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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1)เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัการใช้

แบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนักเรียนวงโยธ
วาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของ
นกัเรียนนัน้ดีขึน้ พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.00 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนอยู่
ที่ 65.20 ซึ่งเมื่อน าคะแนนก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัพบว่า มีค่า t เท่ากบั 7.19 แสดงให้
เห็นว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกหัดแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับ
นกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ของนกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั ผลรวมของแบบประเมินความพงึพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.75 ซึ่งอยู่ในระดบั มากที่สดุ  

 
ค าส าคญั : ชดุแบบฝึกหดัแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้, นกัเรียน, แบบฝึกหดั 
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The purposes of this research are as follows: (1) To study academic 

achievement using a basic saxophone practice skill package of the Suankularb military 
band; and (2) a questionnaire on student satisfaction towards a basic saxophone 
practice skill package of the Suankularb military band. The results of this research were 
as follows :(1) the Grade Five students who used the basic saxophone practice skill 
package of the Suankularb military band had a pre-test score average of 46.00 and 
post-test score average of 65.20. The results of the pre-test and post-test results were 
equal to 7.19. Therefore, student learning achievement using a basic saxophone 
practice skill package of the Suankularb military band, resulting in the post-test scores 
being higher than the pre-test scores with a statistical significance of .05; and (2) the 
satisfaction towards the questionnaire, based on the Suankularb military band, was at a 
high level (xˉ = 4.75). 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ภูมิหลัง 

วงโยธวาทิต(Military Band)นั้นเริ่มขึน้ในสมัยกลางคริสตศ์ตวรรษที่ 18 ไดม้ีการคิคคน้
แตรวง เป็นวงดนตรีขนาดย่อมประกอบดว้ยเครื่องเป่าทองเหลือง และเครื่องกระทบ ในยุโรปสมัย
กลางฝ่ายทหารใชป่ี้ชอรม์ (Shawms) และทรมัเป็ต (Trumpet) ร่วมกับกลองในการเดินทัพออก
สมรภูมิ ต่อมาก็เกิดการแบ่งออกเป็นสองพวกคือ ทหารราบใชปิ้คโคโล่ (Piccolo) กับกลองหนัง 
ส่วนทหารม้านั้นใช้ทรัมเป็ตกับกลองหนัง  จนเกิดสงคราม 30 ปี ในยุโรป (ค.ศ. 1618-1648) 
เจา้นายเยอรมันแห่งแบรนแดนเบิรก์ใหจ้ดัตัง้โยธวาทิตทหารขึน้ มีป่ีชอรม์ 3 คนั แตรทรมัเป็ต แตร
ฝรั่งเศส และเครื่องกระทบ กลายเป็นโยธวาทิตที่ใช้ได้ทั้งการเดินทัพ (Military Band) และนั่ ง
บรรเลงกบัที่ ต่อมาทัง้ฝรั่งเศส และอังกฤษมีการใชแ้ละดดัแปลงใหโ้ยธวาทิตมีความครกึครืน้มาก
ขึน้ โดยมีการแต่งเพลงขึน้เฉพาะส าหรบัการบรรเลงดว้ยวงโยธวาทิต  

หลังศตวรรษที่  18 มีเครื่องดนตรีเกิดใหม่ โดยเฉพาะเครื่องเป่า เช่น  โอโบ คลาริเน็ต         
บาสซูน เขา้มามีบทบาทมากขึน้และเพลงที่วงโยธวาทิตใชบ้รรเลงเริ่มมีการน าเพลงบรรเลงของ       
วงออรเ์คสตรา้มาดดัแปลงใหว้งโยธวาทิตน ามาบรรเลง โดยวงโยธวาทิตสามารถแบ่งตามลกัษณะ
การบรรเลงไดด้งันี ้1. วงมารช์ชิ่งแบนด ์(Marching Band) เป็นวงที่มีลกัษณะการเดินบรรเลงเป็น
แถวตอนลึก อาจบรรเลงเฉพาะวงหรือน าหนา้ขบวนต่างๆ ที่ตอ้งการรูปแบบที่เป็นระเบียบ เขม้แข็ง 
เรา้ใจ สว่นมากจะนิยมบรรเลงดว้ยบทเพลงมารช์ (March Song)2. วงนั่งบรรเลง (Concert Band) 
เป็นวงที่มีลกัษณะนั่งบรรเลงเป็นคอนเสิรต์ โดยน า     บทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานส าหรบัวง
โยธวาทิตมาบรรเลง ลกัษณะคลา้ยวงออรเ์คสตร้าหรืออาจน าเอาบทเพลงบรรเลงของวงออรเ์คส
ตรามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ เพื่อใหเ้หมาะสมกับ วงโยธวาทิต จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า“ วง
ซิมโฟนิค แบนด”์ (Symphonic Band) 3. วงแปรขบวน (Display) เป็นวงที่มีลักษณะการบรรเลง
ประกอบกบัการแปรแถว โดยผูบ้รรเลงตอ้งเดินแปรรูปขบวนเป็นรูปต่างๆ ซึ่งเพลงที่ใชบ้รรเลงตอ้ง
เหมาะสมกบัรูปแบบที่แปรขบวนดว้ย  โดยวงทัง้ 3 ประเภทนัน้มีเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟนใชใ้นการ
บรรเลงดว้ย (ศขุะวฒันะ, 2535) 

