.ศ. 2393 เป็นตน้มา ระบบกลไกท่ีใชล้ิน้บงัคบั (Valve mechanism) มี 2 ระบบ คือ 
ระบบลิน้ปิด-เปิด ด้วยการบังคับลูกสูบขึน้ลง (Piston valve) และระบบลิน้ปิด - เปิด ด้วยการ
บงัคบัลิน้หมุน (Rotary valve) สว่นแตรอีกประเภทหนึ่ง คือ “สไลดท์รอมโบน” (Slide Trombone) 
ใช้การเลื่อนท่อลมใหส้ัน้หรือยาวออก ในการเปลี่ยนระดับเสียงแทนระบบการใชร้ะบบลิน้ลูกสูบ
บงัคบั 

 
ภาพประกอบ 3 กลุม่เครื่องลมทองเหลอืง (Brass Instrument) 

ท่ี ม า : https://www.teachingkidsmusic.com/uploads/1/8/1/9/18198925/ 
slide1_5_orig.jpeg 
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3. กลุม่เครื่องกระทบประกอบจงัหวะ (Percussion) 
เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะ จะใหเ้สียงไดด้ว้ยการท าแผ่นหนัง 

(Membrane) ท่ีขึงตึง หรือวตัถุของแข็ง (Solid materials) เช่น โลหะหรือไม้ เกิดหารสั่นสะเทือน
ดว้ยการเคาะ ตี เขยา่ หรอืกระทบกนั เครื่องดนตรเีหลา่นีบ้างชนิดมีตวัขยายเสียง (Resonator) แต่
บางชนิดก็ไม่มี โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

3.1 เครื่องกระทบท่ีมีระดับ เสียงท่ีแน่นอน ( Instrument of definite 
pitch) ไดแ้ก่ กลองทิมปานี (timpani)  ไซโลโฟน (Xylophone) และเบลไลรา (Bell lyra) เป็นตน้ 

3.2 เครื่องกระทบท่ีมีระดับเสียงไม่แน่นอน (Instrument of indefinite 
pitch) ไดแ้ก่ กลองเล็ก (snare drum or Side Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ฉาบ (Cymbals) 
กลองเทนเนอร ์(Tenor Drum) เป็นตน้ 

 

 
ภาพประกอบ 4 กลุม่เครื่องกระทบประกอบจงัหวะ (Percussion) 

ท่ี ม า  :  https://cdn.britannica.com/44/93244-050-B4B42195/Some-percussion-
instruments-xylophone-orchestra-gong-snare.jpg 

 
1.4 เครื่องลมทองเหลอืง 

เครื่องลมทองเหลือง เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีท่ีท  าด้วยโลหะทองเหลืองหรือโลหะผสม 
เสยีงของเครื่องลมทองเหลืองเกิดจากการเป่าลมผา่นทอ่โลหะ ความสัน้ยาวของท่อโลหะท าใหร้ะดบั
เสียงเปลี่ยนไป มีลกูสบูเป็นตวับงัคบั โดยทั่วไปจะมีลกูสบูจ านวน 3 ลกูสบู เช่น ทรัมเป็ต , คอนเน็ต 
เป็นตน้ เครื่องลมทองเหลอืงบางชนิดมี 4 ลกูสบู สามารถสรา้งเสยีงไดม้ากกว่าชนิดท่ีมี 3 ลกูสบู สว่น
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ใหญ่จะมีระดบัเสยีงท่ีต ่า เช่น ยูโฟเนียม ทูบา เป็นตน้ บางชนิดใชก้ารชกัท่อลมเขา้ออก เปลี่ยนความ
สัน้ยาวของทอ่ตามความตอ้งการ แทนการใชก้ดลกูสบู เช่น สไลดท์รอมโบน  

คมสนัต ์วงคว์รรณ ์(2548) ไดก้ลา่วถึงเครื่องลมทองเหลืองไวว้่า เครื่องดนตรีในกลุม่นี ้
เรียกรวม ๆ ว่าแตรสว่นประกอบท่ีส  าคญัของเครื่องดนตรกีลุม่นี ้คือ ท่อลมท าดว้ยโลหะขนาดต่าง ๆ 
กันการเกิดเสียงเกิดจากการเป่าลมใหก้ารสั่นสะเทือนท่ีริมฝีปากของผูเ้ล่น ผ่านเขา้ไปในปากเป่า 
(Mouth Piece) การเป่าเครื่องลมทองเหลอืงจึงขึน้อยูก่บัรมิฝีปากเป็นส  าคญั  

สธน โรจนตระกูล (2554) ไดแ้บ่งเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองท่ีนิยมใชใ้น
วงโยธวาทิต โดยปกติมีอยู ่5 ตระกลูดว้ยกนั ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนี ้ไดแ้ก่ 

1. ตระกลูคอรเ์น็ต (Cornet family) มี 2 ชนิด คือ 
- อี แฟลท็ (Eb) 
- บี แฟลท็ (Bb) 

2. ตระกลูทรมัเป็ต (Trumpet family) มี 4 ชนิด 
- บี แฟลท็ (Bb) 
-เอฟ (F) 
- อี แฟลท็ (Eb) 
- เอ (A) 

3. ตระกลูฮอรน์ (Horn family) มี 3 ชนิด คือ 
- เอฟ (F) 
- บี แฟลท็ (Bb) 
- อี แฟลท็ (Eb) 

4. ตระกลูทรอมโบน (Trombone family) มี 4 ชนิด 
- โซปราโน (Soprano) 
- อลัโต (Alto) 
- เทนเนอร ์(Tenor) 
- เบส (Bass) 

5. ตระกลูแซกฮอรน์ (Saxhorn family) มี 7 ชนิด 
-บี แฟลท็โซปรานิโน (Bb Sopranino) 
- อี แฟลท็โซปราโน (Eb Soprano) 
- บี แฟลท็อลัโต (Bb Alto) 



  16 

- อี แฟลท็บารโิทน (Bb) Baritone 
- บี แฟลท็ เบส (Bb) - Euphonium 
- อี แฟลท็ เบส (Eb) - Bass Tuba 
- บี แฟลท็ เบส (Bb) – Double bass tuba  
สองชนิดหลงั เรยีกอีกช่ือหนึ่งวา่ ทบูา (Tuba) 

 
ทรัมเป็ต (Trumpet) 

ทรมัเป็ตเป็นแตรท่ีมีประวติัเก่าแก่มาก ในฝ่ังตะวนัออกปรากฏหลกัฐานว่า ชาว
จีนเคยใชแ้ตรท่ีมีลกัษณะคลา้ยทรมัเป็ตเป็นเวลานานนบั 4,000 ปี มาแลว้ สว่นทางฝ่ังตะวนัตก
ชาวโรมนัไดใ้ชแ้ตรท่ีมีล  าโพงงอเป็นขอ (Hook – Belled – trumpet) ในกองทพั ในสมัยโบราณชาว
ยโุรปถือว่าแตรทรมัเป็ตเป็นของสงู ผูท่ี้จะมีแตรทรมัเป็ต ไดจ้ะตอ้งเป็นถึงชัน้พระมหากษัตริย ์หรือ
เป็นนกัรบขัน้แม่ทพัชัน้สงู คนทั่วไปไม่สามารถมีครอบครองไวไ้ด ้ในราชส านกัองักฤษสมัยราชวงศ์
ทิวดอรป์รากฏวา่ แตรวงหลวง (King’s band) มีผูเ้ลน่แตรทรมัเป็ตถึง 15 คน เป็นเวลานบัศตวรรษ 
เม่ือเสียงทรมัเป็ตดงัขึน้ถือว่าเป็นสญัญาณใหท้ราบว่าริว้ขบวนของพระมหากษัตริย ์หรอืกองทัพ
ก าลงัเครื่องมาถึงท่ีแหง่นัน้ 

ทรมัเป็ตในปัจจุบันมีท่อลมรูปทรงกระบอก ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 นิ ้ว 
เฉพาะท่อลมใหญ่ วดัตัง้แต่ก าพวดถึงปากล าโพงของทรมัเป็ต จะมีความยาว 4 ฟุต ของทรมัเป็ต 
Bb 4 ฟุต 6.5 นิว้ ทอ่ลมจะงบทบกนัเป็น 3 ทบ ตรงกลางล  าตวัของแตรเป็นท่ีติดลิน้บงัคบัระบบลิน้
ลกูสบู 3 ลิน้ ผูเ้ป่าจะใชนิ้ว้บงัคบัลกูสบูทัง้งสามโดยการกดลงหรอืผ่อนใหข้ึน้ในแนวตัง้ ก าพวดของ
ทรมัเป็ตเป็นแบบรูปถว้ยหรอืระฆงั ซึ่งท าใหแ้ตรมีสุม้เสยีงท่ีสดใส 

 
ภาพประกอบ 5 ทรมัเป็ต (Trumpet) 

ท่ี ม า  :  https://cdn.jpmusicalinstruments.com/uploads/prod_card_img/ 
2_34_cb.png?v=1516639304 
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คอนเน็ต (Cornet) 
คอรเ์น็ต หรือช่ือเต็มว่า Cornet – a – pistons มีก าเนิดขึน้ท่ีฝรั่งเศส เม่ือ พ.ศ. 

2370 และอีกสองปีตอ่มาไดน้  ามาใชค้รัง้แรกในประเทศนัน้ นกัดนตรมีกัเรยีกเลน่ ๆ วา่ แตรลกูผสม 
เพราะมีตน้ก าเนิดของแตรชนิดนีคื้อแตรฮอรน์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ฮอรน์ไปรษณีย ์(Post horn) ซึ่ง
ไดร้บัการดดัแปลงแกไ้ขจนมีรูปรา่งคลา้ยทรมัเป็ต แตล่  าตวัสัน้กว่ารูปรา่งของคอรเ์น็ตพอจะกลา่ว
โดยสรุปไดด้งันีว้่า ท่อลมใหญ่ซึ่งมีความยาวไลเ่ลี่ยกับความยาวของทรมัเป็ต ซึ่งหนึ่งในสามของ
ความยาวจากก าพวด มีรูปทรงกระบอกเหมือนทรมัเป็ต ส่วนสองในสามของความยาวท่ีเหลือมี
รูปทรงกรวยเหมือนแตรฮอรน์ จะค่อย ๆ บานออกเป็นปากล าโพง ก าพวดมีรูปถ้วยหรือระฆัง 
เช่นเดียวกับของทรมัเป็ต ใช้ลิน้บังคับระบบลิน้ลูกสูบจ านวน 3 ลูกสูบ ติดตรงกลางล  าตัวแตร
เหมือนทรมัเป็ตซุม้เสียงของคอรเ์น็ตไม่มีความสดใสและนุ่มนวล เหมือนเสียงของทรมัเป็ต โปรง่
เบาเหมือนฮอรน์หรือกลา่วไดว้่าก า้กึ่งกันระหวา่งทรมัเป็ตกับฮอรน์ น่ีเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีแตรนีไ้ม่ได้
รบัความนิยมน ามาบรรเลงในวงโยธวาทิต ประมาณพ.ศ. 2433 ทรมัเป็ตได้ปรบัปรุงให้มีการ
บรรเลงท่ีงา่ยขึน้จนเขา้มาแทนท่ีคอนเน็ต  

 
ภาพประกอบ 6 คอนเน็ต (Cornet) 

ท่ีมา : https://www.johnpacker.co.uk/prod/jp-cornet-bb-jp071/1114 
 

ทรอมโบน (Trombone) 
ทรอมโบนท่ีใชก้นัอยูมี่ 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 ใชนิ้ว้ลกูสบูเช่นเดียวกบัแตรอ่ืน ๆ ดงั

ไดก้ลา่วมาแลว้ และแบบท่ี 2 ไม่ใชนิ้ว้ลกูสบู แตมี่ทอ่เลื่อนสวมทอ่ลมของตวัแตร ใชว้ิธีชักทอ่เลื่อน
เขา้หรอืออก แทนการใชล้กูสบู ในทางปฏิบติัแมท้รอมโบนท่ีใชนิ้ว้ลกูสบูจะสะดวกและคลอ่งแคลว่
มากกว่า แต่ชนิดเสียงของทรมโบนท่ีไม่ใช้ลูกสูบนั้นมีความกังวานเสียงดีกว่า การชักท่อของ
ทรอมโบนมีอยู่ 6 ระยะ ถ้ารวมในระยะท่ีตั้งปกติด้วยแล้วก็รวมได้ 7 ระยะ หรือ 7 โพซิชัน 
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(Position) ดว้ยกัน ทรอมโบนท่ีประดิษฐ์ขึน้ใชใ้นวงดุริยางคต์ัง้อยู่ในหลกัเสียงท่ีต่างกัน ซึ่งเป็นวิธี
แบง่หนา้ท่ีการใชร้ะดบัเสยีงของบทเพลงตัง้แตส่งูสดุจนถึงต ่าสดุ คือ 

1.อัลโตทรอมโบน (Alto trombone) ตั้งอยู่ในหลักเสียง F หรือ Eb แต่ใน
ปัจจุบนันีเ้ลกิใชแ้ลว้หนัมาใชเ้ทเนอรท์รอมโบน (Tenor Trombone) แทน 

2.เทเนอรท์รอมโบน (Tenor Trombone) ตัง้อยู่ในหลกัเสียง C หรือ Bb แตร
ชนิดนีเ้ป็นท่ีนิยมใชก้นัทั่วไปในสมยันี ้

3.เบสทรอมโบน (Bass Trombone) ตัง้อยูใ่นหลกัเสยีง G หรอื F หรอื Eb ใน
บางโอกาสมีคอนทราเบสทรอมโบน (Contra Bass Trombone) ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในหลกัเสียง Bb 
ดว้ย แตรชนิดนีใ้หร้ะดบัเสียงต ่ากว่าเทเนอรท์รอมโบน อีก 1 ช่วงของระยะขัน้คู่ 8 รูปรา่งชองเบส
ทรอมโบนจะคลา้ยกบัเทเนอรท์รมโบน แต่มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ยตรงท่ีเบสทรอมโบนมีท่อลม
ท่ียาวกวา่ และมีดา้มจบัพิเศษส าหรบัมือขวา เพื่อใชเ้ลื่อนทอ่ลมเขา้ออกช่วยใหผู้เ้ป่าสะดวกขึน้ ไม่
ตอ้งเหยียดแขนเกินไปในการเลื่อนท่อลม ปัจจุบนันีว้งโยเริ่มหนัมาสนใจกับเบสทรอมโบนมากขึน้ 
มีวงโยธวาทิตใหญ่ ๆ บางวงน ามาใช ้ท าใหเ้กิดเสยีงนุม่นวลไปอีกแบบหนึ่ง 

ทกุระยะหรอืทกุโพซิชนัสามารถท าหางเสยีงธรรมชาติขึน้ไปไดถ้ึงระยะขัน้คู ่8 
แต่มีผู ้เช่ียวชาญสามารถท าเสียงในระยะสูงขึน้ไปได้อีกมาก ทั้งสมารถเปร่งเสียงพื ้นต้น 
(Fundamental tone) ของเสียงเหล่านีไ้ด ้ดว้ยวิธีจุกริมฝีปากท่ีหย่อนใหล้ึกเขา้ไปในก าหนดแต่
เสยีงเหลา่นีมี้ชนิดครวญครางทัง้เป่าออกมาไดย้าก จึงใชแ้ตใ่นบางโอกาสเทา่นัน้ 

 
ภาพประกอบ 7 ทรอมโบน (Trombone) 

ท่ีมา : https://www.yamaha.com/en/musical_instrument_guide/common/images/ 
trombone/structure_p02_01.jpg 
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เฟรนชฮ์อรน์ (French Horn) 
ตน้ก าเนิดของเฟรนชฮ์อรน์คือเขาสตัว ์แตรฮอรน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุคือโซฟาร ์(Shofa) 

ของชาวฮิบรู ท าดว้ยเขาแกะในสมัยโบราณฮอรน์ท่ีท าจากเขาสตัวใ์ชเ้ป็นเครื่องใหส้ญัญาณของ
ชาวประมงท่ีออกไปจับปลาในทะเล และคนเลีย้งสตัวใ์นทุ่งหญ้า แตรฮอรน์ท่ีใชใ้นวงโยธวาทิต
ปัจจุบันนีเ้รียกเต็มว่าเฟรนช์ฮอรน์ส  าหรบัใช้ในการล่าสตัวข์องราชส านักฝรั่งเศส แตรชนิดนีไ้ด้
น  าเขา้มาใชใ้นองักฤษเม่ือปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 เยอรมนี และยุโรปกลาง แตรฮอรน์โบราณสอง
ชนิดนีแ้ตกตา่งกนัตรงท่ีฮอรน์ฝรั่งเศสมีเสียงโปรง่เบากังวานแจ่มใส สว่นฮอรน์เยอรมนีมีเสียงหา้ว
แน่นและค่อนขา้งทึบ รูปรา่งของเฟรนเป็นท่อลมทองเหลืองเป็นวง ท่อลมดา้นท่ีติดกับก าพวดรูป

กรวยจะมีเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
1

4
 นิว้ และจะค่ายๆ โตขึน้ จนมีเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 3 นิว้ ตรงสว่นท่ีผาย

ออกเป็นปากล าโพง ปากล าโพงนัน้กวา้งมากมีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 12 นิว้ ท่อลมใหญ่นีเ้ม่ือวดัรวม
กับท่อลมย่อยของลิน้บังคับจะมีความยาว 17 ฟุต (ลมท่ีเป่าเขา้ไปในก าพวดจนไปออกท่ีปาก
ล าโพงจะเคลื่อนท่ีเป็นระยะทางถึง 17 ฟุต) ผูเ้ป่าแตรชนิดนีจ้ะตอ้งปอดท่ีแข็งแรง ปัจจุบนัเฟรนช์

ฮอรน์ท่ีใชใ้นวงโยธวาทิตจะเป็นแตรท่ีเปลี่ยนระดบัเสียงอยู่ในบนัไดเสยีง F มีช่วงเสยีงกวา้ง 3
1

2
 คู่

แปด เสียงจริงท่ีดงัออกมาจะอยู่ต  ่ากว่าโนต้ท่ีบนัทึกไวคู้ ่5 เพอรเ์ฟค ในวงโยธวาทิต มักนิยมใชเ้ฟ
รนชฮ์อรน์มารว่มบรรเลงดว้ยอยา่งมาก เพราะท าใหเ้สยีงนุม่นวลนา่ฟังขึน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 เฟรนชฮ์อรน์ (French Horn) 
ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/ฮอรน์#/media/ไฟล:์French_horn_front.png 
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ทูบา (Tuba) 
ทบูา หรอืบางครัง้เรียกว่าเบสทบูา เป็นแตรขนาดใหญ่ เวลาเป่าจะตอ้งอุม้ ละให้

ปากล าโพงหงายขึน้ขา้งบน ทูบาท่ีใชมี้ขนาดต่างกัน แต่ละขนาดมีช่ือตามความยาวของท่อลม 
และบนัไดเสียงประจ า เช่น ทูบา 9 ฟุต Bb, ทูบา 12 ฟุต F, ทบูา 14 ฟุต Eb, ทูบา 16 ฟุต C และทู
บา 18 ฟุต Bb ทูบามีสณัฐานทรงกรวยเหมือนแตรเฟรนชฮ์อรน์ตรงกลางล  าตวัติดลิน้บงัคบัระบบ
ลิน้ลกูสบู 4 ลิน้ บางตวัมีถึง 5 ลิน้ ส่วนก าพวดนัน้ใชช้นิดรูปถว้ยหรือระฆงั เช่นเดียวกับทรมัเป็ต 
หรอืทรอมโบน 