แซ็กโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมในดนตรีหลากหลายประเภทถือ
ก าเนิดขึน้โดย อดอลฟ์ แซ็กซ ์(Adolphe Sax) มีชื่อจรงิว่า Antoine-Joseph Sax เป็นชาวเบลเยียม
เกิดที่ เมืองดินานท์ (Dinant) เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1814 บิดาชื่อ ชารล์ โจเซฟ แซ็กซ ์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%99
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(Charles joseph Sax) เป็นนักดนตรีเป่าฟลุตและคลาริเน็ต มีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี
โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละเครื่องลมทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานท ์ประมาณปี ค.ศ. 1815 ไดย้า้ย
โรงงานไปอยู่ที่กรุงบรสัเซลส ์อดอลฟ์ แซ็กซ ์ไดเ้รียนรูแ้ละไดร้บัการถ่ายทอดวิชาต่างๆ จากบิดา ใน
ขณะเดียวกนัยงัไดศ้ึกษาดนตรีที่สถาบนัดนตรีแห่งกรุงบรสัเซลส ์โดยศึกษาการเป่าฟลตุและคลาริ
เน็ต ในปีค.ศ. 1830 ไดป้ระดิษฐ์เครื่องดนตรีเป็นครัง้แรก โดยมีฟลตุและคลารเิน็ตซึ่งท าดว้ยงาชา้ง
แสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่ กรุงรสัเซลสใ์นปีค.ศ. 1838 และไดล้ิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์
เบสคลาริเน็ตระหว่างปีค.ศ. 1840-1841 ได้ประดิษฐ์แซ็กโซโฟนและน าออกแสดงในงาน
นิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงรสัเซลสใ์น ค.ศ. 1841 แต่คณะกรรมการไม่ไดม้อบรางวัลใหแ้ก่เขา
โดยอา้งว่าอายุน้อย หลังจากนั้นไดย้า้ยไปตั้งรา้นประดิษฐ์และซ่อมเครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในปี 
ค.ศ. 1842 ซึ่งไดร้บัความนิยมมากในยุโรป โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละเครื่องลมทองเหลืองในสมยั
นัน้ อดอลฟ์ แซ็กซ ์เสียชีวิตในวนัที่ 4 กมุภาพนัธ ์ค.ศ. 1894 ที่กรุงปารีสเมื่ออาย ุ60 ปี ในระยะตน้
ของต้นคริสต์ศตรรษที่  20 บริษัทเฮนรี่ เซลเมอรแ์ห่งปารีสได้ซือ้รา้นของอดอล์ฟ แซ็กซ์ และ
ด าเนินการแทน และผลิตแซ็กโซโฟนยี่หอ้ เซลเมอร ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1920 เสียงแซ็กโซโฟนจะมี
เอกลกัษณ์คือ อ่อนหวาน นุ่มนวล ชวนน่าฟังเหมาะส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเด่ียวในวง
รูปแบบต่างๆ แซ็กโซโฟน มีทัง้หมด 6 ชนิดได ้แก่ โซปรานิโน (Sopranino Saxophone) โซปราโน 
(Soprano Saxophone) อั ล โต  (Alto Saxophone) เท เน อ ร์ (Tenor Saxophone) บ า ริ โท น 
(Baritone Saxophone) และเบส (Bass Saxophone) แต่ส่วนใหญ่นิยมเล่นกันอยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
โซปราโน อลัโต เทเนอร ์บาริโทน ถา้พดูถึงดนตรีแจ๊สนัน้จะตอ้งนึกถึงเสียงแซ็กโซโฟน แซ็กโซโฟน
จึงเปรียบเสมือนสญัลกัษณข์องดนตรีแจ๊ส (Woodwinds-Brass-Articles, 2562) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ก่อตั้งขึน้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2425 สถานที่ตั้งอยู่ที่  88 
ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย ์เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ก่อตั้งโคยพระมหากรุณาธิกุล 
ของ พระบทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 ซึ่งปัจจบุนัมีอาย ุ138 ปี   

การเป่าแซ็กโซโฟน มีขัน้ตอนการฝึกฝนและเรียนรูต้ัง้แต่ระดับขัน้พืน้ฐานจนถึงระดบัขัน้
สงู ดงันัน้ แซ็กโซโฟนจึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการเป่ามากมายและสามารถพฒันาไดอ้ย่างไม่
มีที่สิน้สุดนอกจากการฟังการวิเคราะหเ์พลง การหาศิลปินมาเป็นแบบอย่างศึกษาหาจุดเด่น และ
การฝึกฝนจากเทคนิคที่ไดศ้ึกษาในหอ้งเรียน จ าเป็นตอ้งมีการฝึกซอ้มอย่างถูกวิธีและมีวินยั จึงท า
ใหเ้กิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบรรเลง ซึ่งเทคนิคการสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านมีความ
แตกต่างเฉพาะบคุคล ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟนในวงโยธวาทิตนัน้ยงัไม่แบบฝึกหดัที่สามารถ
ท าใหน้กัศึกษนัน้กลบัไปทบทวนหรือฝึกซอ้มดว้ยตวัเองไดด้ว้ยเหตนุีจ้ึงท าใหน้กัเรียนนัน้ไม่สามารถ
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เป่าแซ็กโซโฟนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไม่สนใจในการเป่าแซ็กโซโฟนถึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการ
เป่าแซ็กโซโฟนนัน้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 

ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการสรา้งแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน
เบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนใน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตในเครื่องมือแซ็กโซโฟน เพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีแบบฝึกหัดที่
สามารถศึกษาดว้ยตนเองไดแ้ละสามารถทบทวนดว้ยตนเองไดซ้ึ่งทางผูว้ิจัยหวังว่าในการสรา้ง
แบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับนักเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุ หลาบ
วิทยาลยั นัน้จะท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนกัเรียนนัน้ดีขึน้ตามไปดว้ย 

 
1.2 ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน
เบือ้งตน้นกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มี ต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบั
นกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

 
1.3 ความส าคัญของการวิจัย 

การสรา้งชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น จะช่วยใหน้ัก เรียนมีทักษะการ               
เป่าแซ็กโซโฟนที่ดียิ่งขึน้ และจะเป็นแนวทางใหน้ักเรียนนั้น ไม่เบื่อหน่ายต่อการฝึกการเป่าแซ็ก
โซโฟน และผูส้นใจไดน้ าไปใชใ้นการฝึกการเป่าแซ็กโซโฟนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนต่์อ
ผูส้นใจอย่างสงูสดุ 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากร 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบบวิทยาลัย เครื่องมือ                   

แซ็กโซโฟนจ านวน 5 คน  
2. ตวัแปรที่ศกึษา 

ตวัแปรตน้ : ชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
ตวัแปรตาม :  ประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
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3. เนือ้หาที่จะศกึษา  
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 : ประวติัและลกัษณะของแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 : การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน  
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 : การจบัเครื่องมือแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 : บทเพลงที่ใชส้  าหรบัการบรรเลงเครื่องมือแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 : การทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟน 
 

1.5 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ชดุแบบฝึกหดัแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ หมายถึง ชดุแบบฝึกหดัที่ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มลูจาก

แบบฝึกหัดแซ็กโซโฟนต่างๆ และน ามาสรา้งเป็นชุดแบบฝึกหัดแซ็กโฟโฟนเบือ้งตน้ ที่ใชส้  าหรบั
นกัเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  

2.นกัเรียน หมายถึง นกัเรียนวงโยธวาทิต ในเครื่องมือแซ็กโซโฟน 
3.แบบฝึกหัด หมายถึง สิ่งที่ผูส้อนนัน้จดัสรา้งขึน้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนเพื่อใหรู้เ้รียนนัน้เกิด

ความเขา้ใจในการเป่าแซ็กโซโฟที่ถกูตอ้ง เพื่อน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  
        

  

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

 

 

ชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็ก

โซโฟนเบือ้งตน้ 

1.ผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟน 

2.ความพึงพอใจของชุดแบบฝึกหดัแซ็กโซโฟน

เบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน

สวนกหุลาบวิทยาลยั 
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1.7 สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลยั นัน้สงูขึน้ 
2. นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้นมีความพึงพอใจในการใช้

แบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
ในเกณฑร์อ้ยละ 60 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรื่องการพฒันาชุดแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนวง

โยธวาทิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ผูศ้กึษาไดน้ าเอกสารที่มีความเก่ียวขอ้งมาดงันี ้ 
2.1 เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัแบบฝึก  

2.1.1 ความหมายของแบบฝึก 
2.1.2 ลกัษณะของแบบฝึกที่ดี 
2.1.3 ประโยชนข์องการใชแ้บบฝึก 
2.1.4 หลกัการการสรา้งแบบฝึกหดั 
2.1.5 หลกัทางจิตวิทยาที่เก่ียวกบัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ  