เสียงทูบทุม้ลกึนุ่มนวลไม่ค่อยแตกพรา่ เสียงต ่ามากท่ีเรียกว่า Pedal tone นัน้มี
คณุสมบติัของเสยีงเฉพาะตวั แต่บรรเลงใหเ้กิดเสยีงเหลา่นีไ้ดย้าก ปกติแตรทบูาท าหนา้ท่ีประสาน
เสียงใหก้ับกลุ่มแตรด้วยกัน โดยบรรเลงโน้ตตัวต ่าท่ีสุดของคอรด์เหมือนดับเบิลเบส (Double 
Bass) ท าหนา้ท่ีใหแ้ก่พวกเครื่องสายท่ีมีเสียงสงูกว่า มีนกัแต่งเพลงบางคน เช่น ฟอน วิลเลียมส ์
เห็นใจนกัเป่าทูบาท่ีไม่ค่อยไดเ้ล่นเด่ียว จึงแจ่งคอนแชรโ์ตส  าหรบัทูบาขึน้ (Concerto for Tuba) 
เพื่อใหมี้โอกาสไดแ้สดง ยงัมีเครื่องดนตรท่ีีจ าเป็นใชใ้นวงโยฑวาทิตนกัเรยีนในตระกลูแตรอุม้แบบ
เดียวกับทูบาอีกหลายเครื่อง ได้แก่ อัลโต (Alto Eb), บาริโทน (Baritone Bb) และ ยูโฟเนียม 
(Euphonium C) 

 

 
ภาพประกอบ 9 ทบูา (Tuba) 

ท่ี ม า  : https://www.symbolium.com/uploads/instruments/16/images/header 
Image_2ec83a70c9b241c7d9be4281b4ea31f9.png 
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ซูซาโฟน (Sousaphone) 
ซูซาโฟนเป็นเครื่องดนตรีท่ี จอหน์ ฟิลิปซูซา ไดป้ระดิษฐ์ขึน้มาเพื่อใช้แทนทูบา

และใหง้า่ยต่อการสวนสนามแปรขบวน ซุม่เสยีงของซูซาโฟนมีเสยีงแบบเดียวกบัทบูา ฉะนัน้ จึงใช้
แทนกนัได ้วงโยธวาทิตในประเทศสหรฐัอเมรกิานิยมใชก้นัมาก แต่วงโยธวาทิตในยุโรปจะนิยมใช้ 
ทบูา 

 
ภาพประกอบ 10 ซูซาโฟน (Sousaphone) 

ท่ี ม า  :  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/ 
Yamaha_Sousaphone_YSH-411.jpg 

 
1.5 การฝึกซอ้มเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต 

การฝึกซอ้มวงโยธวาทิตโดยปกติจะตอ้งมีการฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอ เช่น การฝึกซอ้ม
ช่วงเปิดภาคเรียน และการฝึกซอ้มช่วงปิดภาคเรยีน ซึ่งการฝึกซอ้มของแตล่ะโรงเรียนนัน้จะมีรูปแบบ
การฝึกซอ้มท่ีคลา้ยคลงึกันอาจแตง่ต่างตามช่วงเวลา เพื่อจดัใหเ้หมาะสมกับสภาพบรบิทของแต่ละ
โรงเรยีน 

ณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ (2560) ได้กล่าวถึงการฝึกซ้อมท่ีดีจะตอ้งมีการจัดล  าดับ
ขัน้ตอน ในการฝึกซอ้ม ความยาก-ง่ายของบทเพลงท่ีบรรเลง จากพืน้ฐานไปสู่ระดับท่ียากขึน้ ให้
เหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียน และเวลาในการฝึกซอ้ม มีการฝึกซอ้มสว่นตวั และฝึกซอ้ม
รวม โดยใหน้กัเรยีนค านงึถึงองคป์ระกอบตา่ง ๆ ซึ่งเป็นทกัษะส าหรบัการฝึกซอ้มปฏิบติัรวมวง ดงันี ้ 

1. คณุภาพเสยีง (Tone Quality)  
2. ความถกูตอ้งของจงัหวะ (Rhythmic) 
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3. ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
4. ระดบัความดงั - เบา (Dynamics)   
5. ลกัษณะของเสยีง (Articulations) 
6. การบรรเลงรวมวง (Ensemble Playing) 
โดยการฝึกซอ้มในแต่ละทักษะองคป์ระกอบต่าง ๆ เริ่มจากการมีตน้แบบของ

เสียงท่ีดีแลว้ให้นักเรียนไดฟั้งเพื่อใหน้ักเรียนมีกระบวนการความเขา้ใจในเรื่องเสียงแลว้ท าให้
นกัเรยีนมีแนวคิดของคณุภาพเสยีงท่ีดี โดยมีกระบวนการฝึกซอ้ม ดงันี ้ 

- การฟังเสยีงตวัอยา่งท่ีดีมาจากสื่อออนไลนต์า่ง ๆ 
- การฟังจากเครื่องดนตรคีีบอรด์ในการสรา้งคณุภาพเสยีงท่ีดี 
- การฟังเสยีงท่ีดีจากรุน่พี่ท่ีมีความช านาญในการปฏิบติัเครื่องดนตรี 
- การฟังเสยีงจากผูท่ี้ฝึกซอ้มเป่าเป็นตวัอยา่งของเสยีง 
และการฝึกใหร้ะดับความดัง – เบา (Dynamics) เพื่อท่ีจะควบคุมความสมดุล

ของเสียง (Balance) ไดใ้นการปฏิบติัรวมวง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการฟังเสียงจากเครื่องดนตรี
เป็นหลกัของเสยีง โดยมีกระบวนการฝึกซอ้มในการสรา้งความสมดลุของเสยีงได ้ดงันี ้

- ฝึกการฟังเสยีงจากคีบอรด์โดยปรบัการเป่าใหเ้ขา้กบัเสยีงทีละกลุม่เครื่อง 
- ฝึกการเป่าจากการควบคมุลกัษะณะของเสยีง (Articulations) 
- ฝึกจากการฟังเสียงท่ีดีจากรุน่พี่ท่ีมีความช านาญในการปฏิบติัเครื่องดนตรแีลว้

ปรบัความสมดลุเสยีงภายในกลุม่เครื่อง 
- ฝึกการฟังจากการไลร่ะดบัเครื่องเนตรท่ีีมีเสยีงต ่าไลไ่ปถึงเสยีงท่ีสงู 

นอกจากนัน้ ไดก้ลา่วถึงความของการฝึกซอ้ม และกระบวนการฝึกซอ้มซึ่งสอดคลอ้งกับ 
พรสวรรค ์มณีทอง (2559)และสธน โรจนตระกลู (2554) การฝึกซอ้ม คือการลงมือปฏิบติัในเรื่องนัน้ ๆ 
อยา่งสม ่าเสมอและมีเปา้หมายท่ีตอ้งบรรลใุนกิจกรรมนัน้ ๆ การฝึกซอ้มท่ีดีจะตอ้งฝึกควบคูไ่ปกบัการ
วางแผนท่ีดี ซึ่งจะสามารถท าให้นักดนตรีสื่อความหมายของบทเพลงส่งต่อให้ผู ้ฟังด้วยความ
ประทับใจ โดยกระบวนการฝึกซอ้มวงโยธวาทิต เป็นกระบวนการท่ีครูผูส้อน หรือรุ่นพี่เป็นผูส้อน 
สาธิตการปฏิบติัเครื่องดนตรแีลว้ใหน้กัเรยีนฟังเสยีง และปฏิบติัตาม ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัเรยีนไดฟั้ง ไดเ้ห็น 
และสมัผสัจากของจรงิเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัเครื่องดนตร ีโดยมี 3 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. ความรูพ้ืน้ฐานก่อนการปฏิบติัเครื่องดนตรี เป็นขัน้ตอนแรกท่ีครูผูส้อนตอ้งให้
ความส าคัญ เน่ืองจากการสอนความรูพ้ืน้ฐานท่ีถูกตอ้งนับเป็นการวางรากฐานท่ีดีส  าหรบัการ
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ปฏิบัติเครื่องดนตรีในอนาคต รวมทัง้มีตอ้งแบบท่ีดีใหไ้ดเ้รียนย่อมส่งผลใหน้กัเรียนสามารถกา้ว
ไปสูท่กัษะการปฏิบติัท่ีดีได ้โดยในขัน้ตอนความรูพ้ืน้ฐานจะมีกระบวนกระเรยีนการสอน ดงันี  ้

- การปรบัริมฝีปาก เป็นสิ่งท่ีครูผูส้อนไม่ควรละเลย เพราะริมฝีปากเป็นสิ่งแรกท่ี
ท าใหน้กัเรยีนสามารถเป่าเครื่องเป่าใหเ้กิดเสียงตามตอ้งการ การปรบัรมิฝีปากจึงเป็นขัน้ตอนแรก
ท่ีจะน าไปสูก่ารเป่าท่ีมีคุณภาพ เสยีงทีเป่าออกมามีความชัดเจน สดใส รวมทัง้ยงัสามารถพฒันา
เทคนิคในระดบัสงูไดดี้ขึน้ ซึ่งมาจากครูผูส้อนหรอืรุน่พี่ท่ีมีความช านาญอธิบายและสาธิตการปรบั
รบิฝีปากท่ีถูกตอ้ง พรอ้มใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม เม่ือปฏิบติัตามไดถู้กตอ้งแลว้ จึงมีการสาธิตการ
เป่าออกเสียงโดยอธิบายเพิ่มเติมว่า การเป่าตอ้งไม่กดริมฝีปากกับเครื่องเป่า แต่เนน้การใชก้ลม้
เนือ้บรเิวณรอบรมิฝีปาก และการสั่นของรมิฝีปากแทนพรอ้มทัง้ใหน้กัเรยีนปฏิบติัตาม 

- การหายใจท่ีถูกตอ้งขณะเป่า เป็นองคป์ระกอบท่ีส  าคัญส าหรบัารเป่าเครื่อง
ดนตร ีการหายใจส าหรบัการเป่าเครื่องลมทองเหลืองจะมีการหายใจท่ีแตกต่างไปจากการหายใจ
โดยปกติทั่วไปของคนเรา เน่ืองจากเครื่องลมทองเหลืองมีความจ า เป็นต้องใช้ลมในการเป่า
มากกวา่การหายใจปกติ ดงันัน้การหายใจที่ถกูตอ้งจะใชก้ารหายใจทัง้สองแบบ โดยใชก้ารหายใจ
โดยทรวงอก  (Chest breathing) ผสมกับการหายใจ โดย ใช้กระบังลม  (Diaphragmatic 
breathing) เม่ือเราหายใจกลา้มเนือ้จะดงึตวัลง และอากาศก็จะถกูดงึใหเ้ขา้มาอยูใ่นปอด จะท าให้
มีการปริมาณลมเพียงพอ และสามารถควบคุมหายใจไดอ้ย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ เน่ืองจากการ
หายใจท่ีถูกตอ้งจะท าใหน้  า้เสียงท่ีเป่ามีคุณภาพ และกอ้งกังวาน  โดยในขัน้ตอนนี ้ครูผูส้อนหรือ 
รุน่พี่อธิบาย สาธิตการหายใจ เม่ือนักเรียนปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ จึงใหล้องเป่าลผ่านปาก
เครื่องเป่า เพื่อฝึกทัง้การปรบัรมิฝีปาก และควบคมุลมใหมี้ความสม ่าเสมอ 

- ท่าทางในการปฏิบัติเครื่องดนตรี เป็นการจัดวางท่าทางการหยิบจับให้
เหมาะสม ลและสมดุลกับสรีระของนักดนตรี การปฏิบัติดว้ยท่ีถูกตอ้งนับเป็นพืน้ฐานของการ
ปฏิบติัเครื่องดนตรีท่ีมีคุณภาพนอกจากจะช่วยใหน้กัดนตรผี่อนคลาย ไม่เกรง็กลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ 
แลว้ ยงัช่วยควบคมุลมท่ีเป่าออกมาใหมี้ความสม ่าเสมอมากขึน้ ส  าหรบัขัน้ตอนนีค้รูผูส้อนหรอื รุน่
พี่สาธิตวิธีการหยิบจบัเครื่องดนตรท่ีีถกูตอ้งพรอ้มทัง้ใหน้กัเรยีนปฏิบติัตาม 

- การดแูลรกัษาเครื่องดนตร ีเป็นการอธิบายวิธีการถอดและประกอบเครื่องดนตร ี
วิธีเก็บรกัษาท่ีถูกตอ้ง การท าความสะอาดปากเป่า (Mouth Piece) ของเครื่องเป่า รวมทัง้วิธีถอด
ประกอบชิน้ส่วนเครื่องดนตรี การท าความสะอาดท่อลมต่าง ๆ การหยอดน า้มันบนวาลว์ปุ่ มกด 
หรอืทอ่สไลดข์องเครื่องเป่าทองเหลอืง วิธีการวางและเก็บเครื่องดนตรท่ีีถกูตอ้ง 
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- สาธิตการเป่าโนต้ในระดบัเสียงต่าง ๆ ดว้ยเสียงท่ีมีคณุภาพจากสื่อต่าง ๆ หรือ
จากรุน่พี่ท่ีมีความช านาญ ใหน้กัเรียนไดฟั้งพรอ้มทัง้ใหเ้ปฏิบติัตาม มีการสอดแทรกการหายใจ 
การควบคุมท่ีถกูตอ้งควบคูก่นัไป ส  าหรบัการเป่าในลกัษณะนีเ้ป็นการเป่าเพื่อใหน้กัเรยีนไดคุ้น้เคย
กบัรมิฝีปาก รวมทัง้ฝึกความน่ิงของลมท่ีเป่าออกมา จากนัน้จึงเป่าโนต้ในระดบัเสยีงตา่ง ๆ โดยฝึก
เป่าในรูปแบบของบนัไดเสยีง ทัง้เพื่อฝึกใหคุ้น้ชินกบัการปรบัรมิฝีปากในการเป่าโนต้ในระดับเสยีง
ตา่ง ๆ รวมทัง้ฝึกความคลอ่งของนิว้  

2. การปฏิบัติเครื่องดนตรี เป็นกระบวนการท่ีต่อยอดมาจากคามรูพ้ืน้ฐาน ใน
ขัน้ตอนนี ้นกัเรยีนท่ีฝึกปฏิบติัจะตอ้งน าความรูด้า้นหยิบจับเครื่องดนตรี การวางปาก การหายใจ
และควบคุมลมท่ีถูกตอ้ง มาใชใ้นขณะปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยมีครูผูส้อนหรือรุน่พี่เป็นตน้แบบท่ี
ถูกตอ้ง ประกอบกับความมีวินยัในการฝึกซอ้ม เพราะเป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการฝึก
ปฏิบติัเน่ืองจากในการปฏิบัติเครื่องดนตรีนัน้ นอกจากเป่าใหเ้กิดเสียงตามระดับเสียงของโนต้ 7 
ระดบัเสีบงดว้นน า้เสยีงท่ีสดใส มีพลงั ไม่บีบแบนแลว้ นกัเรียนยงัตอ้งศึกษาเทคนิค วิธีการเฉพาะ
ของแตล่ะเครื่องดนตรใีหเ้ขา้ใจและฝึกปฏิบติัใหช้  านาญ โดยขัน้ตอนดดงันี ้

- ใหผู้ฝึ้กซอ้มเป่าโนต้แบบลากเสยีงยาว (long tone) ในระดบัเสยีงตา่ง ๆ ท่ีไดฝึ้ก
ปฏิบติัเพื่อฝึกควบคมุรมิฝีปากใหคุ้น้เคยกับเป่าโนต้ ในระดบัเสยีงตา่ง ๆ ตลอดจนควบคมุลมใหน่ิ้ง
เสยีงไม่แกวง่ โดยใหน้กัเรยีนปฏิบติัไปพรอ้มกบัรุน่พี่ 

- เป่าโนต้ในระดบัเสียงต่าง ๆ โดยใชแ้บบฝึกหดัต่าง ๆ โดยปฏิบติัไปพรอ้มกบัรุน่
พี่ ในขัน้ตอนนีรุ้่นพี่จะสอดแทรกวิธีการหายใจ การควบคุมลมท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนค าศัพท ์และ
เครื่องหมายตา่ง ๆ ของดนตร ีท่ีอยูใ่นแบบฝึกหดั 

- ฝึกปฏิบัติรว่มกับกลุ่มเครื่องดนตรี ตามดว้ยปฏิบิตรวมวงทัง้วง ทัง้นี ้เพื่อฝึก
ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง คา่ของโนต้ ความพรอ้มเพรยีงของจงัหวะ และฝึกการฟังของนกัเรยีน 

- การฝึกปฏิบติับทเพลง โดยผูส้อนเริ่มใหน้กัเรียนฝึกเป่าบทเพลงแนวประสาน
เสียงในระดบัเสียงท่ีนกัเรียนสามารถเป่าได ้และมีอัตราส่วนโนต้ไม่ซบัซอ้นจนเกินไปโดยปฏิบัติ
ควบคู่กบัรุน่พี่ และปฏิบติัสลบักนัระหวา่งรุน่พี่และนกัเรยีนท่ีฝึกปฏิบติั จากนัน้จึงฝึกปฏิบัติรวมกับ
กลุม่เครื่องดนตรี ตามดว้ยปฏิบติัรวมทัง้วง จะช่วยใหน้กัเรียนฝึกการเรยีนรู ้สมัผสัโนต้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และฝึกทกัษะการฟัง การแยกเสียงประสานของนกัเรียน เม่ือเกิดความคุน้ชินแลว้ จึงค่อย
เพิ่มระดบัความยากของบทเพลงใหม้ากขึน้ 

3. การฝึกซ้อมรวมวง เม่ือนักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยเป่าโน้ตใน
ระดบัเสยีงต่าง ๆ ดว้ยเสียงท่ีสดใส มีพลงั ซึ่งขัน้ตอนนีไ้ม่ไดก้ าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนทัง้นีข้ึน้อยู่
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กบัเกณฑข์องครูผูฝึ้กสอน และทกัษะการปฏิบติัเครื่องดนตรขีองนกัเรียน มีความช านาญของการ
ควบคุมรมิฝีปาก การหายใจ กลา้มเนือ้ท่ีใชใ้นการจดัท่าทางในการปฏิบติัเครื่องดนตร ีระดบัเสียง
ต่าง ๆ น า้เสียงการเป่า ท่ีถูกตอ้ง โดยเริ่มตัง้แต่การเป่าเสียงแบบลากยาว ( long tone) การเป่า 
ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตัวโนต้ โดยใช้ลมกับลิน้ใหเ้สียงมีความต่อเน่ือง (Legato 
tonguing) และแบบไม่ต่อเน่ือง (Staccato tonguing) การเป่าบันไดเสียง (Scales) และการเป่า
บทเพลง โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

- ก่อนการเรยีนปฏิบติั ครูผูส้อนใหน้กัเรียนเป่าโนต้แบบลากยาวเพื่อฝึกควบคุม
รมิฝีปากใหคุ้น้เคยกบัการเป่าโนต้ในระดบัเสยีงตา่ง ๆ 

- การฝึกเป่าโนต้ใหเ้สียงมีความต่อเน่ืองของเสยีง เป็นการฝึกใหน้กัเรยีนสามารถ
ควบคมุลมในการเป่าโนต้ระดบัเสยีงตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง และลื่นไหลโดยการไม่ใชล้ิน้ 

- การฝึกการใชล้ิน้โดยการใหเ้สียงมี ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตวัโนต้ 
โดยใช้ลมกับลิน้ให้เสียงมีความต่อเน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ต่อเน่ือง (Staccato 
tonguing) เพื่อใหน้กัเรยีนคุน้เคย และสามารถควบคมุการใชล้ิน้ในการตดัลมตามอตัราสว่นตา่ง ๆ 
ของโนต้ ไดอ้ย่างคลอ่งแคลว่ อันจะสง่ผลใหส้ามารถปฏิบติับทเพลงต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งตาท่ี
ก าหนด 