2.2 เอกสารเก่ียวกบัแซ็กโฟโซน 
2.2.1 ประวติัแซ็กโซโฟนประเภทของแซกโซโฟน 
2.2.2 ประเภทของแซ็กโซโฟน 
2.2.3 การการสอนปฎิบติัดนตรี  

2.3 ทฤษฎีการปฏิบติัเครื่องดนตรี 
2.3.1 จงัหวะ   
2.3.2 ตวัโนต้และตวัหยดุ  
2.3.3 ระดบัเสียง  
2.3.4 บนัไดเสียง 

2.4 แบบฝึกหดัที่ใชใ้นการสรา้งแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
2 . 4 . 1  A practice approach to playing the saxophone : for class or 

individual instruction by Steven Mauk  
2.4.2 Saxophone Clarinet an easy guide by Chris Coetzee 
2.4.3 Essential Elements for Band book 1 

2.5 ประวติัและผลงานวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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2.1 เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับแบบฝึก  
2.1.1 ความหมายของแบบฝึก 

ราชบณัฑิตยสถาน กล่าวว่า แบบฝึกหดัที่เป็นแบบฝึกที่ใชเ้ป็นตวัอย่างปัญหา หรือค าสั่ง
ที่ตัง้ขึน้เพื่อผูเ้รียนนัน้ไดฝึ้กทบทวนในสิ่งที่ไดเ้รียนไปแลว้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 

ศศิธร ธัญลักษณานันท์  ให้ความหมายของแบบฝึกทักษะว่า แบบฝึกทักษาะที่ใชฝึ้ก
ความเขา้ใจ ฝึกทักษะการเรียนรูต่้างๆ และทดสอบความสามรถของนักเรียนามบทเรียนที่ครูสอนว่า 
นกัเรียนนัน้เขา้ใจและสามารถน าไปใชไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใด (ศศิธร ธัญลกัษณานนัท,์ 2542) 

พรพรหม อัตตวัฒนากุล ใหค้วามหมายของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึก คือ สิ่งที่ครูใหผู้เ้รียน
กระท าเพื่อใหน้กัเรียนฝึกฝนเนือ้หาต่างๆ เพื่อเกิดความช านาญและสามารถน าไปใชไ้ด ้(พรพรหม อตัต
วฒันากลุ, 2547) 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกไวว้่า แบบฝึก คือ สื่อการเรียน
การสอนชนิดหนึ่ง ที่ใชฝึ้กทกัษะใหก้บัผูเ้รียน เพื่อฝึกฝนใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ รวมทัง้เกิดความ
ช านาญในเรื่องนัน้ ๆ อย่างกวา้งขวางมากขึน้ (สนุนัทา  สนุทรประเสรฐิ, 2544) 

ถวลัย ์ มาศจรสั ไดใ้หค้  าจ ากดัความของแบบฝึกว่า เป็นกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรูท้ี ่ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ได้อย่างเหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่
สามารถตรวจสอบเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู ้ สามารถน าผูเ้รียนสู่
การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการส าคัญของสาระการเรียนรู ้ รวมทั้งท าให้ผู ้เรียนสามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจบทเรียนดว้ยตนเองได ้(อา้งถึงใน :(สมศรี ข าสนุทร, 2560)) 

สรุปได้ว่า แบบฝึกนั้น มีความหมายว่า สิ่งที่ผู ้สอนนั้นจัดสรา้งขึน้เพื่อตรวจสอบและ
พฒันาผูเ้รียนเพื่อใหผู้เ้รียนนัน้ เกิดการทบทวน และช านาญในสิ่งที่เรียนเพื่อน าไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้ 
รวมทัง้ตรวจสอบใหไ้ดว้่าผูเ้รียนนัน้มีความเขา้ใจในบทเรียนมากนอ้ยเพียงใด  

2.1.2 ลกัษณะของแบบฝึกที่ดี 
ในการสรา้งแบบฝึกส าหรบัผูเ้รียน มีองคป์ระกอบหลายประการ  ซึ่งไดม้ีนักการศึกษา

หลายท่านใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกที่ดี ไวด้งันี ้
สพุรรณี  ไชยเทพ ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของแบบฝึกที่ดีไวด้งันี ้

1.ตอ้งมีความชดัเจน ทัง้ค าชีแ้จง ค าสั่ง ง่ายต่อการเขา้ใจ 
2. ตรงกบัจดุประสงคท์ี่ตอ้งการวดั 
3.มีภาษาและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเหมาะสมกับวัย

ของผูเ้รียน 
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4. แบบฝึกแต่ละเรื่องไม่ควรยาวมากจนเกินไป 
5. ควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท าใหน้กัเรียนไม่เบื่อ 
6.ควรตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียน สร้างความ

สนกุสนานเพลิดเพลินขณะท าแบบฝึก 
7.มีค าตอบที่ชดัเจน 
8.แบบฝึกที่ดีสามารถประเมินความกา้วหนา้ และความรูข้องนักเรียนได้ (สุ

พรรณี  ไชยเทพ, 2544) 
กสุยา  แสงเดช ไดก้ลา่วแนะน าผูส้รา้งแบบฝึกใหย้ดึลกัษณะแบบฝึกที่ดีดังนี ้

1.แบบฝึกที่ดีควรความชัดเจนทัง้ค าสั่งและวิธีท าค าสั่งหรือตวัอย่างแสดงวิธี
ท าที่ใชไ้ม่ควรยากเกินไปเพราะจะท าความเขา้ใจยากควรปรบัใหง้่ายและเหมาะสมกับผูใ้ชเ้พื่อ
นกัเรียนสามารถเรียนดว้ยตนเองได ้

2.แบบฝึกที่ดีควรมีความหมายต่อผูเ้รียนและตรงตามจุดหมายของการฝึก 
ลงทนุนอ้ย ใชไ้ดน้าน ทนัสมยั 

3.ภาษาและภาพที่ใชใ้นแบบฝึกเหมาะกบัวยัและพืน้ฐานความรูข้องผูเ้รียน 
4.แบบฝึกที่ดีควรแยกฝึกเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องไม่ควรยาวเกินไป แต่ควรมี

กิจกรรมหลายแบบเพื่อเรา้ความสนใจ และไม่เบื่อในการท าและฝึกทกัษะใดทกัษะหนึ่งจนช านาญ 
5.แบบฝึกที่ดีควรมีทั้งแบบก าหนดค าตอบในแบบและให้ตอบโดยเสรี การ

เลือกใชค้ า ขอ้ความ รูปภาพในแบบฝึก ควรเป็นสิ่งที่นักเรียนคุน้เคยและตรงกับความสนใจของ
นกัเรียน ก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินและพอใจแก่ผูใ้ช ้ซึ่งตรงกบัหลกัการเรียนรูว้่า นกัเรียนจะเรียน
ไดเ้รว็   ในการกระท าที่ท าใหเ้กิดความพงึพอใจ 

6.แบบฝึกที่ดีควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง ให้รูจ้ักค้นคว้า
รวบรวมสิ่งที่พบเห็นบ่อย ๆ หรือที่ตวัเองเคยใช ้จะท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรื่องนัน้ ๆ มากย่ิงขึน้ และรูจ้กั
น าความรูไ้ปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ฝึกนั้นมี
ความหมายต่อเขาตลอดไป 

7.แบบฝึกที่ดีควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนแต่ละคน มี
ความแตกต่างกันในหลาย ๆ ดา้น เช่น ความตอ้งการ ความสนใจ ความพรอ้ม ระดับสติปัญญา 
และประสบการณ์ เป็นตน้ ฉะนั้น การท าแบบฝึกแต่ละเรื่องควรจัดท าใหม้ากพอและมีทุกระดับ
ตัง้แต่ ง่าย ปานกลาง จนถึงระดับค่อนขา้งยาก เพื่อว่าทัง้นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน จะได้
เลือกท าไดต้ามความสามารถ ทัง้นีเ้พื่อใหน้กัเรียนทกุคนไดป้ระสบความส าเรจ็ในการท าแบบฝึก 
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8.แบบฝึกที่จัดท าเป็นรูปเล่ม นักเรียนสามารถเก็บรกัษาไวเ้ป็นแนวทางเพื่อ
ทบทวนดว้ยตนเองต่อไป 

9. การที่นักเรียนได้ท าแบบฝึก ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่าง ๆ 
ของนกัเรียนไดช้ดัเจน ซึ่งจะช่วยใหค้รูด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหานัน้ ๆ ไดท้นัท่วงที 

10. แบบฝึกที่จัดขึน้ นอกจากมีในหนังสือเรียนแล้ว จะช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกฝนอย่างเต็มที่ 

11. แบบฝึกที่จดัพิมพไ์วเ้รียบรอ้ยแลว้ จะช่วยใหค้รูประหยดัแรงงานและเวลา
ในการที่จะตอ้งเตรียมแบบฝึกอยู่เสมอ ในดา้นผูเ้รียนไม่ตอ้งเสียเวลาในการลอกแบบฝึกจากต ารา
เรียนหรือกระดานด า ท าใหม้ีเวลาและโอกาสไดฝึ้กฝนทกัษะต่าง ๆ ไดม้ากขึน้ 

12. แบบฝึกช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการพิมพ์เป็นรูปเล่มที่แน่นอน 
ลงทุนต ่าแทนที่จะใชพ้ิมพล์งกระดาษไขทุกครัง้ไป นอกจากนีย้งัมีประโยชนใ์นการที่ผูเ้รียนสามารถ
บนัทกึและมองเห็นความกา้วหนา้ของตนไดอ้ย่างมีระบบและมีระเบียบ (กศุยา แสงเดช, 2545) 

จริยาภรณ์  รุจิโมระ ไดเ้สนอหลักเกณฑก์ารฝึกทักษะสรุปไดคื้อแบบฝึกทักษะ
ควรก าหนดนิยามของแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน ให้สามารถน าไปปฏิบัติได้ แจกแจงทักษะใหญ่
ออกเป็นทักษะย่อยโดยละเอียด นักเรียนจะต้องฝึกทักษะในขั้นย่อย ๆ เหล่านั้นทีละขั้นจนเกิด
ทกัษะแลว้ จึงฝึกทักษะที่ยากขึน้ ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะที่แจกแจงเป็นทกัษะย่อยแลว้หลายครัง้ จนมี
ความช านาญ เนน้การฝึกซ า้ ๆ มีการวดัและประเมินผล หรือสงัเกตพฤติกรรมเด็กอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ประเมินว่าเด็กมีทกัษะเกิดขึน้แลว้(จรยิภรณ ์รุจิโมระ, 2548)  

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ยงัไดก้ล่าวถึงลกัษณะของ
แบบฝึกทกัษะที่ดีไวด้ว้ยเช่นกนัคือ แบบฝึกทกัษะควรเก่ียวขอ้งกบัเรื่องที่เรียนมาแลว้ เหมาะสม
กบัระดบั วยัหรือความสามารถของนกัเรียน มีค าชีแ้จงสัน้ ๆ ที่ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีท าไดง้่าย ใช้
เวลาที่เหมาะสม มีสิ่งที่น่าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ มีขอ้แนะน าในการใช ้มีใหเ้ลือก
ทัง้แบบตอบอย่างจ ากดัและตอบอย่างเสรี ถา้เป็นแบบฝึกที่ตอ้งการใหผู้ท้  าศึกษาดว้ยตนเอง แบบ
ฝึกนัน้ควรมีหลายรูปแบบและใหค้วามหมายแก่ผูฝึ้กท าดว้ย ควรใชภ้าษา ส านวนง่าย ๆ ฝึกใหค้ิด
ใหเ้ร็วและสนุก รวมทัง้แบบฝึกควรปลกุความสนใจและใชห้ลกัจิตวิทยาร่วมดว้ย (ส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541) โดยสรุปลักษณะของแบบฝึกที่ ดีคือ ต้องมี
จุดประสงคแ์ละค าสั่งที่ชัดเจน เขา้ใจง่าย มีความเหมาะสมกับวัยของผูเ้รียน มีรูปแบบที่ทันสมัย 
สามารถดึงดดูความสนใจของผูเ้รียนใหเ้กิดความตอ้งการที่จะฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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จากลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ ดีที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายไว้ เป็น
ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะซึ่งใชไ้ด ้ ในสว่นของแบบฝึกทกัษะที่ผูศ้ึกษาสรา้งเป็นแบบฝึกทกัษะวิชา
ดนตรีสากล ซึ่งแบบฝึกทกัษะของผูศ้กึษาจะมีลกัษณะที่ดีดงันี ้

1.ค าสั่ง ขอ้แนะน าและค าชีแ้จงใชค้  าที่เขา้ใจง่ายและไม่ยาวเกินไป เพื่อให้
เด็กเขา้ใจและศกึษาดว้ยตนเองไดต้ามตอ้งการ 

2.เนน้การฝึกซ า้ ๆ 
3.ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย  
4. ระดบัเนือ้หาเหมาะกบัระดบัพืน้ฐานความสามารถของผูเ้รียน 
5. ก าหนดเวลาที่ใชใ้นแบบฝึกทกัษะใหเ้หมาะสม 
6. สรา้งแรงจูงใจใหก้ับเด็กเกิดความอยากรูอ้ยากเห็น และกระตือรือรน้ที่

อยากกระท ากิจกรรมโดยทกุครัง้ เมื่อจบการฝึกใหก้ารเสริมแรงเด็กโดยชมเชยดว้ยค าพดูหรือเขียน
ใหก้ าลงัใจในแบบฝึกทกัษะเพื่อที่เด็กจะไดอ้ยากท ากิจกรรมต่อไป 

2.1.3 ประโยชนข์องการใชแ้บบฝึก 
เตือนใจ ศรีเนตร ไดบ้อกถึงประโยชนข์องแบบฝึกหดัไวว้่า แบบฝึกจะช่วยใหผู้เ้รียนนัน้มี