- นักเรียนเป่าบันไดเสียงต่าง ๆ เพื่ อให้นักเรียนคุ้นชินกับโน้ตท่ีก ากับด้วย
เครื่องหมายแปลงเสยีง ฝึกความคลอ่งแคลว้ของนิว้มือ ตลอดจนฝึกการฟังของนกัเรยีน 

- การสอนปฏิบัติบทเพลง ผูส้อนตอ้งอธิบายถึงภูมิหลงั และท่ีมาของบทเพลง 
รวมทัง้อัตราจังหวะ เครื่องหมายก าหนดบนัไดเสียง ค าศพัทต์่าง ๆ ท่ีก าหนดในบทเพลง ทัง้นีเ้พื่อ
การใหน้กัเรยีนปฏิบติัไดอ้ย่างถกูตอ้งตามอารมณข์องบทเพลง และสอดคลอ้งกับเจตนารมณข์อง
ผูป้ระพนัธเ์พลง จากนัน้ครูจึงท่องท านองเพลงพรอ้มใหน้กัเรียนดูโนต้ตามจนจบเพลง ส  าหรบับท
เพลงท่ีใหน้กัเรียนปฏิบัตินัน้ มีความหลากหลายเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจในอารมณ์ของบทเพลงท่ีมี
ความแตกตา่งกนั เช่น เพลงพระราชนิพนธ ์เพลงป็อป เพลงลกูทุง่ เพลงมารช์ส  าหรบัเดินแถว ฯลฯ 

 
2.แบบฝึกหัด 

2.1 ความหมายของแบบฝึกหดั 
ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหดัไวว้า่ แบบฝึกหดัหมายถึง 

แบบตวัอยา่งปัญหาหรอืค าสั่งท่ีตัง้ขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนฝึกตอบ 
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อารีย ์วาศนอ์ านวย (2545) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหดัไวว้า่ แบบฝึก คืออุปกรณ์
การสอนอย่างหนึ่งอันประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลากลาย นา่สนใจท่ีจะน ามาใช ้เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้ก
ปฏิบติัเพิ่มขึน้เพื่อจะไดเ้ปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูใ้หเ้กิดความคลอ่งแคลว่ ความช านาญ ตลอดจน
เกิดความแม่นย าซึ่งเป็นไปโดยอตัโนมติั ดว้ยการทบทวนเนือ้หาความรูต้า่ง ๆ ท่ีไดเ้รยีนไปแลว้อยา่งมี
ทิศทาง 

ดวงพร อายุการ (2547) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหดัไวว้่า แบบฝึกคือสื่อการเรียน
การสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใชฝึ้กทกัษะใหก้ับนักเรียน หลงัจากเรียนจบเนือ้หาในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้
นกัเรยีนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้เกิดความช านาญในเรื่องนัน้ ๆ  

กนกสินี คงทองจันทร ์(2553) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหัดไวว้่า แบบฝึกเป็นสื่อ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีช่วยใหน้กัเรยีนไดใ้ชฝึ้กทกัษะจนเกิดความช านาญและ
สง่ผลใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ในการเรยีน 

กรรณิการ ์ภิรมย์รตัน์ (2553) ได้ให้ความหมายของแบบฝึกหัดไว้ว่า แบบฝึกหัด 
หมายถึงสื่อการสอนท่ีครูน ามาใชก้บันกัเรยีนเพื่อฝึกใหน้กัเรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจและเกิดทกัษะต่อ
เนือ้หาวิชาท่ีท าการสอนจนเกิดความช านาญ และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

ประภสัสร พวงส  าลี (2556) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหดัไวว้่า แบบฝึกหดัเป็นสื่อ
การเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีสรา้งขึน้เพื่อใหน้กัเรยีนไดมี้โอกาสน าความรูค้วามสามารถท่ีไดเ้รียนรู ้
มาฝึกฝนและพฒันาทกัษะจนเกิดความช านาญ โดยมีเป้าหมายเพื่อใหน้กัเรยีนน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
จรงิ 

วราภรณ์ กิจเครือ (2556) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหัดปฏิบัติ ไวว้่า แบบฝึกหัด 
เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือเครื่องมือทางการเรยีนอย่างหนึ่งของนักเรียนไดฝึ้กหดัหรือปฏิบัติ
ดว้ยตนเอง เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะมากขึน้ ในการสอนครูผูส้อนควรจัดกิจกรรมให้
นกัเรยีนมีโอกาสฝึกซ  า้ ๆ เพื่อใหน้กัเรยีนมีความคลอ่งแคลว่และช านาญขึน้ 

มานิตย ์บุญมา (2557) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกหดัไวว้า่ แบบฝึกนัน้หมายถึง สิ่งท่ี
สรา้งขึน้เพื่อเสรมิสรา้งทกัษะใหแ้ก่นกัเรยีน มีกลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัใหน้กัเรยีนไดก้ระท ากิจกรรม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสารมารถใหน้กัเรยีนดีขึน้ 

จากความเห็นสรุปไดว้่า แบบฝึกหดั คือสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีครูผูส้อนในแตล่ะวิชา
น ามาใหแ้ก่นกัเรยีนไดใ้ชฝึ้กฝน สรา้งเสรมิทกัษะ ท าใหน้กัเรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจในเนือ้หาของวิชา
นัน้ ๆ มากขึน้ จนเกิดเป็นความช านาญ  
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2.2 ลกัษณะแบบฝึกหดัท่ีดี 
อารยี ์วาศนอ์ านวย (2545) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะแบบฝึกหดัท่ีดีไวว้่า แบบฝึกหดัถือว่า

เป็นเครื่องมือท่ีมีความส าคัญการฝึกทักษะเพื่อให้นักเรียนเกิดความ ช านาญ ดังนัน้ในการสรา้ง
แบบฝึกหัดให้มีประสิทธิภาพดี จึงควรตระหนักถึงองค์ประกอบและเลือกให้เหมาะกับระดับ
ความสามารถของนกัเรยีน และควรจดัเนือ้หาใหส้อดคลอ้งกับเนือ้หา ใชภ้าษาท่ีงา่ยต่อการท าความ
เขา้ใจ   

กนกสินี คงทองจันทร ์(2553) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะแบบฝึกหดัท่ีดีไวว้่า แบบฝึกหัดท่ีดี
นัน้มีลกัษณะท่ีนัน้ ครูจะตอ้งศึกษาเนือ้หาและน ามาใช้การสรา้ง เพื่อใหไ้ดแ้บบฝึกทักษะท่ีดีเม่ือ
น าไปใชก้บัผูเ้รยีนแลว้จะก่อใหเ้กิดผลส าเรจ็ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ถาวรดา จันทนะสตุ (2555) กลา่วถึงลกัษณะแบบฝึกหดัท่ีดีจะตอ้งสรา้งขึน้เพื่อฝึกสิ่งท่ี
จะสอน ควรเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาในสิ่งท่ีสอนเรื่องเดียว เป็นสิ่งท่ีนกัเรียนรู ้ขอ้ความท่ีน ามาฝึกควรสัน้ 
กระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนองท่ีพึงปรารถนา และในแบบฝึกท่ีเก่ียวกับโครงสรา้งหลกัภาษา ไม่ควรช้
ค  าศพัทม์ากนกั 

วราภรณ ์กิจเครอื (2556) กลา่วถึงลกัษณะของแบบฝึกหดัท่ีดี ไวด้งันี ้
1. ตอ้งมีการฝึกนกัเรียนมากพอสมควรในเรื่องใดเรื่องก่อนท่ีจะมีการฝึกเรื่องอ่ืน

ตอ่ไป 
2. แตล่ะบทควรฝึกโดยใชแ้บบประโยคเพียงหนึ่งแบบ 
3. ฝึกทัง้โครงสรา้งใหม่และสิ่งท่ีเรยีนรูม้าแลว้ 
4. ประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคท่ีไม่ยาวจนเกิดไป 
5. ควรใชป้ระโยคท่ีนกัเรยีนรูจ้กัดีอยู่แลว้ 
6. เป็นแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัเรยีนไดฝึ้กใชค้วามคิดดว้ย 
7. แบบฝึกควรมีความหลากหลาย เพื่อไม่ใหน้กัเรยีนรูส้กึเบื่อหนา่ย 
8. ควรฝึกใหน้กัเรยีนสามารถน าสิ่งท่ีเรยีนรูม้าแลว้ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได  ้

มานิตย ์บุญมา (2557) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวว้่า ลกัษณะของแบบฝึกท่ี
ดีนั้นต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับนักเรียนตลอดจนค านึงถึงจิตวิทยาเก่ียวกับสิ่งเรา้และการ
ตอบสนองพัฒนาการของนักเรียนและล าดับขั้นของการเรียน นอกจากนั้นจะต้องพิจารณาให้
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของนกัเรียนซึ่งแบบฝึกจะประกอบดว้ยค าชีแ้จงและตวัอยา่งสัน้ ๆ 
ท่ีจะท าให้เด็กเขา้ใจง่าย ใช้เวลาเหมาะสมและมีลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับบทเรียนท่ีเรียนไปแลว้
นอกจากนีแ้บบฝึกควรมีหลายแบบเพื่อสรา้งความสนใจและทา้ทายใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความสามารถ 
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ฌานดน ูไลท้อง (2560) ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของแบบฝึกหดัท่ีดีส  าหรบัวงโยธวาทิตไวว้่า 
ลกัษณะของแบบฝึกหดัจะรวบรวมการพฒันาทกัษะพืน้ฐานต่าง ๆ การออกเสียง การอ่านโนต้ดนตรี
สากล การบรรเลงหมู่ ซึ่งเรยีงล  าดบัเนือ้หาจากไปง่ายไปสูย่าก มีการแบ่งแบบฝึกหดัเป็นขอ้สัน้ ในแต่
ละขอ้จะเป็นแบบฝึกหดัท่ีใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ ในแต่ละดา้น อาจจะเป็นประโยคเพลงสัน้ ๆ 
เช่นเพลงพืน้บา้น หรอืเพลงส  าหรบัเด็ก จนถึงบทเพลงท่ีมีช่ือเสยีง ลกัษณะการบรรเลงแตล่ะขอ้นัน้ใน
ช่วงแรกจะเป็นแบบฝึกหัดบรรเลงคนเดียว อาจจะมีบรรเลงสองคน (Duet) บรรเลงสาม (Trio) แต่
ในช่วงท้ายจะบรรเลงสาม (Trio) รวมไปถึงบรรเลงเป็นวง เพื่อฝึกทักษะในการบรรเลงรวมวงของ
นกัเรยีน 

จากความเห็นสรุปไดว้่า ลกัษณะของแบบฝึกหดัท่ีดีจะตอ้งมีเรียงล  าดบัจากเนือ้หาท่ี
งา่ยไปยาก ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีนในแตล่ะระดบั ใชภ้าษาท่ีนกัเรยีนเขา้ใจงา่ย ใน
แตล่ะขอ้ใชป้ระโยคสัน้ ๆ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายท าใหน้กัเรยีนเกิดความสนใจ ไม่นา่เบื่อ ใหน้กัเรยีน
ไดฝึ้กฝน แสดงความสามารถ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2.3 การสรา้งแบบฝึกหดั 

กนกสินี คงทองจันทร ์(2553) ได้กล่าวถึงการสรา้งแบบฝึกหัดจะตอ้งยึดหลักตาม
ทฤษฎีท่ีเรยีนรูจ้ากจิตวิทยา ดงันี ้

1. กฎการเรียนรูข้องธอรน์ไดค ์เก่ียวกับกฎแห่งการฝึกหัด ซึ่งกล่าวว่าสิ่งใดก็
ตามท่ีมีการฝึกหดับ่อย ๆ ย่อมจ าท าใหผู้ฝึ้กมีความคลอ่งและสามารถท าไดดี้ ในทางตรงกันขา้ม
การท่ีไม่ไดร้บัการฝึกหดั หรอืทิง้ไปนานยอ่มจะท าใหท้  าไดไ้ม่ดี จากกฎแห่งการฝึกหดันีจ้ะช่วยมท า
ใหก้ารฝึกความคิดสรา้งสรรคส์มัฤทธ์ิผล 

2. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรค านึงถึงวา่นกัเรียนแตล่ะคนมีความรูค้วาม
ถนัดความสามารถและความสนใจต่างกัน ฉะนัน้ในการสรา้งแบบฝึกหัดควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสม คือไม่งา่ยและไม่ยากจนเกินไปและควรจะมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ 

3. การจูงใจนกัเรียน โดยการจัดท าแบบฝึกหัดจากง่ายไปหายาก เพื่อเป็นการ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรยีน ซึ่งจะท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ในการฝึกและช่วยจูงใจใหติ้ดตามตอ่ไป 

4. ใชแ้บบฝึกสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหผู้เ้รยีนเกิดความเบื่อ 
อาร ีบวัคุม้ถยั (2540) ไดก้ลา่วถึงการสรา้งแบบฝึก โดยใหห้ลกัารสรา้งไวด้งันี ้ 

1. ยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้และพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวยั รวมถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบุคคลกบัแรงจูงใจท่ีจะช่วยใหน้กัเรยีนสนใจแบบฝึกหดั  



  29 

2. ตอ้งตัง้จุดประสงคท่ี์แน่นอนว่าจะฝึกทกัษะดา้นใด เพื่อจัดเนือ้หาใหต้รงกับ
จุดประสงค ์

3. ตอ้งมีความยากงา่ยเหมาะสมกับวยัและระดบัชัน้ของนกัเรยีนและเรียงล  าดบั
จากงา่ยไปหายาก 

4. ตอ้งมีค าชีแ้จงท่ีเขา้ใจง่าย และควรมีตวัอย่างเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากขึน้จน
สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

5. ตอ้งมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดการเรยีนรูท่ี้กวา้งขวาง สง่เสรมิความคิด
สรา้งสรรคแ์ละไม่ท าใหเ้กิดการเบื่อหนา่ย 

6. ตอ้งมีความถูกตอ้งดา้นเนือ้หา ซึ่งท าโดยการตรวจสอบหรือทดลองใช้ก่อน
น าไปใชจ้รงิ 

7. ตอ้งใหน้ักเรียนทราบความกา้วหนา้ในการท าแบบฝึกหดัของตนเพื่อเป็นการ
จูงใจใหเ้กิดการเรยีนรูใ้นโอกาสตอ่ไป 

จากความเห็นสรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกหดันัน้จะตอ้งยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้ให้
เหาะสมในแต่ละช่วงวัยของนักเรียน แบบฝึกควรเริ่มต้นจากง่ายไปหายาก มีความหลากหลาย มี
ความถูกต้องด้านเนือ้หา ผ่านการทดลองก่อนน าไปใช้จริง นักเรียนรูถ้ึงพัฒนาการในการท า
แบบฝึกหดั เพื่อท าใหน้กัเรยีนมีแรงจูงใจท าใหน้กัเรยีนสนใจในแบบฝึกหดั 

 
3. แคนนอน 

3.1 ความหมายของแคนนอน 
ความหมายของ แคนนอน(Canon หรอืเขียนแบบดัง้เดิมว่า Kanon) ในความหมายทาง

ดนตร ีแคนนอนเป็นคีตลกัษณช์นิดหนึ่งท่ีมีแบบแผนแนน่อนไม่วา่จะเป็นแนวบรรเลงหรือแนวขบัรอ้ง 
จะมีการ25ลอ้ตามกนัของท านองตัง้แต ่2 แนวท านองขึน้ไป  

ธนพล เศตะพราหมณ์ (2561) ให้นิยามค าว่า แคนนอน (Canon, Kanon) ไว้ว่า 
แคนนอนคือประเภทของเพลงหรอื เทคนิคบทประพนัธเ์พลงท่ีเกิดขึน้มานานหลายรอ้ยปีแลว้ โดยการ
ท่ีมีท านองท่ีหนึ่งบรรเลงเริ่มขึน้มา พอบรรเลงไปสกัพกั ท านองท่ีสองก็จะเริ่มบรรเลงท านองเหมือนท่ี
ท านองท่ีหนึ่งเริ่มไวต้ามหลงัมาซอ้มทบัไปกบัท านองแรกคลอประสานไปดว้ยกนั หรืออาจจะมีท านอง
ท่ีสามและท านองท่ีสี่บรรเลงซอ้นทบัตามหลงัเขา้มาตามล าดบัวนซ า้ไปไดไ้ม่รูจ้บ หรือเรยีกอีกอย่าง
ว่าราวด ์(Round) เทคนิคการประพันธ์แคนนอนนัน้อาจจะมีการบรรเลงท านองตามหลงัท่ีบรรเลง
อัตราสว่นของจังหวะเหมือนกัน แลว้มีการพลิกกลบัขัน้คู่เสียงประสานกับท านองแรก แคนนอนนัน้
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เป็นการประพันธ์ท่ีตอ้งใช้ทักษะระดบัสูงเน่ืองดว้ยตอ้งค านวน ลว่งหนา้โดยท่ีท านองเดียวกันเม่ือ
บรรเลงเริ่มไม่พรอ้มกันท านองท่ีสองท่ีบรรเลงตามหลงัเขา้มาตอ้งสามารถบรรเลงประสานกันไปได้
อยา่งกลมกลนืรื่นห ู

ณรุทธ์ สทุธจิตต ์(2561) ไดก้ลา่วถึงแคนนอนในหนงัสือสงัคีตนิยมไวว้า่ แคนนอนเป็น
การสอดประสานของท านองท่ีมีมารว่ม 700 ปีแลว้ การสอดประสานของท านองเกิดจากแนวท านอง
หลกัท านองเดียว แตก่ารเริ่มบรรเลงของแต่ละแนวเสียงไม่พรอ้มกนั เป็นการลอ้เรยีงกันไป จึงเกิดการ
สอดประสานท านองขึน้ แคนนอนอาจจะประกอบไปดว้ยแนวเสยีงตัง้แต ่2 แนวขึน้ไป 

Earlham College Music (2555) ไดก้ลา่วถึงความหมายของแคนนอนไวว้่า แคนนอน
เป็นการวนซ า้ท่ีมีแนวบรรเลงสองแนวขึน้ไป โดยท่ีท านองแรกจะตอ้งเริ่มขึน้มาก่อนและท านองท่ีสอง
มีการบรรเลงซ  า้ตามหลังเขา้มาจะต้องมีความกลมกลืนกัน อาจจะบรรเลงสะทอ้นกันไปเรื่อย ๆ 
เหมือนมีกระจกเงาหนัหนา้เขา้หากนั  

Beth Denisch (2561) ไดใ้หค้วามหมายของแคนนอนไวว้่า แคนนอนเป็นเหมือนการ
เลน่เกมของเด็ก โดยมีคนท่ีเป็นผูน้  า และคนท่ีเป็นผูต้าม คนท่ีท าเป็นผูน้  าจะปฏิบติัสิ่งหนึ่งขึน้น านมา
ก่อนแลว้ ผูต้ามจะตอ้งท าตามผูน้  า เปรยีบไดก้บัเสียงท่ีมีคนบรรเลงน าท านองนัน้มาก่อนสกัระยะหนึ่ง 
ผูต้ามจึงบรรเลงขึน้มาโดยเริ่มขึน้ท านองเดียวกับผูน้  าในตอ้งขึน้ตน้ สามารถเขียนแคนนอน ตัง้แตส่อง
แนวขึน้ไป 

จากความหเห็นสรุปไดว้า่ แคนนอน หมายถึง การสอดประสานของท านอง 2 แนวขึน้ไป 
โดยบรรเลงท านองเดียวกนั แตเ่ริ่มตน้บรรเลงไม่พรอ้มกนั จนท าใหเ้กิดเสยีงประสานท่ีกลมกลนืกนั  

3.2 การเขียนแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
Earlham College Music (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนแคนนอน เป็นเหมือนกัน