การพฒันาที่ดีมีความช านาญและเกิดการเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (เตือนใจ ตรีเนตร, 2544) 
สนุนัทา สนุทรประเสรฐิ ไดก้ลา่วถึงประโยชนข์องแบบฝึกหดัไวว้่า  

1. ท าใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทักษะจากแบบฝึกที่ผูส้อนสรา้งขึน้ ซึ่งตรงกบัเนือ้หาที่ครูท า
การสอน  

2. นกัเรียนสามารถน าความรูท้ี่ไดร้บัจากการเรียนการสอนมาทดสอบการเรียนรู้
ของตนเองว่าเกิดจากการเรียนรู ้ 

3. ใชส้  าหรบัประเมินผลการสอบเป็นรายบุคคล โดยใชแ้บบฝึกที่ครูสรา้งขึน้มาท
ใหท้ราบว่าผุเ้รียนนัน้มีความเขา้เนือ้หาที่เรียนนัน้มากนอ้ยเพียงใด 

4. ใชใ้นการทบทวนสิ่งที่ครูผูส้อนนัน้ไดส้อนไปแลว้  
สรุปไดว้่าประโยชนข์องการใชแ้บบฝึกนัน้ เป็นการช่วยใหผู้เ้รียนนัน้ไดท้บทวนในสิ่งที่เรียน

มาแลว้เพื่อน าสิ่งที่ไดเ้รียนรูน้ัน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้และเป็นการประเมินว่าผูเ้รียนนัน้มีความเขา้ใจเนือ้หา
การเรียนนัน้มากนอ้ยเพียงใด (สนุนัทา  สนุทรประเสรฐิ, 2544) 

2.1.4 หลกัการการสรา้งแบบฝึกหดั 
ถวัลย์  มาศจรสั ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึกไว้ว่า ต้องมีจุดประสงค์ชัดเจน

สอดคลอ้งกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรูแ้ละกระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มการเรียนรู ้ในส่วน
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ของเนือ้หาตอ้งถูกตอ้งตามหลกัวิชา ใหภ้าษาเหมาะสม  มีค าอธิบายและค าสั่งที่ชัดเจนง่ายต่อการ
ปฏิบัติตาม สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู ้น าผูเ้รียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลกัการ
ส าคญัของกลุ่มสาระการเรียนรู ้เป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนการเรียนรู ้ สอดคลอ้งกับวิธีการเรียนรู ้
และความแตกต่างระหว่างบุคคล มีค าถามและกิจกรรมที่ทา้ทายส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรูข้อง
ธรรมชาติวิชามีกลยุทธ์การน าเสนอ การตั้งค าถามที่ชัดเจนน่าสนใจ ปฏิบัติได้ สามารถให้ข้อมูล
ยอ้นกลบัเพื่อปรบัปรุงการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดอ้ย่างต่อเนื่อง (อา้งถึงใน :(สมศรี ข าสนุทร, 2560)) 

สมวงษ์ แปลงประสพโชค ไดก้ล่าวถึงหลกัการใหผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัไวด้งันี ้แบบฝึกหัด
และกิจกรรมควรเรียงจากง่ายไปยากหาค าตอบของแบบฝึกหัดบางขอ้เพื่อใหผู้เ้รียนตรวจสอบผลงาน 
และควรมีขอ้แนะน าอธิบายส าหรบัขอ้ที่ยาก ควรใหผู้เ้รียนได้ท าแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน จะได้
จ าแนกขอ้ยากและมีโอกาสซกัถาม หลีกเลี่ยงการใหแ้บบฝึกหัดที่ซ  า้ซากและกิจกรรมที่เป็นกิจวตัร
ควรสอดแทรก เกม ปริศนา และกิจกรรมทดลองที่น่าสนใจ ควรมีแบบฝึกหัดแบบปลายเปิดที่ผูเ้รียน
เลือกปัญหาดว้ยตนเอง ควรอนุญาตใหผู้เ้รียนท างานเป็นคู่หรือกลุ่มในบางโอกาส พยายามส่งเสริม
การท างานเป็นกลุม่และลดการลอกงานกนั (สมวงษ ์แปลงประสพโชค, 2538) 

สมทรง  สุวพานิช ไดเ้สนอถึงวิธีการใหท้ าแบบฝึกหัดดังต่อไปนี ้การใหฝึ้กปฏิบติัควรจะ
มาหลงัการสอน เมื่อผูเ้รียนเขา้ใจดีแลว้ และควรใหฝึ้กทกุ ๆ  ดา้น โดยฝึกท าจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก  
ใหร้ะยะเวลาสั้น ๆ ในการฝึกแต่บ่อยครัง้จะดีกว่าการฝึกติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากเด็กแต่
ละคนอาจจะใช้วิธีการท าที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูต้องติดตามผลการฝึกอยู่เสมอ ควรให้งานตาม
ความสามารถ ตามความเหมาะสมเป็นกลุ่ม  ๆครูควรจดัใหเ้ด็กเก่งศึกษาปัญหาทางคณิตศาสตรป์ระเภท
ลบัสมองเพื่อใหเ้ขาไดพ้บสิ่งแปลกใหม่ เป็นการเรา้ความสนใจ ไม่ควรปล่อยใหท้ าแบบฝึกหัดมาก ๆ 
ทกุครัง้ไป ครูตอ้งสรา้งทศันคติที่ดีต่อการใหแ้บบฝึกหดั โดยใหเ้ด็กเห็นความส าคัญและใหใ้ชเ้ป็นสิ่ง
แสดงความก้าวหน้าของแต่ละคน ครูตอ้งแนะน าอย่างใกลช้ิดหากมีผิดพลาดครูควรแก้ไขเสีย
ก่อนที่จะติดเป็นนิสัยในการฝึกที่ชัดเจน ครูตอ้งดูแลและจัดการฝึกใหเ้หมาะสมกับนักเรียนซึ่ง
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และครูตอ้งสรรหากิจกรรมที่ ใชฝึ้กใหม้ีความหลากหลาย
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก (สมทรง สวุพานิช, 2539) 

จากการสรุปหลกัการการสรา้งแบบฝึกหัดที่กล่าวมาทางขา้งตน้นัน้ การสรา้งแบบฝึกหัด
นัน้ ควรมีสว่นประกอบที่ส  าคญั ดงั ต่อไปปนี ้

1. มีจดุประสงคช์ดัเจนสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะตามสาระการเรียนรู ้
2. ของเนือ้หาตอ้งถกูตอ้งตามหลกัวิชา ใชภ้าษาเหมาะสม  
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3. ค าอธิบายและค าสั่งที่ชดัเจนง่ายต่อการปฏิบติัตาม สามารถพฒันาทกัษะการ
เรียนรู ้

4. แบบฝึกหดัและกิจกรรมควรเรียงจากง่ายไปยาก 
5. หลีกเลี่ยงการใหแ้บบฝึกหดัที่ซ  า้ซาก  
6. การสอดแทรกกิจกรรมเพื่อท าใหผู้เ้รียนนัน้ไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน 

2.1.5 หลกัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัการสรา้งแบบฝึกทกัษะ 
พงษพ์นัธ ์พงษโ์สภา  ไดก้ลา่วถึง กฎการเรียนรูท้ี่ส  าคญัของ ธอรน์ไดคว์่า มีอยู่ 3 กฎ คือ 

1. กฎแห่งความพึงพอใจ หรือกฎแห่งผล ธอรน์ไดคไ์ดส้รุปว่า อินทรียจ์ะท าใน สิ่ง
ที่ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจและจะหลีกเลี ่ยงสิ ่งที ่ท าใหเ้ขาไม่พึงพอใจ  ธอรน์ไดคไ์ดเ้นน้ถึง                 
การใชเ้ทคนิคที่จะสรา้งความพงึใจใหก้บัผูเ้รียน เช่น การชม การใหร้างวลั 

2. กฎแห่งความพรอ้ม การเรียนรูจ้ะมีประสิทธิภาพมากที่สดุเมื่อผูเ้รียนอยู่ในสภาพ
ที่พรอ้มจะเรียนหรือพรอ้มที่จะท ากิจกรรม ความพรอ้มในที่นีร้วมความถึงความพรอ้มดา้นร่างกาย 
สติปัญญา  สงัคม และอารมณ ์

3.กฎแห่งการฝึกหดั ประกอบดว้ยกฎที่ส  าคญั 2 ขอ้ คือ 
ก. กฎแห่งการใชพ้ฤติกรรมใดที่อินทรียไ์ดม้ีการกระท าอยู่เสมอหรือมีการฝึกฝน

อยู่เป็นประจ า ไม่ไดท้ิง้ช่วงไวน้าน อินทรียย์่อมเกิดทกัษะและกระท าพฤติกรรมนัน้ไดดี้ 
ข. กฎแห่งการไม่ใชพ้ฤติกรรมใดก็ตามที่อินทรียท์ิง้ช่วงไวน้านอินทรียย์่อมจะ

เกิดการลืมหรือกระท าพฤติกรรมนัน้ไม่ดี 
นอกจากนี ้พงษ์พนัธุ ์ พงษโ์สภา ยงัไดก้ลา่วถึงทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ สกินเนอร ์ไว้

ว่า มีความเชื่อในเรื่องของการเสริมแรง พฤติกรรมใดก็ตามถ้าไดร้บัการเสรมิแรงพฤติกรรมนัน้ก็มี 
แนวโน้มที่จะเกิดขึน้ซ  า้ ๆ สกินเนอรไ์ดน้ าผลการทดลองมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนไวห้ลาย
รูปแบบ เช่น บทเรียนโปรแกรม โดยยดึหลกัการเสรมิแรงและลกัษณะอ่ืน ๆ ที่ส  าคญั ประกอบดว้ย  

ก.  ใหผู้เ้รียนไดม้ีสว่นรว่มหรือลงมือกระท าดว้ยตนเอง 
ข.ใหม้ีความกา้วหนา้ไปทีละนอ้ย ๆ 
ค. ใหผู้เ้รียนไดรู้ผ้ลการกระท าในทนัที 

ประโยชนท์ี่ไดร้บัจากบทเรียนโปรแกรมตามความเห็นของสกินเนอร ์
1. นกัเรียนจะไดร้บัการเสรมิแรงไดท้นัท่วงที 
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2. สามารถท างานไดต้ามล าพังซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนเกิดความรูส้ึกมีอิสระใน
การเรียน ไม่ตอ้งกังวลใจที่จะถูกครูดุ  หรือถูกเพื่อนเยาะเยย้ถา้ท าไม่ได ้ ท าใหน้ักเรียนเกิดความ
สบายใจที่จะเรียนและสนกุกบัการเรียน 

3. บทเรียนโปรแกรมจะช่วยให้นักเรียนรูจ้ักดูแลรบัผิดชอบตนเอง และเกิด 
ความเชื่อมั่นในตนเอง (พงษพ์นัธ ์พงษโ์สภา, 2544) 

โดยสรุปทฤษฎีกฎการเรียนรูข้องธอรน์ไดด ์ที่ส  าคัญ 3 ประการ ไดแ้ก่ กฎแห่งความ
พรอ้มเมื่อผูเ้รียนมีความพรอ้มทัง้ร่างกายและจิตใจก็จะเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ กฎแห่งความพึงพอใจหรือ
กฎแห่งผล เมื่อผูเ้รียนมีความพึงพอใจ สนุกสนาน มีความสุขในการท ากิจกรรมก็จะเกิด  การ
เรียนรูไ้ดดี้ และกฎแห่งการฝึกหัด เมื่อนักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เป็นประจ า จะท าให้เกิดการเรียนรู ้ได้ดี 
นอกจากนีท้ฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร ์ที่มีความเชื่อในเรื่องของการเสรมิแรง นกัเรียนจะเกิดการ
เรียนรูไ้ดดี้  เมื่อไดร้บัความภาคภูมิใจ ไม่มีความกงัวล ทราบความกา้วหนา้ของตนเองไป ทีละนอ้ย เป็น
ลกัษณะของการเสริมแรง จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดดี้ ซึ่งผูศ้ึกษาไดน้ าทฤษฎีดังกล่าวมาเป็น
แนวทางในการสรา้งแบบฝึกทักษะวิชาดนตรี โดยให้ผู้เรียนได้ท าการปฏิบัติอยู่เสมอ จะช่วยให้
ผูเ้รียนเกิดทักษะในเรื่องการเป่าแซกโซโฟนไดด้ีขึน้ และแบบฝึกยังใหผู้เ้รียนได้ เป็นแรงเสริมให้
นกัเรียนมีความรูส้กึอยากที่จะเรียนรูม้ากขึน้ 

วนัชยั ไทยใหม่ ไดใ้หค้  าแนะน าว่าแบบฝึกควรสรา้งโดยใชห้ลกัจิตวิทยา ดงันี ้
1. เรา้ใจใหน้กัเรียนเกิดความสนใจโดยการใชแ้บบฝึกหลาย ๆ ชนิด 
2. ใหน้ักเรียนมีโอกาสตอบสนองสิ่งเรา้ดว้ยการแสดงความสามารถและความ

เขา้ใจลงในแบบฝึกหดั 
3. ให้นักเรียนน าสิ่งที่เรียนมาตอบในแบบฝึกหัดให้ตรงเป้าหมาย (วันชัย ไทย

ใหม่, 2539) 
กรรณิการ ์พวงเกษม ไดก้ลา่วถึงการสรา้งแบบฝึกหดัเพื่อใชฝึ้กทกัษะอย่างมีประสิทธิภาพ

นัน้ ตอ้งสรา้งโดยค านึงถึงหลกัทางจิตวิทยา ดงันี ้
1.ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ตอ้งค านึงอยู่เสมอว่า