เลียนแบบท าซ  า้โดยใชท้  านองท่ีติดหูซึ่งเป็นสิ่งส  าคัญในการประพันธ์เพลง เช่น ตัวอย่างบทเพลง 
ซิมโฟนี หมายเลข 5 ของเบโธเฟน (Symphony no.5 Beethoven) มีการบรรเลงซ  า้ของท านองเดิม 
เครื่องดนตรีท่ีบรรเลงตามหลงัจะเลียนแบบท านองจากเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงล  าดบัแรก ไม่ว่าจะเป็น
ลกัษณะของเสยีง ความดงั - เบา หลกัแคนนอนเป็นการเลยีนแบบท านองท่ีงา่ยท่ีสดุ และเป็นขัน้ตอน
แรกในการเรยีนรู ้ฝึกการปรบัการบรรเลงรวมกนัใหไ้พเราะ มีความสมดลุกนั  

ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2561) ได้กล่าวถึงหลกัการเขียนแบบแคนนอน เทคนิควิธีในการ
ประพนัธเ์พลงแบบแคนนอนมีหลายวิธีตา่ง ๆ กนั บางวิธีการประพนัธใ์หแ้คนนอนมีความซบัซอ้นของ
ท านองอยู่มาก เพลงวน หรือ Round ก็จัดเป็นแคนนอนประเภทหนึ่งเช่นกัน เพลงวนมักจะน ามาใช้
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เป็นเพลงในการรอ้งเลน่ หรอืเป็นเพลงส าหรบัเด็ก จึงง่ายและสัน้ เช่น เพลง Three Blind Mice และ 
Row, Row, Row Your Boat เป็นตน้ 

Beth Denisch (2561) ไดก้ลา่วถึงขัน้ตอนการการเขียนแคนนอนไวว้า่ หนึ่งในรูปแบบท่ี
งา่ยในการเขียนตามหลกัแคนนอน รูปแบบเพลงวน (Rounds) มักจะพบรูปแบบนีไ้ดใ้น ดนตรสี  าหรบั
เด็ก เพลงประเพณีพืน้บา้น โดยจะมีท านองเริ่มตน้บรรเลงน ามาสกัพกัแลว้ ผูเ้ลน่ล  าดบัต่อมาจะเริ่ม
บรรเลงท านองเดียวกับท านองท่ีเริ่มตน้ในตอนแรก เช่น Row, Row, Row Your Boat และ Ah, Poor 
Bird เป็นตน้ เบธ เดนิชยงักลา่วถึงหลกัการเขียนแบบแคนนอนไว ้ดงันี ้

1. ก าหนดความยาวของท านองสว่นใหญ่แลว้ส  าหรบัแบบฝึกหดัควรก าหนดไม่
เกิน 8 หอ้ง และก าหนดกุญแจเสยีง (Key Signature) ใหเ้หมาะสมกบันกัรอ้ง หรือเครื่องดนตรีแต่
ละประเภท 

2. ร่างรูปแบบ ส่วนใหญ่หลังจากท่ีผู้น  าบรรเลงท านองมาหนึ่งประโยคหรือ
บรรเลงมาสองหอ้ง ผูต้ามถึงจะเริ่มบรรเลงตามหลงัเขา้มา แลว้ผูน้  าจะบรรเลงประโยคใหม่ บรรเลง
ไลล่อ้ทบัซอ้นกนัจนมีเสยีงประสานท่ีไพเราะกลมกลนื 

3. เขียนท านองเริ่มตน้ อาจจะเขียนเป็นท านองง่าย ๆ แบบท านองไดอาโทนิค 
(Diatonic) ไวส้  าหรบั 1 - 2 หอ้ง จะเริ่มจากตวัท่ี 1 (Tonic) – เรียงขึน้จนถึงตวัท่ี 5 (Dominant) – 
จบท่ีตัวท่ี 1 (Tonic) เป็นตน้ การก าหนดกุญแจเสียงจึงเป็นเรื่องท่ีส  าคัญมากส าหรบัการเขียน
ดนตรทีกุประเภท 

4. เริ่มเขียนท านองส าหรบัผูต้าม โดยคดัลอกจากหอ้งท่ี 1 – 2 ของผูบ้รรเลงน ามา
ตอนแรก 

จากความเห็นสรุปไดว้า่ การเขียนแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ควรจะเป็นท านองท่ีสัน้ 
ๆ ท่ีฟังงา่ย ผูน้  าจะบรรเลงน าขึน้มาก่อน 1 ประโยค จึงใหผู้ต้ามเลน่ซ  า้ท  านองของผูท่ี้บรรเลงน ามาใน
ตอนแรก ตอ้งท าใหเ้กิดเสียงประสานท่ีกลมกลืนกัน ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะของเสียง ความดัง - เบา 
ตา่ง ๆ ผูต้ามตอ้งบรรเลงใหเ้หมือนกบัผูบ้รรเลงน า  

 
4. ประวัตขิองโรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์จดัเป็นโรงเรยีนในเครอืสารสาสนใ์นเขตการปกครองท่ี 
3 ล  าดบัท่ี 24 ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2551 ภายใตก้ารบริหารงานของ ดร.นนัทิภา ยงคก์มล ต าแหน่ง
กรรมการท่ีปรึกษาโรงเรียนในเครือสารสาสน์วเขตการปกครองท่ี 3 และน.ส.วารุณี เผือกเทศ 
ต าแหน่งผูอ้  านวนการโรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ คนปัจจุบนั มีจ านวนครูไทยทัง้หมด 241 
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คน และครูตา่งประเทศทัง้หมด 126 คน ทางโรงเรยีนมีการเปิดการเรยีนการสอนตัง้แตร่ะดบัเตรยีม
อนบุาล จนถึง มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในปัจจุบนัโรงเรยีนมีหลกัสตูรทัง้หมด 4 หลกัสตูร ไดแ้ก่  

1. หลกัสตูรสองภาษา (Bilingual Programme) เนน้การจดัการเรยีนการสอนโดยการลง
มือปฏิบติัจรงิ จดัการเรียนการสอนโครงการ Gifted Programme ส าหรบันกัเรยีนท่ีมีความถนดั และ
ความสนใจทางดา้นคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเสรมิทกัษะการใชภ้าษาอังกฤษในการน าเสนอ
โครงงานตา่ง ๆ เพื่อเตรยีมพืน้ฐานในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. หลกัสตูรสามัญ (Regular Programme) เนน้การส่งเสริมพฒันาการ 4 ดา้น ควบคู่
กับการพฒันาทกัษะภาษาอังกฤษและเสรมิทกัษะทางดา้นดนตรี (Melodion) จัดการเรียนการสอน
ตามความถนัดและความสนใจ โดยเนน้ด้านคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และเสริมทักษะ การใช้
ภาษาองักฤษ เพื่อเตรยีมพืน้ฐานในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3. หลกัสูตรสามัญพิเศษ (ASEAN Bilingual Programme) เนน้การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร ์(Mathematics) วิทยาศาสตร ์(Science) สังคมศึกษา 
(Social Studies) สุ ขศึ กษ า (Health Education) และภาษาอั งกฤษ  (Language) โดย มี  ค รู
ตา่งประเทศ ไดแ้ก่ ครูฟิลปิปินส ์ครูมาเลเซีย ฯลฯ เป็นครูประจ าชัน้คูก่บัครูไทย  

4. หลกัสูตรการจัดการนานาชาติ (International Education Programme  : IEP) เนน้
การพัฒนาความทางวิชาการทักษะการใช้ภาษา โดยจัดการเรียนรูผ้่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) นัก เรียนจะได้ เรียน เนื ้อหาวิ ชาการ ตามหลักสูตรแกนกลางขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ กับครูเจ้าของภาษา (Native speaker) ยกเวน้ในรายวิชา
ภาษาไทย และประวติัศาสตร ์และเสรมิทกัษะภาษาจีน ปัจจุบนัมีจ านวนนกัเรียนทัง้หมด 3,839 คน 
(โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ,์ 2562) 

ในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ิชาดนตร ีโรงเรียนสารสาสน ์มีนโยบาย ในปีการศึกษา 2562 ให้
กลุม่สาระการเรยีนรูว้ิชาดนตร ีเปิดสอน มีรายวิชา ดงันี ้

1. วิชาดนตรี Insight Music มุ่งเนน้ใหน้ักเรียน ไดฝึ้กการอ่านโนต้ เขา้ใจความหมาย
ของสญัลกัษณ์โนต้ และเนือ้เพลงท่ีเป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการรอ้งใหเ้สียงตรงตามล าดบัเสียง
ของตวัโนต้ โดยใชท้ัง้เป็นสญัลกัษณ์มือ และกดเสียงบนคีบอรด์ เพื่อใหน้กัเรียนจ าเสียงได ้จะมีการ
เรียนการสอน ตัง้แต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบนัมีครูผูส้อนรายวิชานี ้
ทัง้หมด 7 คน 

2. วิชาดนตรีปฏิบัติ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จะเป็นการเรียนปฏิบัติ Key 
Board มุ่งเนน้ใหน้กัเรยีน ฝึกไลบ่นัไดเสยีง C เมเจอร ์ทัง้มือซา้ยและมือขวา วอรม์นิว้มือ (Fingering) 
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ขณะท่ีฝึกใหน้กัเรียนรอ้งโนต้ตามเพื่อใหฝึ้กการจ าต าแหนง่โนต้ไดม้ากขึน้ และไดป้ฏิบติับทเพลงตาม
หนงัสอืเรียน Key Board มือขวาจะบรรเลงเป็นท านองหลกั และมีซา้ยเป็นคอรด์ ปัจจุบนัมีครูผูส้อน
รายวิชานีท้ัง้หมด 4 คน 

ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จะเป็นการเรียนปฏิบติั กีตาร ์(Guitar) และไวโอลิน 
(Violin) มุ่งเนน้ใหน้กัเรียน ฝึกไลบ่นัไดเสียง C เมเจอร ์และบทเพลงในแบบฝึกหดักีตาร ์และไวโอลิน 
จะเริ่มตน้ตัง้แต่จัดท่าทางการนั่งบรรเลง การวางต าแหน่งมือและนิว้ ตามแต่ละสายของเครื่องดนตร ี
สญัลกัษณโ์นต้ท่ีใชส้  าหรบั เครื่องดนตรปีระเภทนี ้ ปัจจุบนัมีครูผูส้อนรายวิชานีท้ัง้หมด 4 คน 

3. กิจกรรมวงโยธวาทิต มุ่งเนน้ใหน้กัเรียนฝึกมีความระเบียบวินยั ความสามัคคี รูจ้ัก
การท างานร่วมกัน และเขา้ใจถึงความรูค้วามสามารถทางด้านดนตรีทัง้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ มี
นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 - มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปัจจุบนัมีนกัเรยีนปฏิบติัเครื่องดนตรี
ประกอบไปดว้ย 1) นกัเรยีนเครื่องลมไม ้ไดแ้ก่ นกัเรยีนฟลตุ (Flute) 5 คน นกัเรยีนคารเิน็ต (Clarinet) 
5 คน นักเรียนแซคโซโน (Saxophone) 5 คน 2)เครื่องลมทองเหลือง ได้แก่  นักเรียนทรัมเป็ต 
(Trumpet) 3 คน นักเรียนเฟรนช์ฮอรน์ (French Horn) 2 คน นักเรียนทรอมโบน (Trombone) 3 คน 
นักเรียนยูโฟเนียม (Euphonium) 2 คน และนักเรียนทูบา (Tuba) 2 และ3)นักเรียนเครื่องกระทบ 
(Percussion) ไดแ้ก่ นกัเรียนกลองเลก็ (snare drum or Side Drum) 5 คน นกัเรยีนกลองใหญ่ (Bass 
Drum) 5 คน นกัเรยีนฉาบ (Cymbals) 1 คน และนกัเรยีนกลองเทนเนอร ์(Tenor Drum) 2 คน จ านวน
นกัเรยีนทัง้หมด 40 คน ทางโรงเรยีนสารสาสนมี์นโยบายการจัดการประกวดวงโยธวาทิตโรงเรยีนใน
เครอืสารสาสนข์ึน้ทกุปี การฝึกซอ้ม มีการฝึกซอ้ม 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงเชา้ เริ่มตัง้แต ่7.00 – 8.00 น. และ
ช่วงเย็น 15.40 – 17.00 น. มีครูผูส้อนทัง้หมด 4 คน  

 
5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษา เอกสาร หนงัสือต ารา งานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจัยครัง้นีโ้ดย
สรุปดงันี ้ 

1. ชุติพงศ ์กองแกว้ (2560) การสรา้งแบบฝึกทกัษะการปฏิบติัรวมวง ดว้ยบทเพลงคอ
ราลของโยฮัน เซบาสเตียนบาค ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมมศึกษา
ตอนตน้ การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแบบฝึกทกัษะการปฏิบติัรวมวงดว้ยบทเพลงคอราล
ของโยฮนั เซบาสเตียน บาค ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืง ใหแ้ก่นกัเรยีนวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ โดยผลการวิจัยพบว่าการสรา้งแบบฝึกทกัษะการปฏิบติัรวมวงส  าหรบัเครื่องลมทองเหลือง
ประกอบดว้ยการคัดเลือกบทเพลงคอราลใหเ้หมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้โดย
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คดัเลอืกจากบทเพลงในบนัไดเสียงเมเจอน ์และไมเนอร ์ไม่เกิน 3 ชารป์ และ 3 แฟลต มีการก าหนด
ช่วงเสียง (Range) ใหเ้หมาะสมกับเครื่องลมทองเหลือง ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ เฮนดริคสัน 
(Clarence V.Hendrickson) พรอ้มทัง้หาคุณภาพของแบบฝึกทกัษะโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผลสมัฤทธ์ิการ
ปฏิบติัรวมวงของนกัเรยีน คะแนนค่าเฉลี่ยของการปฏิบติัหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน และกลุม่ทดลอง
สงูกว่ากลุม่ควบคุม อย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 88.8 เป็นไปตาม
เกณฑท่ี์คาดหวงัคือมีคา่เฉลี่ยไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 80 

2. ณรงค์วิทย ์พฤกษาศิลป์ (2560) การศึกษาวิธีการฝึกซอ้มวงโยธวาทิตระดับชั้น
มธัยมศึกษากรณีศึกษาโรงเรยีท่ีไดร้บัรางวลัชนะเลิศการประกวดชิงถว้ยพระราชทานฯ ประเภทเดิน
แถวมารช์ช่ิง ระหวา่งปีพ.ศ. 2557 – 2559 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการฝึกซอ้มวง
โยธวาทิตในระดับชั้นมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนท่ีไดร้บัรางวัลชนะเลิศการประกวดชิงถ้วย
พระราชทานฯ ประเภทเดินแถวมารช่ิ์ง ระหว่างปีพ.ศ. 2557 - 2559 ผลจากการวิจัยพบว่า วงโยธ
วาทิตไดมี้การจดัการวางแผนการฝึกซอ้มเป็น 2 ช่วง คือช่วงเปิดภาคเรยีน และช่วงปิดภาคเรียน โดย
การจัดซอ้มจะจัดการซอ้มแบบวนัเวน้วนัและทุกวนัยกเวน้วนัอาทิตยต์ามความเหมาะสมของสภาพ
การจดัการเรยีนการสอนของแตล่ะโรงเรยีน โดยมีรูปแบบการฝึกซอ้มตา่ง ๆ เช่น การฝึกซอ้มกลุม่ยอ่ย 
และการฝึกซอ้มรวมวง ซึ่งการฝึกซอ้มนัน้จะท าการฝึกซอ้มในสว่นของเทคนิคส าคญัจากแบบฝึกหดั
ต่าง ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งจากการใชใ้นการประกวดมาฝึกซอ้ม โดยการฝึกซอ้มจะตอ้งครอบคลมุถึง 
การตัดสินของคณะกรรมการประกวดในเรื่องต่าง ๆ คือ คุณภาพเสียงดนตรี ความสมดุลของเสียง 
ความสวยงานของระเบียบแถว ในสว่นของหลกัการฝึกซอ้ม วงโยธวาทิตทัง้ 3 โรงเรยีน มีการฝึกซอ้มท่ี
เนน้หลกัการฟังเสยีงท่ีดีเป็นตน้แบบ จากสื่อออนไลน ์และตน้แบบท่ีดีจากรุน่พี่ 

3. ฌานดนู ไลท้อง (2560) ผลการชุดแบบฝึกตามแนวคิดของคารล์ ออรฟ์เพื่อพฒันา
ความเขา้ใจทางดา้นจงัหวะของนกัเรยีนวงโยธวาทิตระดบัประถมศกึษา การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์
เพื่อน าเสนอชุดแบบฝึกหดัตามแนวคิดของคารล์ ออรฟ์เพื่อพฒันาความเขา้ใจทางดา้นจังหวะของ
นกัเรยีนวงโยธวาทิตระดบัประถมศกึษา และเพื่อศกึษาผลของการใชชุ้ดแบบฝึกตามแนวคิดของคารล์ 
ออรฟ์เพื่อพัฒนาความเขา้ใจทางด้านจังหวะของนักเรียนวงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา โดย
ผลการวิจัยพบวา่ ชุดแบบฝึกตามแนวคิดของคารล์ ออรฟ์เพื่อพฒันาความเขา้ใจทางดา้นจังหวะชอง
นกัเรยีนวงโยธวาทิตระดับประถมศึกษา ประกอบไปดว้ยแบบฝึกหดัย่อย 5 แบบฝึกหดั น าเสนอใน
รูปแบบของหนงัสืออิเล็กโทรนิกบนเครื่องคอมพิวเตอรแ์ทบเลต ผลของการใชชุ้ดแบบฝึกหดั คะแนน
รวมดา้นความรูค้วามเขา้ใจหลงัการใชชุ้ดแบบฝึก สงูกว่าคะแนนก่อยการใชชุ้ดแบบฝึกของนกัเรียน
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แต่ละคน และเม่ือเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยน T-Test พบวา่คะแนนก่อนการใชชุ้ดแบบฝึกและหลงัการใช้
ชุดแบบฝึกแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

4. ศักด์ิเกษม จันทรส์ิริกุล (2558) การศึกษาประสิทธิภาพแบบฝึกทรอมโบนส าหรบั
นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัยครัง้นี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสทิธิภาพของแบบฝึกทรอมโบนส าหรบันกัเรียนวงโยธวาทิต และ
เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต 
โรงเรียนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติเครื่องทรอมโบน และ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน โดยผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทรอมโบน มีค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 82.67/82.33 เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว ้80/80 และสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

5. บวรภคั รุจิเวชนนัท,์ กานตย์พุา จิตติวฒันา, และ อนรรฆ จรณัยานนท ์(2561) การ
พฒันาชุดการสอนเทคนิค การปฏิบติัทรอมโบนเบือ้งตน้ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์เพื่อพฒันาชุด
การสอนปฏิบัติทรอมโบนระดบัตน้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพเสียง การเล่น Lip Slur การเล่น Scale 
และการปฏิบติับทเพลง และเพื่อทดสอบประสทิธิภาพของชุดการสอนท่ีไดพ้ฒันาขึน้ โดยท าการสอน
เป็นเวลา 12 สัปด์ สัปดาห์ละ 1 ชั่ วโมง โดยผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติ
ทรอมโบนระดับตน้ท่ีพัฒนาขึน้ สามารถช่วยใหน้กัเรียนกลุ่มตัวอย่างพัฒนาการปฏิบัติทรอมโบน
เบือ้งตน้ใหดี้ขึน้ได ้และเนือ้หาของชุดการสอนมีความเหมาะสมกบัระดบันกัเรยีน 

6. กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช (2558) การศึกษาและวิจัย เสียงท่ีดีของเครื่องดนตรีประเภท
ฮอรน์ ส  าหรบัยุคปัจจุบนั การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาหาเสียงฮอรน์ท่ีดี จ าแนกประเภท
ของเสยีงฮอรน์ ประเภท Bright และ Dark หาตวัอยา่งการบรรเลงฮอรน์ท่ีดี และเพื่อน าเสียงฮอรน์ท่ีดี
ไปใชใ้นการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีหลกัการ และเหตุผลท่ีเช่ือถือได ้โดยผลการวิจัยพบวา่ เสียงของ
ฮอรน์ท่ีดี สามารถออกมาในลกัษณะของเสียงท่ีแตกต่างกันไปตามแต่วิธีการสรา้งของผูเ้ล่นนัน้ ๆ 
ดงัเช่นท่ีหลายท่านไดย้ินไดฟั้งจากบันทึกการบรรเลงต่าง ๆ  เสียงฮอรน์ท่ีดีควรมีคุณสมบติัต่าง ๆ 
ดงันี ้เป็นเสียงท่ีมีความกลม น่ิง มีมิติ มีความลึก ไม่สนั่น มีแกนเสียง มีโอเวอรโ์ทน (Overtone) มี
ความกังวาน ชัด มีมวล เสียงไม่บานและแบะ ฟังแลว้ไพเราะ รูส้ึกสบาย ไม่อึดอัด ไดย้ินในท่ีไกล ๆ 
ไดร้บัการยอมรบัจากผูอ่ื้นว่าเล่นเป็นเสียงฮอรน์ ฟังแลว้ตอ้งรูส้กึว่าเป็นเสียงฮอรน์ ไม่เหมือนเสียง
ทรมัเป็ต และมีคณุภาพ 

7. สมุนัสชนก นาคแท,้ มนัส วัฒนไชยยศ, และ บรรจง ชลวิโรจน ์(2557) การศึกษา
ประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกซอ้มทรมัเป็ตของนักเรียน วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด
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นครราชสีมา การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อหารประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกซอ้มทรมัเป็ตของ
นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของ
นกัเรียนก่อนการฝึกซอ้มและหลงัการฝึกซอ้มทรมัเป็ต และศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
รูปแบบการฝึกซอ้มทรมัเป็ต ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกซอ้มทรมัเป็ต มีค่า
ประสทิธิภาพเท่ากับ 82.67/82.78 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดไว ้ผลสมัฤทธ์ิหลงัการฝึกปฏิบติั
สงูกว่าก่อนฝึกปฏิบติัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรยีนมีความถึงพอใจต่อรูปแบบ
การฝึกซอ้มทรมัเป็ตอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก 

 
 
 



 

บทที ่3  
วิธีการด าเนินวิจัย 

 
ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ด  าเนินการศึกษาและค้นคว้าเป็น 

ขัน้ตอนตามล าดบัดงันี ้
1. รูปแบบการวิจยั 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. การวิเคราะหข์อ้มลู 
6. สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

 

1. รูปแบบการวิจัย  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแผนทดลองหนึ่ง

กลุ่มเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน One Group Pretest Posttest 
Design (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538) 

 
ตาราง 1 ตารางแบบแผนการทดลอง One Group Pretest Posttest Design 

 

กลุ่ม ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

E T1  X T2 

 
E  แทน กลุม่ทดลอง (Experimental group) 
X แทน นวตักรรม คือ แบบฝึกทกัษะท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
T1 แทน ทดสอบก่อนเรยีน 
T2 แทน หลงัเรยีน  

 
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1. ประชากรคือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ านวน
นกัเรยีน 40 คน  
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2.2. กลุ่มตัวอย่างคือ  นัก เรียนเครื่อ งลมทองเหลือง (Brass Instrument) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวนนกัเรียน 8 คน โดยมี นกัเรยีนทรมัเป็ต (Trumpet) 2 คน นกัเรียนเฟรนชฮ์อรน์ 
(French Horn) 1 คน นักเรียนทรอมโบน (Trombone) 2 คน นักเรียนยูโฟเนียม (Euphonium) 2 
คน และนกัเรยีนทบูา (Tuba) 1 คน 

 
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีป้ระกอบดว้ย 
3.1 เครื่องมือทดลอง 

3.1.1. แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบันกัเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวง
โยธวาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.2.1. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเครื่องลม

ทองเหลอืงในวงโยธวาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
3.2.2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธ

วาทิต โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้
แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ศกึษาหลกัการบรรเลงประเภทแคนนอน 
2. ศึกษาช่วงเสียงของเครื่องลมทองเหลือง และก าหนดช่วงเสียงท่ีเหมาะสมกับ

นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อใชเ้ป็นกรอบส าหรบัสรา้งเครื่องมือวิจยั 
3. ก าหนดเนือ้หาทางดนตร ีไดแ้ก่ 

- ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
- จงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)   
- ความสั้น – ยาว (Articulations) ของตัวโน้ต โดยใช้ลิน้ให้เสียงมีความ

ตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) 
- ความดงั – เบา (Dynamics)  
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- คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) ของเสียง
เครื่องดนตรแีตล่ะชนิดเวลาบรรเลงรวมกนั 

4. สรา้งแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลือง ระดบัมัธยม
ตน้ ซึ่งประกอบไปดว้ยแบบฝึกทกัษะพืน้ฐาน และแบบฝึกทกัษะปฏิบติัรวมวงตามหลกัแคนนอน 

5. น าแบบฝึกตามหลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ ท่ีสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษา คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นฏัฐิกา สนุทรธนผล 
และเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน คือ อาจารย ์ดร.นิพตั กาญจนะหุต อาจารย ์ดร.สรุสหี ์ชานกสกุล 
และอาจารย ์จิณณวตัร มั่นทรพัย ์ประเมินแบบฝึกทกัษะปฏิบติัรวมวง โดยพิจารณา 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ดา้นวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้2) ดา้นเนือ้หาการสอน 3) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 4) ดา้น
สื่อการสอน 5) การวดัและการประเมิน  

4.51 – 5.00  หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50  หมายถึง เหมาะสมมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง เหมาะสม 
1.51 – 2.50  หมายถึง เหมาะสมนอ้ย 
1.00 – 1.50  หมายถึง ไม่เหมาะสม 

ผลของการตรวจสอบคุณภาพ แบบฝึกตามหลักแคนนอนส าหรบัเครื่องลม

ทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ พบว่า อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ (�̅� = 

4.77 และ 𝑆. 𝐷. = 0.245) 
6. น าขอ้มูลมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ เตรยีมน าไปทดลอง

กบักลุม่ตวัอยา่งทดลอง 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเคร่ืองลม

ทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ศึกษาแนวทางการสรา้งแบบประเมินจากเอกสาร วารสาร และงานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการประเมินทกัษะทางการปฏิบติัรวมวง 
2. ก าหนดเนือ้หาและวตัถุประสงคข์องทกัษะทางการปฏิบติัรวมวงท่ีตอ้งการ

ประเมิน 
3. ระบุสถานการณท่ี์เป็นเงื่อนไขท่ีผูว้ิจัยก าหนดขึน้ เพื่อใหน้กัเรยีนใชค้วาม

พยายามในการปฏิบัติ และประเมิลผลการปฏิบัติของนักเรียน โดยก าหนดองค์ประกอบการ
ประเมินไว ้5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 
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  3.1 ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
  3.2 จงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)   
  3.3 ความสั้น – ยาว (Articulations) ของตัวโน้ต โดยใช้ลิน้ให้เสียงมี

ความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) 
  3.4 ความดงั – เบา (Dynamics)  
  3.5 คณุภาพของเสยีงและความสมดลุ (Tone Quality & Balance) ของ

เสยีง 
4. น าแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงท่ีสรา้งขึน้ ใหอ้าจารยท่ี์

ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน คือ 
อาจารย์ ดร.นิพัต กาญจนะหุต อาจารย์ ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล และอาจารย ์จิณณวัตร มั่นทรพัย ์
ตรวจสอบเพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (IOC) ท่ีมีคา่มากกวา่ 0.6 สามารถน ามาใชไ้ด ้โดยแบบ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง  โดยผลออกมาไดค้่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 3 ขอ้ และ 
0.67 จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งแปลผลออกมาทกุขอ้สามารถน าไปใชไ้ด  ้

 5. น าขอ้มูลแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้สร็จสมบูรณ์ เพื่อ
น าไปใชใ้นการวดัผลการปฏิบติัรวมวงของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 

ที่มีต่อแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน 
1. ศึกษาแนวทางการสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสาร ต ารา และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวชอ้งเพื่อก าหนดขอบเขตของแบบสอบถามความพงึพอใจ 
2. สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองใน 

วงโยธวาทิต ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน โดยสรา้งแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามวิธีของลเิคิรท์ (Likert) โดยมีการก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้ 

ระดบั 5  หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ระดบั 4  หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
ระดบั 3   หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบั 2  หมายถึง มีความพงึพอใจนอ้ย 
ระดบั 1  หมายถึง มีความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 

ส าหรบัการแปรความหมายของค่าท่ีวัดได้ ผูว้ิจัยก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้
ความหมาย โดยการเฉลี่ยรายช่วงและรายขอ้ ดงันี ้
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4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสดุ 
3. น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ

เหมาะสม ตรวจสอบภาษาท่ีใช ้และน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกับเครื่องมือ  ใหอ้าจารยท่ี์
ปรกึษา คือ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นัฏฐิกา สนุทรธนผล และเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ 3 คน คือ 
อาจารย ์ดร.นิพตั กาญจนะหุต อาจารย ์ดร.สรุสีห ์ชานกสกุล และอาจารย ์จิณณวตัร มั่นทรพัย ์จาก
ค าถาม 10 ขอ้ พบว่ามีค าถามท่ีมีค่า IOC เท่ากับ 1 จ านวน 7 ขอ้ และได ้0.67 จ านวน 3 ขอ้ ซึ่ง
แปลผลออกมาทกุขอ้ สามารถน าไปใชไ้ด ้

4. น าข้อมูลแนะน าของผู้เช่ียวมาปรบัปรุงแก้ไข ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเตรียม
น าไปใชก้บักลุม่ตวัอยา่ง  

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแผนทดลองหนึ่งกลุม่
เปรยีบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน (One Group Pretest Posttest Design) 

4.1 ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบฝึกหัดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้และแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการปฏิบติัรวมวง 

4.2 เก็บบันทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน เพื่อใชเ้ปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลงัเรยีน 

4.3 ด าเนินกิจกรรมการฝึกซอ้มเครื่องลมทองเหลืองดว้ยแบบฝึกหัดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
ทัง้หมด 8 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โดยมีหวัขอ้การสอน ดงันี ้

สปัดาหท่ี์ 1 ฝึกความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
สปัดาหท่ี์ 2 ฝึกจังหวะและอัตราความเร็วท่ีต่างกัน (Rhythm & Tempo) ครัง้ 1 

อตัราความเรว็  70 –  80 โดยเพิ่มความเรว็ขึน้ทีละ 5 จงัหวะ 
สปัดาหท่ี์ 3 ฝึกจังหวะและอัตราความเร็วท่ีต่างกัน (Rhythm & Tempo) ครัง้ 2 

อตัราความเรว็  80 –  90 โดยเพิ่มความเรว็ขึน้ทีละ 5 จงัหวะ 
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สปัดาหท่ี์ 4 ฝึกความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตวัโนต้ โดยใช้ลมกับลิน้ให้
เสยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing)   

สปัดาหท่ี์ 5 ฝึกความดงั – เบา (Dynamics) ครัง้ท่ี 1 
สัปดาห์ท่ี  6 ฝึกความดัง – เบา (Dynamics) ครัง้ ท่ี 2 โดยฝึกค่อย ๆ ดังขึ ้น 

(Crescendo) และคอ่ย ๆ เบาลง (Decrescendo) 
สปัดาหท่ี์ 7 พฒันาคณุภาพเสยีง (Tone Quality)  
สปัดาหท่ี์ 8 ปรบัความสมดลุของเสยีง (Balance) ในการบรรเลงรวมวง 

ในทุกสปัดาหผ์ูว้ิจัยจะใหน้ักเรียนไดฝึ้กบรรเลงรวมวงแบบแคนนอนเพื่อใหน้กัเรียนได้
พยายามใชท้กัษะท่ีฝึกในแตล่ะสปัดาหไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4.4 ทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง 
4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่แบบฝึกหดั

ตามหลกัแคนนอน หลงัจากไดท้  ากิจกรรมการเรยีนการสอน 
4.5 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู และน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห ์อภิปราย และสรุปผล 

 
5. การวิเคราะหข้์อมลู 

การศกึษาคน้ควา้ เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตาม
หลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนสาร
สาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์มีการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

5.1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวง
โยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ดว้ยสถิติ T-Test แบบ Dependent Sampleโดยมีเนือ้หา ดงันี ้ 

- ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
- จงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)   
- ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตัวโนต้ โดยใช้ลมกับลิน้ใหเ้สียงมีความ

ตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) 
- ความดงั – เบา (Dynamics)  
- คณุภาพของเสยีงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) ของเสยีงเครื่อง

ดนตรแีตล่ะชนิดเวลาบรรเลงรวมกนั 
5.2 ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนเครื่องลมเหลืองในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 

ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน โดยการใชค้า่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.1 ความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทอง

เลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 
2554) และหาค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรญฐาน (Standard Deviation) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554)
ใชส้ตูรดงันี ้ 
  ค่าเฉล่ีย (Mean) 

 

�̅� =
∑𝑥

𝑛
 

 

โดย  �̅� คือ  คา่เฉลี่ย 

 ∑𝑥 คือ ผลรวมของคะแนนทกุคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 𝑛 คือ จ านวนสมาชิกในกลุม่ตวัอยา่ง 
 

  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรญฐาน (Standard Deviation) 

 

𝑆. 𝐷.  = √
∑𝑓(𝑋−�̅�)2

𝑛−1
  

 

โดย 𝑆. 𝐷.  คือ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 𝑋    คือ คา่ของขอ้มลูแตล่ะตวั 

 �̅� คือ คา่เฉลี่ยเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

 𝑓 คือ ความถ่ีของขอ้มลูแตล่ะตวั 

 𝑛 คือ จ านวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 ความเท่ียงตรง (Validity) โดยพิจารณาจากความสอนคล้อง IOC ของแบบ

ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงเป็นรายขอ้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียน
เครื่องลมทองเหลอืงท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกั แคนนอน (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538) 
โดยใชส้ตูรดงันี ้
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𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
  

 
โดย IOC คือ ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

 ∑𝑅  คือ ผลรวมความคิดเห็นเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 
 N คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  

1.1 การทดสอบหาค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนวดัผลสม
ฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงของนกัเรยีน ก่อนและหลงั ค านวณโดยใช ้ชนิดกลุม่ตวัอย่างไม่อิสระตอ่กัน 
(t-test Dependent) โดยใชส้ตูรดงันี ้  

 

𝑡 =
∑𝐷

√𝑛∑𝐷2 − (∑𝐷)2

𝑛 − 1

 

 

โดย 𝑡 คือ คา่สถิติท่ีจะใชเ้ปรยีบเทียบเพื่อทราบความมีนยัส  าคญั 

𝐷 คือ ผลตา่งระหวา่งคะแนนหลงัทดสอบและก่อนทดสอบ 

 𝑛 คือ จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 ∑𝐷  คือ ผลรวมทัง้หมดของผลตา่งของคะแนนก่อนและหลงั 
    เรยีน 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ในการวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ด้วย

แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ซึ่งมีล  าดบัขึน้ตอนการวิจัย  และศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศ
ราชพฤกษ์ท่ีมีต่อแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 8 คน 
ผูว้ิจยัขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดจ้ากงานวิจยัดงันี ้

1. คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินก่อนเรยีน (ภาคปฏิบติั) 
2. คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินหลงัเรยีน (ภาคปฏิบติั) 
3. คะแนนแสดงผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงท่ีไดจ้ากการประเมิน

ก่อน และหลงัเรยีน (ภาคปฏิบติั) ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงใน
วงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

4. ผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
 
คะแนนที่ได้จากการประเมนิก่อนเรียน (ภาคปฏิบัติ) 

ผลคะแนนจากการประเมินก่อนเรียนปฏิบัติรวมวงดว้ยแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน 
ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศ  
ราชพฤกษ ์ท่ีไดจ้ากการประเมินการทดสอบก่อนเรยีน มีดงันี ้ 
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ตาราง 2 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน (ภาคปฏิบติั) 
 

นักเรียนคน
ที ่
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1 16 15 13 14 14 72 

2 15 14 13 14 14 70 

3 12 10 11 12 10 55 

4 13 12 11 13 12 61 

5 15 13 12 14 14 68 

6 13 11 10 12 12 58 

7 15 15 13 14 13 70 

8 13 13 12 12 12 62 

 
จากตาราง 2 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน (ภาคปฏิบติั) ของนกัเรียน

รายบุคคล จ านวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงของ
นกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ก่อนเรยีนดว้ยแบบฝึกหดั
ตามหลกัแคนนอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเรยีงจากมากไปหานอ้ยตามล าดบัคือ นกัเรยีนคน
ท่ี 1 (72 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 2 และนกัเรียนคนท่ี 7 มีคะแนนรวมเท่ากัน (70 คะแนน) นกัเรียน
คนท่ี 5 (68 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 8 (62 คะแนน) นักเรียนคนท่ี 4 (61 คะแนน) นักเรียนคนท่ี 6 
(58 คะแนน)และล าดบัสดุทา้ย นกัเรยีนคนท่ี 3 (55 คะแนน)  อยูใ่นช่วงคะแนนท่ี 55 – 72 คะแนน 

 
 
 
 
 



  47 

คะแนนที่ได้จากการประเมนิหลังเรียน (ภาคปฏิบัติ) 
ผลคะแนนจากการประเมินหลงัเรียนปฏิบัติรวมวงดว้ยแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน 

ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราช
พฤกษ ์ท่ีไดจ้ากการประเมินการทดสอบหลงัเรยีน มีดงันี ้ 

 
ตาราง 3 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีน (ภาคปฏิบติั) 
 

นักเรียน
คนที ่

คะแนนทดสอบหลังเรียน 
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1 20 19 19 20 19 97 

2 20 19 18 19 19 95 

3 17 16 16 17 17 83 

4 17 17 16 18 18 86 

5 18 18 17 18 18 89 

6 19 17 16 18 17 87 

7 20 18 19 20 19 96 

8 19 18 18 19 18 90 

 
จากตาราง 3 แสดงผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน (ภาคปฏิบติั) ของนกัเรียน

รายบุคคล จ านวน 8 คน พบว่าคะแนนรวมของแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงของ
นกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ก่อนเรยีนดว้ยแบบฝึกหดั
ตามหลกัแคนนอน คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเรยีงจากมากไปหานอ้ยตามล าดบัคือ นกัเรยีนคน
ท่ี 1 (97 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 7 (96 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 2  (95 คะแนน) นกัเรยีนคนท่ี 8 (90 
คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 5 (89 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 6 (87 คะแนน) นกัเรียนคนท่ี 4 (86 คะแนน) 
และล าดบัสดุทา้ย นกัเรยีนคนท่ี 3 (83 คะแนน)  อยูใ่นช่วงคะแนน 83 - 97 คะแนน  



  48 

ตาราง 4 แสดงผลคะแนนเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงท่ีไดจ้ากการประเมินก่อน 
และหลงัเรียน (ภาคปฏิบติั) ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวง
โยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ 
 
ทดสอบ Min Max 𝒙 S.D. �̅� 𝑺�̅� ⅆ𝒇 𝒕 Sig. 

ก่อนเรียน 55 72 64.50 6.325 
25.875 2.532 7 28.905 .000 

หลงัเรียน 83 97 90.38 5.125 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากตาราง 4 ผลวิเคราะห์การผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียน ด้วย
แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ นกัเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียน(�̅� = 64.50, S.D. = 

6.325) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (�̅� = 90.38, S.D. = 5.125) อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

 
ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ต่อแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน 

ความพงึพอใจของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ต่อแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ซึ่งไดม้าจากการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 

 
ตาราง 5 แสดงผลวิเคราะหค์วามพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
 
ข้อ แบบทดสอบรายการเรียน (ภาคปฏบิัต)ิ ระดับความพงึพอใจ 

𝒙 𝑆. 𝐷. ผลการ
ประเมิน 

1 เนือ้หาท่ีเรียนมีความตอ่เน่ืองเป็นล าดบัขัน้ตอนเขา้ใจ
ง่าย 

4.75 0.463 มากท่ีสดุ 
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ตาราง (5 ตอ่) 
 
ข้อ แบบทดสอบรายการเรียน (ภาคปฏิบัติ) ระดับความพงึพอใจ 

𝒙 𝑆. 𝐷. ผลการ
ประเมิน 

2 เนือ้หาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชเ้รียน 4.88 0.354 มากท่ีสดุ 

3 เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรียน 

4.75 0.463 มากท่ีสดุ 

4 กิจกรรมเรียนรูมี้ความน่าสนใจไมน่่าเบ่ือ 4.88 0.354 มากท่ีสดุ 

5 แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัทิกัษะการ
ปฏิบตัริวมวง ไดด้ีขึน้ 

4.63 0.518 มากท่ีสดุ 

6 แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรียนเกิดแรงบนัดาลใจในการฝึก
ทกัษะปฏิบตัริวมวง 

4.88 0.354 มากท่ีสดุ 

7 แบบฝึกหดันีน้กัเรียนสามารถใชฝึ้กฝนตาม ตอ้งการ
ดว้ยตนเองได ้

4.88 0.354 มากท่ีสดุ 

8 เครื่องหมายท่ีใชแ้สดงจงัหวะ และอตัราความเรว็ 
(Rhythm & Tempo) การท าใหเ้สียงมีความตอ่เน่ือง (Legato 

tonguing) แบบไมต่อ่เน่ือง (Staccato tonguing) และความ
ดงั – เบา (Dynamics) มีความชดัเจน 

4.88 0.354 มากท่ีสดุ 

9 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบตัิมีความเหมาะสม 4.75 0.463 มากท่ีสดุ 

10 แบบฝึกหดันี ้นกัเรียนสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ
ฝึกซอ้มปฏิบตักิบัเครื่องดนตรีอ่ืนได ้

4.75 0.463 มากท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ียรวม 4.80 0.414 มากทีสุ่ด 

 
จากตาราง 5 ผลวิเคราะหค์วามพงึพอใจของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน คิด

เป็นค่าเฉลี่ย 𝒙 เท่ากับ 4.80 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑆. 𝐷. เท่ากับ 0.414 และโดยรวม
นกัเรียนมีความพึงใจต่อแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบัติรวมวงส  าหรบัเครื่อง
ทองเหลือง โดยขอ้ค าถามท่ีไดค้่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ขอ้2. เนือ้หาท่ีเรียนมีความเหมาะสมกับ
เวลาท่ีใชเ้รยีน ขอ้4. กิจกรรมเรยีนรูมี้ความน่าสนใจไม่นา่เบื่อ ขอ้6. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนเกิด
แรงบนัดาลใจในการฝึกหดัปฏิบติัรวมวง ขอ้7. แบบฝึกหดันีน้กัเรยีนสามารถใชฝึ้กฝนตาม ตอ้งการ
ดว้ยตนเองไดแ้ละขอ้8. เครื่องหมายท่ีใช้แสดงจังหวะ และอัตราความเร็ว (Rhythm & Tempo) 
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การท าใหเ้สียงมีความต่อเน่ือง (Legato tonguing) แบบไม่ต่อเน่ือง (Staccato tonguing) และ

ความดัง – เบา (Dynamics) มีความชัดเจน ไดค้่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 𝒙 เท่ากับ 4.88, 𝑆. 𝐷. เท่ากับ 
0.354 คิดเป็นระดบัคา่ความพงึใจระดบัมากท่ีสดุ รองลงไดแ้ก่ ขอ้1. เนือ้หาท่ีเรียนมีความตอ่เน่ือง
เป็นล  าดบัขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย ขอ้3. เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยากงา่ยเหมาะสมกบัความสามารถ
ของนักเรียน ขอ้9. ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกปฏิบัติมีความเหมาะสม และขอ้10. แบบฝึกหัดนี ้

นักเรียนสามารถประยุกตใ์ช้ในการฝึกซอ้มปฏิบัติกับเครื่องดนตรีอ่ืนได้ ไดค้่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 𝒙 

เท่ากับ 4.75, 𝑆. 𝐷. เท่ากับ 0.463 คิดเป็นระดับค่าความพึงใจระดบัมากท่ีสุด ขอ้ค าถามท่ีได้
คา่เฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ คือขอ้5. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการปฏิบติัรวมวง ไดดี้

ขึน้ ไดค้า่เฉลี่ยท่ี 𝒙 เทา่กบั 4.63, 𝑆. 𝐷. เทา่กบั 0.518 คิดเป็นระดบัคา่ความพงึใจระดบัมากท่ีสดุ 
นกัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับการใช้แบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน 

ส  าหรับเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยให้นักเรียนตอบ
แบบสอบถาม หลงัจากสิน้สดุกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแบบฝึกหดั ไวว้่านกัเรียนมีความเขา้ใจในการ
ปฏิบัติรวมวงได้มากขึน้ ในการสรา้งความสมดุลเสียง (Balance) ของแต่ละเครื่องดนตรีเวลา
บรรเลงรว่มกัน น าไปปรบัใชใ้นการบรรเลงเพลงอ่ืน ๆ และท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจฝึกซอ้มปฏิบัติ
รวมวงรว่มกบัเพื่อนในวงโยธวาทิตเพิ่มขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกั

แคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศราชพฤกษ ์ซึ่งมีล  าดบัขึน้ตอนการวิจยั และผลการวิจบัโดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้

 
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบั
เครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษท่ี์มีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
1. ประชากรคือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ านวน

นกัเรยีน 40 คน  
2. กลุ่มตัวอย่างคือ  นัก เรียนเครื่องลมทองเหลือง (Brass Instrument) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวนนักเรียน 8 คน โดยมี นักเรียนทรมัเป็ต (Trumpet) 2 คน นักเรียนเฟรนช์ฮอรน์ 
(French Horn) 1 คน นักเรียนทรอมโบน (Trombone) 2 คน นักเรียนยูโฟเนียม (Euphonium) 2 คน 
และนกัเรยีนทบูา (Tuba) 1 คน 

ระยะเวลา 
การฝึกซอ้มนอกเวลาเรยีน ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2563 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
1. ตวัแปรตน้ (Independent Variable) แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง และความ 

พึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ของนกัเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1 เครื่องมือทดลอง 

1.1. แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบันกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธ
วาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวงของนักเรียนเครื่องลม

ทองเหลอืงในวงโยธวาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
2.2. แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรยีนเครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต 

โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน 
สมมุติฐานการวิจัย 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงท่ีดีขึน้หลงัฝึกปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหัด

ตามหลกัแคนนอน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีแผนทดลองหนึ่งกลุม่
เปรยีบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน (One Group Pretest Posttest Design) 

4.1 ทดสอบก่อนเรียน ดว้ยแบบฝึกหัดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้และแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิ
ทางการปฏิบติัรวมวง 

4.2 เก็บบันทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียน เพื่อใชเ้ปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลงัเรยีน 

4.3 ด าเนินกิจกรรมการฝึกซอ้มเครื่องลมทองเหลืองดว้ยแบบฝึกหัดท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ 
ทัง้หมด 8 ครัง้ สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โดยมีหวัขอ้การสอน ดงันี ้

สปัดาหท่ี์ 1 ฝึกความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
สปัดาหท่ี์ 2 ฝึกจังหวะและอัตราความเร็วท่ีต่างกัน (Rhythm & Tempo) ครัง้ 1 

อตัราความเรว็  70 –  80 โดยเพิ่มความเรว็ขึน้ทีละ 5 จงัหวะ 
สปัดาหท่ี์ 3 ฝึกจังหวะและอัตราความเร็วท่ีต่างกัน (Rhythm & Tempo) ครัง้ 2 

อตัราความเรว็  80 –  90 โดยเพิ่มความเรว็ขึน้ทีละ 5 จงัหวะ 
สปัดาหท่ี์ 4 ฝึกความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตวัโนต้ โดยใช้ลมกับลิน้ให้

เสยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing)   
สปัดาหท่ี์ 5 ฝึกความดงั – เบา (Dynamics) ครัง้ท่ี 1 
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สัปดาห์ท่ี  6 ฝึกความดัง – เบา (Dynamics) ครัง้ ท่ี 2 โดยฝึกค่อย ๆ ดังขึ ้น 
(Crescendo) และคอ่ย ๆ เบาลง (Decrescendo) 

สปัดาหท่ี์ 7 พฒันาคณุภาพเสยีง (Tone Quality)  
สปัดาหท่ี์ 8 ปรบัความสมดลุของเสยีง (Balance) ในการบรรเลงรวมวง 

ในทุกสปัดาหผ์ูว้ิจัยจะใหน้ักเรียนไดฝึ้กบรรเลงรวมวงแบบแคนนอนเพื่อใหน้กัเรียนได้
พยายามใชท้กัษะท่ีฝึกในแตล่ะสปัดาหไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4.4 ทดสอบหลงัเรยีน ดว้ยแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง 
4.5 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลู และน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห ์อภิปราย และสรุปผล 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 

การศกึษาคน้ควา้ เรื่อง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตาม
หลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรยีนสาร
สาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์มีการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้ 

5.1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงในวง
โยธวาทิตระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ดว้ยสถิติ T-Test แบบ Dependent Sample โดยมีเนือ้หา ดงันี ้ 

- ความถกูตอ้งของระดบัเสยีง (Intonation)  
- จงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)   
- ความสัน้ – ยาว (Articulations) ของตัวโนต้ โดยใช้ลมกับลิน้ใหเ้สียงมีความ

ตอ่เน่ือง (Legato tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) 
- ความดงั – เบา (Dynamics)  
- คณุภาพของเสยีงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) ของเสยีงเครื่อง

ดนตรแีตล่ะชนิดเวลาบรรเลงรวมกนั 
5.2 ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนเครื่องลมเหลืองในระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 

ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน โดยการใชค้า่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลวิจัย 
จากการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนส าหรบั

เครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ 
ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยั ดงันี ้
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1. ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกั
แคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีหวัขอ้การประเมิน 5 หวัขอ้ คือ 1.ความแม่นย าของระดบัเสียง (Intonation) 2.
จังหวะและอัตราความเร็ว (Rhythm & Tempo) 3. ความสัน้ – ยาวของตัวโนต้ (Articulations) 4.
ความดงั-เบา(Dynamics) 5. คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & Balance) พบว่า
คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ความพึงพอใจของนักเรียน เครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษา

ตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ต่อแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอน คิดเป็นค่าเฉลี่ย 𝒙 

เทา่กบั 4.80 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑆. 𝐷. เทา่กบั 0.414 อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
 

การอภปิราย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษา การศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง ดว้ยแบบฝึกหดั

ตามหลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียน
สารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ ผลการวิเคราะหข์อ้มลูอภิปรายผลไดด้งันี ้

ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ด้วยแบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์   โดยมี
หวัขอ้การประเมิน 5 หวัขอ้ คือ 1.ความแม่นย าของระดับเสียง (Intonation) 2.จังหวะและอัตรา
ความเร็ว (Rhythm & Tempo) 3. ความสัน้ – ยาวของตัวโน้ต (Articulations) 4.ความดัง-เบา
(Dynamics) 5. คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & Balance)  ซึ่งสอดคลอ้งกับ 
ณรงคว์ิทย ์พฤกษาศิลป์ (2560) และ พรสวรรค ์มณีทอง (2559)  ไดอ้ธิบายถึงเกณฑข์องการ
ปฏิบติัรวมวงท่ีไดแ้ละการฝึกซอ้มไว ้ดงันี ้ 

1. ความถูกตอ้งของระดับเสียง (Intonation) ซึ่งทางดนตรีตะวนัตกใหค้วามส าคัญกับ
เรื่องนีม้ากเพราะหากบรรเลงเสยีงเพีย้น แคเ่ทียบเสยีงในวงก็ไม่มีความไพเราะแลว้  

2. ความสมดุลของเสียง (Balance) รูปแบบของการจัดวงมีผลต่อเรื่องนีเ้ป็นอย่างมาก 
ไม่วา่จะเป็นนั่งบรรเลง เดินแถว หรอืแปรขบวน การสรา้งความสมดุลของเสยีงจะตอ้งท าใหผู้ฟั้งได้
ยินเสยีงเครื่องดนตรคีรบทกุเสียง และมีความไพเราะ โดยใชห้ลกัความสมดุลแบบสามเหลี่ยมโดย
เสียงเบส (Bass) เป็นฐานใหก้ับวง จนขึน้ไปถึงยอดสามเหลี่ยมเป็นเสียงสูง (Soprano)  สมดุล
แนวตัง้เป็นเรื่องของคอรด์ (Chord) และสามดุลแนวนอนเป็นเรื่องของท านองหลกักับท านองรอง 
(Melody & Counterpoint) จะท าใหบ้รรเลงรวมวงนัน้นา่ฟังขึน้ 
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3. ความดงั-เบาของเสียง (Dynamics) เป็นสิ่งท่ีช่วยใหผู้ฟั้งเห็นภาพจากเสียงท่ีบรรเลง 
เสยีงดงั-เบาจะท าใหเ้กิดมิติในการฟัง ผูป้ระเมินจะตรวจสอบความถกูตอ้งความดงั-เบาของเสยีงท่ี
บรรเลงไดโ้ดยตรวจสอบจากโนต้รวม (Music Score)  

4. จังหวะและอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo) บทเพลงในสมยัใหม่หลาย ๆ เพลง มี
จงัหวะท่ีไม่คงท่ีแนน่อน เด๋ียวเรว็เด๋ียวชา้  

5. ความสัน้-ยาวของตัวโนต้ (Articulations) เป็นเทคนิคพื ้นฐานวิธีการปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเพื่อใหเ้กิดเสียงท่ีถูกตอ้งหรือตามท่ีผูป้ระพนัธ์เพลงตอ้งการ รวมไปถึงวิธีดงัดูดความสนใจ
ของผูฟั้ง เช่นการใชล้ม-ลิน้เป่าท าใหเ้สยีงมีความสัน้-ยาว ตามเครื่องใหถ้กูตอ้ง 

6. คุณภาพของเสียงดนตรี (Tone Quality) เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีการสรา้งสีสนัของ
เสียง (Tone Color) ทีแตกต่างกัน ท าให้เราสามารถจ าแนกไดว้่าเสียงท่ีไดย้ินคือเสียงของเครื่อง
ดนตรชีนิดใด และตอ้งบอกไดว้า่เสียงนัน้ไพเราะหรือไม่ เช่น เป่าทรมัเป็ตเสียงตีบ เสียงออกมาไม่
ชดัเจน หากไม่สามารถควบคมุเสยีงใหดี้ไดแ้ลว้ก็ยากท่ีจะท าคะแนนสว่นน่ีไดดี้ในหวัขอ้นีซ้ึ่งมีผลใน
การปฏิบติัรวมวงดว้ย 

7. ระดบัความยากงา่ย (Literature) เป็นการเลอืกบทเพลงใหมี้งระดบัความยากงา่ย ให้
เหมาะสมกบัผูบ้รรเลง 

โดยการฝึกซอ้มในแต่ละทกัษะองคป์ระกอบต่าง ๆ เริ่มจากการมีตน้แบบของเสียงท่ีดี
แลว้ให้นักเรียนได้ฟังเพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการความเข้าใจในเรื่องเสียงแลว้ท าให้นักเรียนมี
แนวคิดของคณุภาพเสยีงท่ีดี โดยมีกระบวนการฝึกซอ้ม ดงันี ้ 

- การฟังเสยีงตวัอยา่งท่ีดีมาจากสื่อออนไลนต์า่ง ๆ 
- การฟังจากเครื่องดนตรคีีบอรด์ในการสรา้งคณุภาพเสยีงท่ีดี 
- การฟังเสยีงท่ีดีจากรุน่พี่ท่ีมีความช านาญในการปฏิบติัเครื่องดนตร ี
- การฟังเสยีงจากผูท่ี้ฝึกซอ้มเป่าเป็นตวัอยา่งของเสยีง 
และการฝึกใหร้ะดบัความดงั – เบา (Dynamics) เพื่อท่ีจะควบคมุความสมดุลของเสยีง 

(Balance) ไดใ้นการปฏิบติัรวมวง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกระบวนการฟังเสียงจากเครื่องดนตรเีป็นหลกัของ
เสยีง โดยมีกระบวนการฝึกซอ้มในการสรา้งความสมดลุของเสยีงได ้ดงันี ้

- ฝึกการฟังเสยีงจากคีบอรด์โดยปรบัการเป่าใหเ้ขา้กบัเสยีงทีละกลุม่เครื่อง 
- ฝึกการเป่าจากการควบคมุลกัษะณะของเสยีง (Articulations) 
- ฝึกจากการฟังเสียงท่ีดีจากรุน่พี่ท่ีมีความช านาญในการปฏิบติัเครื่องดนตรีแลว้ปรบั

ความสมดลุเสยีงภายในกลุม่เครื่อง 
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- ฝึกการฟังจากการไลร่ะดบัเครื่องเนตรท่ีีมีเสยีงต ่าไลไ่ปถึงเสยีงท่ีสงู 
การฝึกซอ้มแต่ละหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวมาขา้งต้นใหดี้ได้นั้น ต้องมีตัวอย่างเสียงท่ีดี ให้

นกัเรยีนไดฟั้งเพื่อปรบัใหเ้สยีงของนกัเรียนใหเ้หมือนกบัตน้แบบเสยีงท่ีดีได ้ท าใหผ้ลของการปฏิบติั
รวมวง บรรเลงออกมาฟังไพเราะ มีประสทิธิภาพ ผูว้ิจยัจึงน าการบรรเลงแบบแคนนอน โดย ธนพล 
เศตะพราหมณ ์(2561) ณรุทธ์ สทุธจิตต ์(2561) และ Beth Denisch (2561) ไดใ้หค้วามหมายถึง
แคนนอน และการเขียนแบบฝึกหัดไวว้่า แคนนอน เป็นการประพนัธ์เพลงท่ีใช้เสียงโดยใชเ้ครื่อง
ดนตรีบรรเลง หรือเป็นเสียงรอ้งท านองท่ีหนึ่งเริ่มตน้ขึน้มาก่อน พอบรรเลงไปสกัพกัก็จะมีเครื่อง
ดนตรี หรือเสียงรอ้งของอีกคนหนึ่ง บรรเลงท านองเริ่มต้นเหมือนกับท านองท่ีหนึ่งเขา้มาสอด
ประสานไปด้วยกัน หรืออาจจะมีท านองท่ีสาม ท านองท่ีสี่เข้ามาตามล าดับวนซ า้ไปไม่ รูจ้บ 
แคนนอนมีเทคนิคการประพนัธ์อยู่หลายวิธี เม่ือแคนนอนอยู่ในรูปของแบบฝึกหดั จะตอ้งก าหนด
ความยาวไม่เกิน 8 หอ้ง เขียนท านองเริ่มตน้ อาจจะเขียนเป็นท านองงา่ย ๆ 1 – 2 หอ้ง แลว้เขียน
ท านองท่ีบรรเลงตามมาโดยคดัลอกท านอง มาจากท านองท่ีเลน่น ามาตอนเริ่มตน้ การบรรเลงแบบ
แคนนอนจะเป็นมีท านองท่ีเป็นตน้เสยีงขึน้มาใหค้นอ่ืนไดฟั้งเพื่อบรรเลงเลยีนแบบจากคนท่ีบรรเลง
เริ่มตน้ เหมือนกับวิธีการฝึกซอ้มท่ีกลา่วมาขา้งตน้นกัเรียนไดฟั้งตน้แบบเสียงท่ีดีก่อน แลว้บรรเลง
ตามท าใหก้ารปฏิบัติรวมวง มีความไพเราะ ความถูกตอ้งของเสียง ความดัง-เบา สมดุลของการ
ประสานเสียง ความสัน้ – ยาวของเสียง จังหวะ อัตราความเร็ว ท่ีชัดเจนเท่ากัน ท าให้เสียงท่ี
บรรเลงมีคณุภาพท่ีดี  