นักเรียนแต่ละคนมีความรู ้ความถนัด ความสามารถ ความสนใจแตกต่างกัน ในการสรา้ง
แบบฝึกหัดจึงควรพิจารณาใหเ้หมาะสม ไม่ง่ายเกินไปส าหรบัเด็กที่เก่ง และไม่แยกกลุ่ม ควรใหเ้ด็ก
เก่งคละกบัเด็กอ่อน เพื่อใหเ้ด็กเก่งช่วยเหลือเด็กอ่อน 

2.การเรียนรูโ้ดยการฝึกฝน (Law of Exercise) ธอรน์ไดด ์(Thorndike) ไดก้ล่าว
ว่า การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ได้ดีก็ต่อเมื่อได้มีการฝึกฝนหรือการกระท าซ ้า ๆ ฉะนั้นในการสรา้ง
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แบบฝึกหัดจึงควรสรา้งแบบฝึกหดัเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนเรื่องหนึ่ง ๆ ซ า้ ๆ กนัหลายครัง้ โดย
แบบฝึกหดัมีลกัษะหลายรูปแบบ เพื่อไม่ใหน้ักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย อันจะส่งผลท าใหค้วาม
สนใจในการฝึกลดลงและจะไม่เกิดการเรียนรูเ้ท่าที่ควร 

3. กฎแห่งผล (Law of Effect) เมื่อนักเรียนไดเ้รียนไปแลว้ นักเรียนย่อมตอ้งการ
ทราบผลการเรียนของตนเองว่าเป็นอย่างไร เมื่อใหน้ักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือใหท้ างานใด ๆ จึง
ควรเฉลยหรือตรวจ เพื่อใหน้ักเรียนทราบผลโดยเร็ว หรือสามารถตรวจค าตอบไดเ้อง เพื่อจะไดรู้ ้
ขอ้บกพรอ่งของตนเอง 

4. แรงจูงใจ (Motivation) เพื่อใหเ้ด็กอยากท าแบบฝึกหัดต่อไป แบบฝึกหัดควร
เป็นแบบสัน้ ๆ เพื่อไม่ใหน้ักเรียนเบื่อหน่าย ควรมีแบบฝึกหัดหลายรูปแบบไม่ซ  า้ซาก เช่น อาจจัด
แบบฝึกหัดในลกัษณะของเกม กิจกรรมในสถานการณ์ที่ต่าง ๆ แปลกใหม่ น่าสนใจ และสนุกสนาน
เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของผูเ้รียน (กรรณิการ ์พวงเกษม, 2540) 
2.2 เอกสารเกี่ยวกับแซ็กโฟโซนและประเภทของแซกโซโฟน 

2.2.1 ประวติัแซ็กโซโฟน 
แซ็กโซโฟน เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมในดนตรีหลากหลายประเภทถือ

ก าเนิดขึน้โดย อดอลฟ์ แซ็กซ ์(Adolphe Sax) มีชื่อจรงิว่า Antoine-Joseph Sax เป็นชาวเบลเยียมเกิดที่
เมืองดินานท ์(Dinant) เมื่อวนัที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1814 บิดาชื่อ ชารล์ โจเซฟ แซ็กซ ์(Charles joseph 
Sax) เป็นนักดนตรีเป่าฟลุตและคลาริเน็ต มีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี  โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละ
เครื่องลมทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานท์ ประมาณปี ค.ศ. 1815 ได้ย้ายโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรสัเซลส ์
อดอลฟ์ แซ็กซ ์ไดเ้รียนรูแ้ละไดร้บัการถ่ายทอดวิชาต่างๆ จากบิดา ในขณะเดียวกนัยงัไดศ้ึกษาดนตรีที่
สถาบนัดนตรีแห่งกรุงบรสัเซลส ์โดยศกึษาการเป่าฟลตุและคลารเิน็ต ในปีค.ศ. 1830 ไดป้ระดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีเป็นครัง้แรก โดยมีฟลุตและคลาริเน็ตซึ่งท าด้วยงาช้างแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่ 
กรุงรสัเซลสใ์นปีค.ศ. 1838 และไดล้ิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์เบสคลาริเน็ตระหว่างปีค.ศ. 1840-1841 ได้
ประดิษฐ์แซ็กโซโฟนและน าออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงรสัเซลสใ์น ค.ศ. 1841 แต่
คณะกรรมการไม่ไดม้อบรางวลัใหแ้ก่เขาโดยอา้งว่าอายุนอ้ย หลงัจากนัน้ไดย้า้ยไปตัง้รา้นประดิษฐ์และ
ซ่อมเครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในปี ค.ศ. 1842 ซึ่งไดร้บัความนิยมมากในยุโรป โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละ
เครื่องลมทองเหลืองในสมยันัน้ อดอลฟ์ แซ็กซ ์เสียชีวิตในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์ค.ศ. 1894 ที่กรุงปารีสเมื่อ
อายุ 60 ปี ในระยะตน้ของตน้คริสตศ์ตรรษที่ 20 บริษัทเฮนรี่ เซลเมอรแ์ห่งปารีสไดซ้ือ้รา้นของอดอลฟ์ 
แซ็กซ ์และด าเนินการแทน และผลิตแซ็กโซโฟนยี่หอ้ เซลเมอร ์ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1920 เสียงแซ็กโซโฟน
จะมีเอกลักษณ์คือ อ่อนหวาน นุ่มนวล ชวนน่าฟังเหมาะส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเด่ียวในวง
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รูปแบบต่างๆ แซ็กโซโฟน มีทั้งหมด 6 ชนิดได้ แก่ โซปรานิโน (Sopranino Saxophone) โซปราโน 
(Soprano Saxophone) อัลโต (Alto Saxophone) เทเนอร์ (Tenor Saxophone) บาริโทน (Baritone 
Saxophone) และเบส (Bass Saxophone) แต่ส่วนใหญ่นิยมเล่นกนัอยู่ 4 ชนิด ไดแ้ก่ โซปราโน อลัโต เท
เนอร ์บาริโทน ถ้าพูดถึงดนตรีแจ๊สนั้นจะต้องนึกถึงเสียงแซ็กโซโฟน แซ็กโซโฟนจึงเปรียบเสมือน
สญัลกัษณข์องดนตรีแจ๊ส (Woodwinds-Brass-Articles, 2562) 

 
2.2.2 ประเภทของเครื่องมือแซกโซโฟน 

ตระกูลแซ็กโซโฟนเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาริเน็ต แซ็กโซโฟนมีขนาดต่างๆถึง 7 
ขนาดดว้ยแต่ปัจจุบนันิยมใชม้ี 4 ขนาด ไดแ้ก่ โซปราโนแซ็กโซโฟน,อลัโตแซ็กโซโฟน,เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน
และบารโิทนแซ็กโซโฟนในบรรดา 4 ชนิดที่กลา่วมานี ้โซปราโนแซ็กโซโฟนเป็นแซ็กโซโฟนที่มีเสียงความถ่ี
เสียงสูงที่สุด ตามดว้ยอัลโตแซ็กโซโฟน เทเนอรแ์ซ็กโซโฟนและสุดทา้ยที่เสียงต ่าที่สุดคือบาริโทนแซ็ก
โซโฟน 