การน าหลักเกณฑ์รวมวงนี ้ วิ ธีการฝึกซ้อม และหลักการบรรเลงแบบแคนนอน 
มาประยุกตใ์ช้กับการจัดท าแบบฝึกหัดโดย กนกสินี คงทองจันทร ์(2553) และ อารี บัวคุม้ถัย 
(2540)  กล่าวว่า แบบฝึกหัดท่ีสรา้งนัน้จะตอ้งยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้และพัฒนาการของ
นกัเรียนในแต่ละวยั รวมถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลกับแรงจูงใจท่ีจะช่วยใหน้ักเรียนสนใจ
แบบฝึกหดั มีจุดประสงคท่ี์แน่นอนว่าจะฝึกทกัษะดา้นใด เพื่อจัดเนือ้หาใหต้รงกับจุดประสงค์ มี
ความยากง่ายเหมาะสมกับวยัและระดับชั้นของนกัเรียนและเรียงล  าดบัจากง่ายไปหายาก มีค า
ชีแ้จงท่ีเขา้ใจงา่ย และควรมีตวัอยา่งเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจมากขึน้จนสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง และ
มีรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท่ี้กวา้งขวาง สง่เสริมความคิดสรา้งสรรคแ์ละไม่ท า
นกัเรยีนใหเ้กิดการเบื่อหนา่ยกับแบบฝึกหดั และเม่ือผูว้ิจัยสรา้งแบบฝึกหดัเสรจ็ ไดมี้การน าไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ คณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น ซึ่งเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรสีากล
และการสอนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต จากนัน้น ามาแกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยการฝึกซอ้มทั่วไปจะใช้ระยะเวลา 1 สปัดาห/์ 1 เนือ้หา ส่วนการน าแบบฝึกหัด  
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ตามหลกัแคนนอนใชร้ะยะว่าในการฝึกซอ้ม 1 ชั่วโมง/1 เนือ้หา นกัเรยีนมีความเขา้ใจหลกัในการ
ฝึกซอ้มมากขึน้ น ามาปรบัใช้กับการบรรเลงบทเพลงได ้จึงท าให้ผลผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติ 
รวมวง ของนักเรียนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสาร
สาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ หลงัเรียนและการเรียน ดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน มีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ี .05 แสดงวา่ การปฏิบติัรวมวงดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน โดยแบง่หวัขอ้ 5 เรื่อง ท า
ใหส้ามารถปฏิบติัรวมวงของนกัเรียนแตกต่างกับก่อนเรยีนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้แสดงให้
เห็นถึงการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดช่วยให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติรวมวงท่ีดีขึน้ ส่งผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวงสงูขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับผลวิจยัของ ชุติพงศ ์กองแกว้ (2560) การ
สรา้งแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวง ดว้ยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียนบาค ส  าหรบั
เครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดบัมัธยมมศึกษาตอนตน้ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ
สรา้งแบบฝึกทักษะการปฏิบัติรวมวงดว้ยบทเพลงคอราลของโยฮัน เซบาสเตียน บาค ส  าหรบั
เครื่องลมทองเหลือง ใหแ้ก่นกัเรียนวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โดยผลการวิจัยพบว่า
การสรา้งแบบฝึกทกัษะการปฏิบติัรวมวงส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงประกอบดว้ยการคดัเลอืกบท
เพลงคอราลใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้โดยคดัเลอืกจากบทเพลงในบนัได
เสียงเมเจอน์ และไมเนอร  ์ไม่เกิน 3 ชารป์ และ 3 แฟลต มีการก าหนดช่วงเสียง (Range) ให้
เหมาะสมกับเครื่องลมทองเหลือง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ  เฮนดริคสัน (Clarence 
V.Hendrickson) พรอ้มทัง้หาคณุภาพของแบบฝึกทกัษะโดยผูเ้ช่ียวชาญ ผลสมัฤทธ์ิการปฏิบติัรวม
วงของนกัเรยีน คะแนนค่าเฉลี่ยของการปฏิบติัหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรียน และกลุม่ทดลองสงูกว่า
กลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั .05 กลุม่ทดลองมีคา่เฉลี่ยรอ้ยละ 88.8 เป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีคาดหวังคือมีค่าเฉลี่ยไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 80 ณรงคว์ิทย ์พฤกษาศิลป์ (2560) การศึกษาวิธีการ
ฝึกซอ้มวงโยธวาทิตระดบัชัน้มัธยมศกึษากรณีศึกษาโรงเรียท่ีไดร้บัรางวลัชนะเลิศการประกวดชิง
ถ้วยพระราชทานฯ ประเภทเดินแถวมารช์ช่ิง ระหว่างปีพ.ศ. 2557 – 2559 การวิจัยครัง้นี ้มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการฝึกซอ้มวงโยธวาทิตในระดบัชัน้มัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนท่ี
ไดร้บัรางวลัชนะเลิศการประกวดชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภทเดินแถวมารช่ิ์ง ระหว่างปีพ.ศ. 
2557 - 2559 ผลจากการวิจยัพบวา่ วงโยธวาทิตไดมี้การจดัการวางแผนการฝึกซอ้มเป็น 2 ช่วง คือ
ช่วงเปิดภาคเรยีน และช่วงปิดภาคเรียน โดยการจัดซอ้มจะจัดการซอ้มแบบวนัเวน้วนัและทุกวัน
ยกเวน้วนัอาทิตยต์ามความเหมาะสมของสภาพการจัดการเรียนการสอนของแตล่ะโรงเรยีน โดยมี
รูปแบบการฝึกซอ้มตา่ง ๆ เช่น การฝึกซอ้มกลุม่ย่อย และการฝึกซอ้มรวมวง ซึ่งการฝึกซอ้มนัน้จะ
ท าการฝึกซอ้มในสว่นของเทคนิคส าคญัจากแบบฝึกหดัต่าง ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งจากการใชใ้นการ



  58 

ประกวดมาฝึกซอ้ม โดยการฝึกซอ้มจะตอ้งครอบคลมุถึง การตดัสนิของคณะกรรมการประกวดใน
เรื่องต่าง ๆ คือ คุณภาพเสียงดนตรี ความสมดลุของเสยีง ความสวยงานของระเบียบแถว ในสว่น
ของหลักการฝึกซ้อม วงโยธวาทิตทั้ง 3 โรงเรียน มีการฝึกซอ้มท่ีเน้นหลักการฟังเสียงท่ีดีเป็น
ตน้แบบ จากสื่อออนไลน ์และตน้แบบท่ีดีจากรุน่พี่ ศักด์ิเกษม จันทรส์ิริกุล (2558) การศึกษา
ประสิทธิภาพแบบฝึกทรอมโบนส าหรบันักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุล
วิทยา” จังหวดัฉะเชิงเทรา การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทรอมโบนส าหรบันกัเรียนวงโยธวาทิต และเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติ
เครื่องทรอมโบน และ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยผลการวิจัยพบว่า แบบฝึก
ทรอมโบน มีค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 82.67/82.33 เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 80/80 และสัมฤทธ์ิ
ทางการเรยีน หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 บวรภคั รุจิเวชนนัท ์
และคนอ่ืน ๆ (2561) การพฒันาชุดการสอนเทคนิค การปฏิบติัทรอมโบนเบือ้งตน้ การวิจยัครัง้นีมี้
วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาชุดการสอนปฏิบติัทรอมโบนระดบัตน้ เรื่อง การพฒันาคุณภาพเสยีง การ
เล่น Lip Slur การเล่น Scale และการปฏิบัติบทเพลง และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดการ
สอนท่ีไดพ้ัฒนาขึน้ โดยท าการสอนเป็นเวลา 12 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 1 ชั่วโมง โดยผลการวิจัย
พบวา่ประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบติัทรอมโบนระดบัตน้ท่ีพฒันาขึน้ สามารถช่วยใหน้กัเรยีนกลุม่
ตัวอย่างพัฒนาการปฏิบัติทรอมโบนเบือ้งต้นให้ดีขึน้ได้ และเนื ้อหาของชุดการสอนมีความ
เหมาะสมกบัระดบันกัเรยีน 

จากการทดลองในครัง้นีผู้ว้ิจัยสรุปว่า การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง ดว้ย
แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เพราะการสรา้ง
แบบฝึกหัดตามหลกัแคนนอนมีเนือ้หาตรงตามองคป์ระกอบส าคัญของการปฏิบัติรวมวง โดยมี
เนื ้อหาในแบบฝึกหัดได้แก่ 1.ความแม่นย าของระดับเสียง (Intonation) 2.จังหวะและอัตรา
ความเร็ว (Rhythm & Tempo) 3. ความสัน้ – ยาวของตัวโน้ต (Articulations) 4.ความดัง-เบา
(Dynamics) โดยใชก้ารบบรรเลงรวมวงในรูปแบบของแคนนอน โดยจะมีเครื่องดนตรหีนึ่งชนิดเริ่ม
บรรเลงเป็นตน้เสยีงใหก้บัเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ไดฟั้งขึน้มาก่อน เพื่อใหเ้ครื่องดนตรท่ีีบรรเลงในล าดบั 
ต่อไป ได้ค  านึงถึงคุณภาพของเสียง (Tone Quality) และปรบัเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีเวลา
บรรเลงประสานให้มีความสมดุลกัน (Balance) ท าให้การปฏิบัติรวมวงเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ละกิจกรรรมในแบบฝึกหัดมีความหลากหลาย จัดล  าดับความยาก -ง่าย ของ
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เนือ้หาท่ีใช้ในการฝึกซอ้ม ให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ไม่ยากจนเกินไป 
นักเรียนรูส้ึกไม่เบื่อหน่าย และไม่ง่ายจนเกินไปท าให้นักเรียนรูส้ึกมีความสนุกท้าทาย เข้าใจ
วตัถปุระสงคใ์นการปฏิรวมวงมากขึน้ แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลอืงใน
วงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

ส่วนของผลคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเครื่องลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์  ต่อ

แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอน คิดเป็นคา่เฉลี่ย 𝒙 เทา่กับ 4.80 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑆. 𝐷. 
เท่ากับ 0.414 และโดยรวมนักเรียนมีความพึงใจต่อแบบฝึกหดัตามหลักแคนนอน ท่ีใชใ้นการฝึก
ปฏิบติัรวมวงส  าหรบัเครื่องทองเหลือง โดยขอ้ค าถามท่ีไดค้่าเฉลี่ยมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ ขอ้2. เนือ้หาท่ี
เรียนมีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้เรียน ขอ้4. กิจกรรมเรียนรูมี้ความน่าสนใจไม่น่าเบื่อ  ขอ้6. 
แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนเกิดแรงบนัดาลใจในการฝึกหดัปฏิบติัรวมวง ขอ้7. แบบฝึกหดันีน้กัเรยีน
สามารถใชฝึ้กฝนตาม ตอ้งการดว้ยตนเองได้ และขอ้8. เครื่องหมายท่ีใช้แสดงจังหวะ และอัตรา
ความเรว็ (Rhythm & Tempo) การท าใหเ้สยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) แบบไม่ตอ่เน่ือง 

(Staccato tonguing) และความดัง – เบา (Dynamics) มีความชัดเจน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 𝒙 

เทา่กับ 4.88, 𝑆. 𝐷. เทา่กบั 0.354 คิดเป็นระดบัค่าความพงึใจระดบัมากท่ีสดุ รองลงไดแ้ก่ ขอ้1. 
เนือ้หาท่ีเรยีนมีความต่อเน่ืองเป็นล  าดบัขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย ขอ้3. เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยาก
งา่ยเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีน ขอ้9. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสม 
และขอ้10. แบบฝึกหดันี ้นกัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชใ้นการฝึกซอ้มปฏิบติักบัเครื่องดนตรอ่ืีนได ้ได้

ค่าเฉลี่ยเท่ากันท่ี 𝒙 เท่ากับ 4.75, 𝑆. 𝐷. เท่ากับ 0.463 คิดเป็นระดับค่าความพึงใจระดับมาก
ท่ีสดุ ขอ้ค าถามท่ีไดค้่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสดุ คือขอ้5. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้ักเรียนสามารถปฏิบติัทักษะ

การปฏิบัติรวมวง ไดดี้ขึน้ ไดค้่าเฉลี่ยท่ี 𝒙 เท่ากับ 4.63, 𝑆. 𝐷. เท่ากับ 0.518 คิดเป็นระดับค่า
ความพงึใจระดบัมากท่ีสดุ 

ในสว่นของตอนท่ี 2 ใหน้กัเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้แบบฝึกหดัตาม
หลกัแคนนอน ส  าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิตระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยให้
นกัเรียนตอบแบบสอบถาม หลงัจากสิน้สดุกิจกรรมการเรียนรูต้ามแบบฝึกหัด พบว่านักเรียนมี
ความเขา้ใจในการปฏิบัติรวมวงได้มากขึน้ ในการสรา้งความสมดุลเสียง (Balance) ของแต่ละ
เครื่องดนตรเีวลาบรรเลงรว่มกนั น าไปปรบัใชใ้นการบรรเลงเพลงอ่ืน ๆ และท าใหเ้กิดแรงบนัดาลใจ
ฝึกซอ้มปฏิบติัรวมวงรว่มกบัเพื่อนเครื่องดรตรปีระเภทอ่ืนๆ ในวงโยธวาทิตเพิ่มขึน้ 
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สาเหตุท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติรวมวงดว้ย
แบบฝึกหดัตามหลกัแคนอน เน่ืองจากแบบฝึกหดัท่ีใชฝึ้กซอ้ม และทดสอบมีล  าดบัความยากงา่ยท่ี
เหมาะสมตามหลกัของ อารี บัวคุม้ถัย (2540) และ กนกสินี คงทองจันทร ์(2553) โดยกล่าวถึง
หลกัการในการจัดท าแบบฝึกหดัไวว้่า การสร้างแบบฝึกหดันัน้จะตอ้งยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู ้
ใหเ้หาะสมในแต่ละช่วงวยัของนกัเรียน แบบฝึกควรเริ่มตน้จากงา่ยไปหายาก มีความหลากหลาย 
มีความถูกตอ้งดา้นเนือ้หา ผ่านการทดลองก่อนน าไปใช้จริง นักเรียนรูถ้ึงพัฒนาการในการท า
แบบฝึกหดั เพื่อท าใหน้กัเรียนมีแรงจูงใจท าใหน้ักเรียนสนใจในแบบฝึกหดั จึงท าใหแ้บบบฝึกหัด
ตามหลกัแคนนอนนกัเรยีนมีแรงบนัดาลใจมีเปา้หมายในการฝึกซอ้มปฏิบติัรวมวง ท าใหน้กัเรยีนมี
ผลคะแนนหลังเรียนได้ดีกว่าก่อนเรียนเป็นไปตามตั้งใจไว้ นักเรียนจึงมีความพึงพอใจต่อ
แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ในระดับ
มากท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
1. ครูผูส้อนควรตรวจสอบเครื่องดนตรท่ีีใชก้่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการปฏิบติัรวมวง

ทกุครัง้ เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรมเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ท าใหเ้กิดปัญหาเรื่องเครื่อง
ดนตรชี  ารุดระหวา่งด าเนินกิจกรรมการปฏิบติัรวมวงในแตล่ะครัง้  

2. โรงเรยีนควรใหค้วามความส าคญักบัสถานท่ีท่ีใชใ้นการฝึกซอ้มปฏิบติัรวมวง หากมี
หอ้งซอ้มท่ีเหมาะส าหรบัการปฏิบติัรวมวงจะท าใหก้ารฝึกซอ้มมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการเพิ่ม บนัไดเสียงท่ีหลากหลาย หรอืท าเป็นบทเพลงบทเพลงสัน้ ๆ ท่ีมีบนัได

เสียงท่ีแตกต่างกัน เขา้ไปในแบบฝึกหดั ทัง้บนัไดเสียงเมเจอร(์Major Scale) และบนัไดเสียงไมเนอร ์
(minor Scale) เพื่อมีความหลากหลายใหก้ับนกัเรยีนในการน าไปประยกุตใ์ชป้ฏิบติัรวมวงในบทเพลง
อ่ืน ๆ ท่ีมีความยากมากขึน้ 

2. ควรมีการเพิ่มค่าตัวโนต้ท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น ตัวโนต้เขบ็ต 2 ชั้น (Sixteenth 
Note) ตวัโนต้ 3 พยางค ์(Triplet Note) เพื่อพฒันาทกัษะการปฏิบติัรวมวงในแต่ละหวัขอ้ใหมี้ความ
ทา้ทายกบันกัเรยีนมากยิ่งขึน้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

- แบบประเมินแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

- แบบประเมินทางการปฏิบัติรวมวงดว้ยแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรับเคร่ืองลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

ก่อนเรียน และหลังเรียน 

- แบบประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถามความพงึพอใจ ของนักเรียน
เคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ที่มตี่อแบบฝึกหัด

ตามหลักแคนนอน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต โรงเรียน
สารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ที่มีต่อแบบฝึกหดัตามหลักแคนนอน 
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แบบประเมินแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

 
ค าชีแ้จง  
 ผูว้ิจัยไดส้รา้งแบบประเมินแบบฝึกหดันีข้ึน้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ี 
แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ผูเ้ช่ียวชาญโปรดตรวจสอบแบบฝึกหัด
ดงักลา่ว โดยละเอียดและตอบค าถามตามความคิดเห็นใหต้รงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีสดุ 
 โดยท าเครืองหมาย ✓ ในช่องท่ีตรงกับระดบัการพิจารณาของท่าน โดยเกณฑพ์ิจารณา
ดงันี ้
   5 หมายถึง ดีมาก 
   4 หมายถึง ดี 
   3 หมายถึง พอใช ้
   2 หมายถึง ปรบัปรุง 
   1 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้
 

เนือ้หาการประเมนิ ระดับการพิจารณา หมาย
เหต ุ5 4 3 2 1 

ด้านวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. วตัถปุระสงคก์ารเรยีนสอดคลอ้งกบัเนือ้หา       
2. วตัถปุระสงคก์ารเรยีนแตล่ะแบบฝึกหดัชดัเจน       
3. สามารถปฏิบติัไดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด       
4. การจัดล  าดับเนือ้หาการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสม 

      

ด้านเนือ้หาการสอน 
5. เนื ้อหาของแต่ละแบบฝึกหัดมีความยากง่าย 
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

      

6. การจัด เรียงล  าดับ เนื ้อหามีความสัมพันธ์
ตอ่เน่ืองกนั 

      

7. ขัน้ตอนของแบบฝึกหดัสามารถพฒันานกัเรยีนได ้       



  67 

8. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมตอ่เนือ้หา 

      

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. การจัดเรยีงล  าดบักิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ความยากงา่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

      

10. มีแรงจูงใจนักเรียนให้เกิดความสนใจในการ
เรยีน 

      

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคข์องเนือ้หา 

      

12. นกัเรยีนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนการสอน       
ด้านส่ือการสอน  
13. แบบฝึกหดัสง่เสรมิและพฒันาทกัษะปฏิบติัรวม
วง 

      

14. แบบฝึกหดัมีรูปแบบท่ีเหมาะสม       
15. แบบฝึกหดัใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบันกัเรยีน       
16. แบบฝึกหดัช่วยใหก้ารเรยีนการสอนส าเร็จตาม
เปา้หมาย 

      

ด้านการวัดและการประเมิน 
17. การประเมินผลครอบคลุมทุกวัตถุประสงค  ์
การเรยีนรู ้

      

18. แบบฝึกหดัสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ       
19. . แบบประเมินผลสีมฤทธ์ิทางการปฏิบติัรวมวง
สามารถวัดความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการ
ปฏิบติัแซกโซโฟนของนกัเรยีนได ้

      

20. แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการปฏิบัติรวมวง 
(ก่อนเรียนและหลังเรียน) มีความสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค ์เนือ้หาและกิจกรรม 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ......................................................ผูป้ระเมิน 
              (.........................................................) 
         ต  าแหนง่.............................................................. 
         วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินทางการปฏิบัติรวมวงด้วยแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรับเคร่ืองลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์

ก่อนเรียน และหลังเรียน 
 
ค าชีแ้จง  
 ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาการประเมินต่อไปนีส้ามารถวดัไดต้รงตามนิยามเชิงปฏิบัติ
หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดงันี ้
 +1 หมายถึง       แน่ใจวา่การประเมินนัน้ สามารถวัดได้ ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
   0 หมายถึง       ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินนัน้วดัไดต้รงตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
  -1 หมายถึง       แนใ่จรายการประเมินนัน้ ไม่สามารถวัดได้ ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 

เนือ้หาการ
ประเมิน 

แบบทดสอบ ระดับพจิารณา หมายเหต ุ
+1 0 1 

1.ความแม่นย าของ
ระดบัเสยีง 
(Intonation) 

     

2.จงัหวะและอตัรา
ความเรว็ (Rhythm 
& Tempo) 

    

3. ความสัน้ – ยาว
ของตวัโนต้ 
(Articulations) 

    

4.ความดงั-เบา
(Dynamics) 

    

5. คณุภาพของเสยีง
และความสมดลุ 
(Tone Quality & 
Balance) 
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ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ......................................................ผูป้ระเมิน 
              (.........................................................) 
         ต  าแหนง่.............................................................. 
         วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบประเมินความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาของแบบสอบถามความพงึพอใจ ของนักเรียนเคร่ืองลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทติ โรงเรียนสารสาสนว์เิทศราชพฤกษ ์ทีมี่ต่อแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน 

 
ค าชีแ้จง  
 ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาการประเมินต่อไปนีส้ามารถวดัไดต้รงตามนิยามเชิงปฏิบัติ
หรือไม่ โดยท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับพิจารณาของท่าน โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาดงันี ้
 +1 หมายถึง       แน่ใจวา่การประเมินนัน้ สามารถวัดได้ ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
   0 หมายถึง       ไม่แน่ใจวา่รายการประเมินนัน้วดัไดต้รงตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
  -1 หมายถึง       แนใ่จรายการประเมินนัน้ ไม่สามารถวัดได้ ตามสิ่งท่ีตอ้งการวดั 
 

รายการประเมิน ระดับพจิารณา หมายเหต ุ
+1 0 1 

1. เนือ้หาท่ีเรียนมีความต่อเน่ืองเป็นล  าดับขั้นตอน
เขา้ใจงา่ย 

    

2. เนือ้หาท่ีเรยีนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชเ้รยีน     
3. เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ความสามารถของนกัเรยีน 

    

4. แบบฝึกหัดนีท้  าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
การปฏิบติัรวมวง ไดดี้ขึน้ 

    

5. แบบฝึกหัดนีท้  าให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะ
การปฏิบติัรวมวง ไดดี้ขึน้ 

    

6. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนเกิดแรงบนัดาลใจในการ
ฝึกทกัษะปฏิบติัรวมวง 

    

7. แบบฝึกหัด นี ้นัก เรียนสามารถใช้ ฝึกฝนตาม 
ตอ้งการดว้ยตนเองได ้

    

8. เครื่องหมายท่ีใช้แสดงจังหวะ และอัตราความเร็ว 
(Rhythm & Tempo) การท าใหเ้สียงมีความต่อเน่ือง 
(Legato tonguing) แบ บ ไม่ ต่ อ เ น่ื อ ง  (Staccato 
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tonguing) และความดัง – เบา (Dynamics) มีความ
ชดัเจน 
9. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสม     
10. แบบฝึกหดันี ้นักเรียนสามารถประยุกตใ์ชใ้นการ
ฝึกซอ้มปฏิบติักบัเครื่องดนตรีอ่ืนได ้

    

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
         ลงช่ือ......................................................ผูป้ระเมิน 
              (.........................................................) 
         ต  าแหนง่.............................................................. 
         วนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ................. 
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แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทติ โรงเรียนสารสาสนว์เิทศ
ราชพฤกษ ์ทีมี่ต่อแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน 

 
ค าชีแ้จง  
 แบบสอบถามในแต่ละขอ้มีตัวเลือก 5 ช่องใหน้ักเรียนอ่านขอ้ความใหช้ัดเจน โดยท า  
เครื่องหมาย ✓ ในช่องท่ีนกัเรียนมีระดบัความคิดเห็นตรงกับตวัเลือก โดยตวัเลือก 5 ช่องแสดง
ระดบัเจตคติ ดงันี ้
   5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
   4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
   3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

ค าถาม ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1. เนือ้หาท่ีเรยีนมีความตอ่เน่ืองเป็นล  าดบัขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย      
2. เนือ้หาท่ีเรยีนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชเ้รยีน      
3. เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยากงา่ยเหมาะสมกบั
ความสามารถของนกัเรยีน 

     

4. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการปฏิบติัรวม
วง ไดดี้ขึน้ 

     

5. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการปฏิบติัรวม
วง ไดดี้ขึน้ 

     

6. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนเกิดแรงบนัดาลใจในการฝึกทกัษะ
ปฏิบติัรวมวง 

     

7. แบบฝึกหดันีน้กัเรยีนสามารถใชฝึ้กฝนตาม ตอ้งการดว้ยตนเอง
ได ้

     

8. เครื่องหมายท่ีใชแ้สดงจงัหวะ และอตัราความเรว็ (Rhythm & 
Tempo) การท าใหเ้สยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) แบบ
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ไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) และความดงั – เบา 
(Dynamics) มีความชดัเจน 
9. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัมีความเหมาะสม      
10. แบบฝึกหดันี ้นกัเรยีนสามารถประยกุตใ์ชใ้นการฝึกซอ้ม
ปฏิบติักบัเครื่องดนตรอ่ืีนได ้

     

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



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

- รายนามผู้เช่ียวชาญ 

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อ แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน
ส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสารสาสน์

วิเทศราชพฤกษ ์

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบประเมนิแบบประเมินทางการ
ปฏิบัติรวมวงด้วยแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอนส าหรับเคร่ืองลมทองเหลือง 

ในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ก่อนเรียน 
และหลังเรียน  

- ผลการวิเคราะหค์วามคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสนว์เิทศราชพฤกษ ์ทีม่ีต่อ

แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
1. อาจารย ์ดร.นิพตั กาญจนะหตุ 
ต าแหนง่ อาจารยห์วัหนา้ภาควิชาดนตร ี 
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
2. อาจารย ์ดร.สรุสหี ์ชานกสกลุ 
ต าแหนง่ อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรตีะวนัตก 
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
3. อาจารย ์จิณณวตัร มั่นทรพัย ์
ต าแหนง่  หวัหนา้สาขาวิชาดนตรตีะวนัตก ภาควิชาดนตรี 
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ตาราง ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อ แบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนส าหรบั
เครื่องลมทองเหลอืงในวงโยธวาทิต ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ 
 

รายการข้อค าถาม ค่าความคิดเห็นของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ค่าเฉล่ีย 
𝒙 

แปลผล 

1 2 3 
ด้านวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. วัตถุประสงค์การเรียนสอดคล้องกับ
เนือ้หา 

5 5 4 4.67 เหมาะสม
มาก 

2. วตัถปุระสงคก์ารเรยีนแต่ละแบบฝึกหดั
ชดัเจน 

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

3. สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนด 

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

4. การจดัล  าดบัเนือ้หาการเรยีนการสอนมี
ความเหมาะสม 

5 5 4 4.67 เหมาะสม
มาก 

ด้านเนือ้หาการสอน 
5. เนื ้อหาของแต่ละแบบฝึกหัดมีความ
ยากงา่ย เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มาก 

6 .  ก า ร จั ด เ รี ย ง ล  า ดั บ เ นื ้ อ ห า มี
ความสมัพนัธต์อ่เน่ืองกนั 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มาก 

7. ขัน้ตอนของแบบฝึกหดัสามารถพฒันา
นกัเรยีนได ้

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

8. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมตอ่เนือ้หา 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
9. การจดัเรยีงล  าดบักิจกรรมการเรยีนการ
สอนตามความยากงา่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 5 5 4.67 เหมาะสม
มาก 

10. มีแรงจูงใจนกัเรียนใหเ้กิดความสนใจ
ในการเรยีน 

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

11. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้ง 5 5 5 5 เหมาะสม
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กบัวตัถปุระสงคข์องเนือ้หา มาก 

12. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรยีนการสอน 

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

ด้านส่ือการสอน 
13. แบบฝึกหัดสง่เสริมและพัฒนาทักษะ
ปฏิบติัรวมวง 

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

14. แบบฝึกหดัมีรูปแบบท่ีเหมาะสม 5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

15. แบบฝึกหัดใช้ภาษาเหมาะสมกับ
ระดบันกัเรยีน 

5 5 4 4.67 เหมาะสม
มาก 

16. แบบฝึกหัดช่วยใหก้ารเรียนการสอน
ส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

ด้านการวัดและการประเมิน 
17 . ก า รป ระ เมิ นผ ลค รอบ คลุ ม ทุ ก
วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู ้

5 5 5 5 เหมาะสม
มาก 

18. แบบฝึกหดัสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 5 5 4 4.67 เหมาะสม
มาก 

19. . แบบประเมินผลสีมฤทธ์ิทางการ
ปฏิบัติรวมวงสามารถวัดความรู ้ความ
เข้าใจ และทักษะการปฏิบัติแซกโซโฟน
ของนกัเรยีนได ้

4 5 4 4.33 เหมาะสม
มาก 

20. แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ
ปฏิบติัรวมวง (ก่อนเรียนและหลงัเรียน) มี
ความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์เนือ้หา
และกิจกรรม 

5 4 5 4.67 เหมาะสม
มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.75 4.90 4.65 4.77 เหมาะสม
มาก 
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ตาราง ผลการวิเคราะห  ์ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบประเมินแบบประเมินทางการ
ปฏิบติัรวมวงดว้ยแบบฝึกหดัตามหลกัแคนนอนส าหรบัเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ ์ก่อนเรยีน และหลงัเรยีน 
 

เนือ้หาการ
ประเมิน 

แบบทดสอบ ระดับพจิารณา ค่าเฉล่ีย 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

1.ความแม่นย า
ของระดบัเสยีง 
(Intonation) 

 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

2.จงัหวะและอตัรา
ความเรว็ (Rhythm 
& Tempo) 

0 +1 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3. ความสัน้ – ยาว
ของตวัโนต้ 
(Articulations) 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

4.ความดงั-เบา
(Dynamics) 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

5. คณุภาพของ
เสยีงและความ
สมดลุ (Tone 
Quality & 
Balance) 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้
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ตาราง ผลการวิเคราะหค์วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัเรยีนเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต โรงเรยีนสารสาสนว์ิเทศราชพฤกษ์ ท่ีมีตอ่แบบฝึกหดั
ตามหลกัแคนนอน 

ค าถาม ระดบัพิจารณา คา่เฉลี่ย 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 

1. เนือ้หาท่ีเรยีนมีความตอ่เน่ืองเป็นล  าดบั
ขัน้ตอนเขา้ใจงา่ย 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

2. เนือ้หาท่ีเรยีนมีความเหมาะสมกบัเวลาท่ี
ใชเ้รยีน 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

3. เนือ้หาในแบบฝึกหดัมีความยากงา่ย
เหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรยีน 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

4. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการปฏิบติัรวมวง ไดดี้ขึน้ 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

5. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนสามารถปฏิบติั
ทกัษะการปฏิบติัรวมวง ไดดี้ขึน้ 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

6. แบบฝึกหดันีท้  าใหน้กัเรยีนเกิดแรงบนัดาล
ใจในการฝึกทกัษะปฏิบติัรวมวง 

+1 0 +1 0.67 น าไปใชไ้ด ้

7. แบบฝึกหดันีน้กัเรยีนสามารถใชฝึ้กฝน
ตาม ตอ้งการดว้ยตนเองได ้

0 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

8. เครื่องหมายท่ีใชแ้สดงจงัหวะ และอตัรา
ความเรว็ (Rhythm & Tempo) การท าให้
เสยีงมีความตอ่เน่ือง (Legato tonguing) 
แบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) และ
ความดงั – เบา (Dynamics) มีความชดัเจน 

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้

9. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัมีความ
เหมาะสม 

+1 +1 0 0.67 น าไปใชไ้ด ้

10. แบบฝึกหดันี ้นกัเรยีนสามารถ
ประยกุตใ์ชใ้นการฝึกซอ้มปฏิบติักบัเครื่อง
ดนตรอ่ืีนได ้

+1 +1 +1 1 น าไปใชไ้ด ้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

- แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  
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แบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส าหรับเคร่ืองลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองในวงโยธวาทิต ได้แก่  ทรัมเป็ต 
(Trumpet) เฟรนช์ฮอรน์ (French Horn) ทรอมโบน (Trombone) หรือยูโฟเนียม (Euphonium) 
และทบูา (Tuba) ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะการปฏิบติัรวมวง 
 
โดยเนือ้หาในแบบฝึกหดันี ้ประกอบไปดว้ย  
1.ความแม่นย าของระดบัเสยีง (Intonation) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 1.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 1.2 
 - แบบฝึกหดัท่ี 1.3 
 - แบบฝึกหดัท่ี 1.4  
2.จงัหวะและอตัราความเรว็ (Rhythm & Tempo)  
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.1.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.1.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.2.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.2.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.3.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.3.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.4.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 2.4.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
3. ความสัน้ – ยาวของตัวโนต้ (Articulations) โดยใช้ลมกับลิน้ใหเ้สียงมีความต่อเน่ือง (Legato 
tonguing) และแบบไม่ตอ่เน่ือง (Staccato tonguing) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.1.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.1.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.2.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.2.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.3.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.3.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
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 - แบบฝึกหดัท่ี 3.4.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 3.4.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
4.ความดงั-เบา(Dynamics)  
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.1.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.1.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.2.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.2.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.3.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.3.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.4.1 
 - แบบฝึกหดัท่ี 4.4.2 (เลน่เป็นแบบแคนนอน) 
5. แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน ทา้ยแบบฝึกหดั โดยการน าเนือ้หาขอ้ 1 – 4 เรยีบเรยีงเป็น
บทเพลงสั้น และนักเรียนต้องค านึงถึง คุณภาพของเสียงและความสมดุล (Tone Quality & 
Balance) ในการบรรเลงรวมวง 
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1.ความแม่นย าของระดับเสียง (Intonation) 
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  88 

2.จังหวะและอัตราความเร็ว (Rhythm & Tempo)  
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3. ความส้ัน – ยาวของตัวโน้ต (Articulations) โดยใช้ลมกับลิ้นให้เสียงมีความต่อเน่ือง 
(Legato tonguing) และแบบไม่ต่อเน่ือง (Staccato tonguing) 
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4.ความดัง-เบา(Dynamics)  
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5. แบบทดสอบท้ายแบบฝึกหัด 
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เกณฑก์ารให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน 

หัวข้อประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

1. บรรเลงตรง
ตาม
วตัถปุระสงค์
ของเนือ้หาแต่
ละหวัขอ้ 

บรรเลงตรง
ตาม
วตัถปุระสงค์
ของเนือ้หา 

บรรเลงผิด  
1 – 3 ครัง้ 

บรรเลงผิด  
4 – 6 ครัง้ 

บรรเลงผิด  
7 ครัง้ ขึน้
ไป 

บรรเลงไม่
ตรงตาม
วตัถปุระสงค์
ของเนือ้หา 

2. ทา่ทางใน
การบรรเลง 

ปฏิบติัได้
อยา่งถกูตอ้ง
ทัง้หมด การ
นั่งหลงัตรง 
เครื่องขนาน
กบัพืน้ 

ปฏิบติั
ผิดพลาด 1 - 3 
ครัง้ การนั่ง
หลงัตรง เครื่อง
ดนตรตี  ่า ลง
เลก็นอ้ย 

ปฏิบติั
ผิดพลาด 4 – 
6 ครัง้ การ
นั่งหลงัคอ่ม 
เครื่องดนตรี
ต  ่า ลง
เลก็นอ้ย 

ปฏิบติั
ผิดพลาด 7 
ครัง้ขึน้ไป 
การนั่งหลงั
คอ่ม เครื่อง
ดนตรตี  ่า ลง
มาก 

ไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้
 

3. ความ
ถกูตอ้งของตวั
โนต้ 

บรรเลงโนต้ได้
อยา่งถกูตอ้ง
ทกุตวัโนต้ 

บรรเลงผิด  
1 – 3 ตวัโนต้ 

บรรเลงผิด  
4 – 5 ตวัโนต้ 

บรรเลงผิด  
6 - 7 ตวั
โนต้ 

บรรเลงผิด 

8 ตวัโนต้ขึน้
ไป 

4. คณุภาพ
ของเสยีงและ
ความสมดลุ 
(Tone 
Quality & 
Balance) ใน
เนือ้หาขอ้  
1 - 4 

นกัเรยีน
สามารถ

ปฏิบติัได ้ทกุ
เนือ้หา 

นกัเรยีนไม่
สามารถปฏิบติั
ได ้3 เนือ้หา 

นกัเรยีนไม่
สามารถ
ปฏิบติัได ้2 
เนือ้หา  

นกัเรยีนไม่
สามารถ
ปฏิบติัได ้1
เนือ้หา 

นกัเรยีนไม่
สามารถ
ปฏิบติัได ้
ทกุเนือ้หา 
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ระดับคุณภาพ 

  คะแนน 17 -20  หมายถึง  ดีมาก 

  คะแนน 13 -16  หมายถึง  ดี 

  คะแนน 9 -12  หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนน 5 -8  หมายถึง  พอใช ้

  คะแนน 0 -4  หมายถึง  ปรบัปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

- ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกหัดตามหลักแคนนอน ส าหรับเคร่ืองลม
ทองเหลืองในวงโยธวาทิต ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- หนังสือราชการที่เก่ียวข้องในงานวิจัย 
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ภาพประกอบ 11 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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ภาพประกอบ 13 กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
ภาพประกอบ 14 กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
 
 
 
 



  108 

 
ภาพประกอบ 15 กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
ภาพประกอบ 16 กิจกรรมการเรยีนการสอน 
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  110 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายจกัรกฤษณ ์ชีวจ าเรญิ 
วัน เดือน ปี เกิด 6 เมษายน 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2564 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑิต  

สาขาศิลปศกึษา แขนงดนตรศีกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
พ.ศ.2557 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาดนตรตีะวนัตก  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
พ.ศ.2553 ส าเรจ็การศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษา  
จาก โรงเรยีนสรุศกัด์ิมนตรี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 231/71 ซอยแจง้วฒันะ 6 แยก 1 ถนนแจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขต
หลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210   
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