โซปราโนแซ็กโซโฟน (Soprano Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา
และมีความถ่ีสูงที่สุดเนื่องจากมีขนาดเล็กและน ้าหนักเบาจึงสามารถถือไว้ในมือได้ง่ายโดยไม่
จ าเป็นตอ้งใชส้ายสะพายแซ็กโซโฟนอย่างไรก็ตาม โซปราโนแซ็กโซโฟน ไม่เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการหดั
เล่นแซ็กโซโฟน เนื่องจากมีความยากในการเป่ามากกว่า อัลโตแซ็กโซโฟน และ เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน ในปัจจุบัน 
โซปราโนแซ็กโซโฟน จะมีรูปทรงใหเ้ลือก 2 แบบ คือแบบตรง และแบบโคง้ก็จะมีลกัษณะเหมือกบั อลัโตแซ็กโซโฟน 
แต่มีขนาดเล็กกว่า โซปราโนแซ็กโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีในกญุแจเสียง บีแฟลต 

อัลโตแซ็กโซโฟน (Alto Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่ เหมาะส าหรับผู้ เริ่มต้นฝึก
เนื่องจากเป็นแซ็กโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซปราโนแซ็กโซโฟนและมีน า้หนกัเบากว่า เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน อตั
โตแซ็กโซโฟนสามารถเป่าไดใ้นดนตรีหลายๆสไตลไ์ม่ว่าจะเป็นสไตลค์ลาสสิก,ป็อป,แจ๊ส แต่นักดนตรี
คลาสสิกจะนิยมใชอ้ลัโตแซ็กโซโฟนในการเลน่มากกว่าการใชแ้ซ็กโซโฟนชนิดอ่ืน ๆ รวมถึงการเลน่ดนตรี
แบบแตรวง, คอนเสิรต์หรือมารช์ชิ่งแบนดก์็เช่นกนั อลัโตแซ็กโซโฟน จึงเป็นแซ็กโซโฟนที่ไดร้บัความนิยม
มากที่สดุ อลัโตแซ็กโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีในกญุแจเสียง อีแฟลต 

เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่ถูกใชม้ากในการเล่นดนตรี
แนวแจ๊ส แต่ก็สามารถเห็น เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน ไดใ้นการเล่นดนตรีแบบอ่ืน ๆ เช่นกนัเสียงของ แซ็กโซโฟน
เทเนอร ์จะมีลกัษณะแบบนุ่ม ๆ อว้น ๆ และต ่ากว่า อลัโตแซ็กโซโฟน และ โซปราโนแซ็กโซโฟน รองจาก 
อลัโตแซ็กโซโฟน แลว้ เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่มือใหม่ควรจะใชใ้นการเริ่มตน้ เทเนอร์
แซ็กโซโฟนอยู่ในกญุแจเสียง บีแฟลต 
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บาริโทนแซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมี
ความถ่ีเสียงต ่าสดุ และราคาแพงที่สดุในบรรดา แซ็กโซโฟนดงันัน้ บารโิทนแซ็กโซโฟน จึงไม่เหมาะแก่นกั  
แซ็กโซโฟนมือใหม่ทัง้หลาย ความยาวของบาริโทนแซ็กโซโฟนจะอยู่ประมาณ 7 ฟุต บาริโทนแซ็กโซโฟน
อยู่ในกญุแจเสียง อีแฟลต (Woodwinds-Brass-Articles, 2562) 

2.2.3 การการสอนปฎิบติัดนตรี  
หลักการทั่วๆไปในการเรียนการสอนดนตรี ได้แก่ การสอนให้ผู้เรียนมีประสบการณ์

เก่ียวกับเสียงก่อนที่จะแนะน าหรือสอนเก่ียวกับสญัลกัษณ์ทางดนตรี ประการที่สองผูเ้รียนควรมีส่วน
รว่มในกิจกรรมทุกประเภท  ประการที่สามสาระดนตรีและกิจกรรมควรจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  
ประการที่สี่กิจกรรมที่จดัในการเรียนการสอนดนตรีควรมีการหลากหลายต่างๆกนัไปซึ่งหลกัการทั่วๆไปที่
กลา่วมานีม้ีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัหลกัการจดัการเรียนการสอนดนตรีของระบบเพสตารอสซี่   

1.สอนใหรู้จ้กัเสียงก่อนสญัลกัษณ์เพื่อใหผู้เ้รียนมีโอกาสเรียนการรอ้งก่อนเรียน
เก่ียวกบัการเขียนโนต้  หรือของโนต้ 

2.แนะน าใหผู้เ้รียนสงัเกตและฟังเสียงตลอดจนลองเลียนแบบเสียงต่างๆ  ที่ไดย้ิน  
เพื่อใหเ้ห็นถึงความเหมือน ความแตกต่าง  และผลที่เกิดเสียง  ซึ่งท าใหผู้เ้รียนไดป้ระสบการณต์รง  
และมีส่วนในกิจกรรมดว้ยตนเอง  อันเป็นการดีกว่าการอธิบายสิ่งต่างๆ  เหล่านีใ้หผู้เ้รียนฟัง  ซึ่ง
ผูเ้รียนไม่ไดร้บัประสบการณอ์ย่างเต็มที่  และเป็นการเรียนที่ผูเ้รียนไม่มีสว่นรว่มในกิจกรรม 

3.สอนสิ่งต่างๆ  ทีละอย่าง  ไดแ้ก่  จังหวะ  ท านอง  และลีลาของดนตรีโดยมีทัง้
การสอนและการปฏิบติัควบคู่กันไป  ก่อนที่ผูเ้รียนจะเรียนรูแ้ละปฏิบติับทเรียนที่เป็นผลรวมของ
องคป์ระกอบดนตรีในระดบัที่มีความยากมากขึน้ 

4.ในการฝึกปฏิบัติแต่ละขั้นตอน  ผู้เรียนควรปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  ในแต่ละ
ขัน้ตอน  ก่อนกา้วไปสูก่ารฝึกปฏิบติัที่ยากขึน้ต่อไป 

5.ควรใชว้ิธีการอุปนัย  (Induction)  ในการสอน  คือการให้ตัวอย่างฝึกปฏิบัติ 
และค่อยสรุปเป็นหลกัการและทฤษฎี 

6.ใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดคิ้ดวิเคราะห ์ และฝึกปฏิบติัในเรื่องคณุภาพของเสียงและ
ประยกุตส์ิ่งที่ไดร้บักบัดนตรี 

7.การสอนชื่อตวัโนต้ควรใหม้ีความสมัพนัธก์บับทเพลงที่ใชป้ระกอบการเรียน 
ณัชชา  โสคติยานุรกัษ์ การสอนดนตรีเป็นทักษะเฉพาะที่ตอ้งฝึกฝนเป็นศาสตรช์ัน้สูงที่

ตอ้งศึกษาหาประสบการณเ์ป็นพิเศษ ไม่ใช่รูแ้ต่เพียงเนือ้หาดนตรีก็สอนไดก้นัทุกคน ครูจะตอ้งรูว้่าควร
สอนอะไรและสอนอย่างไร ตอ้งรูร้ะดบัความสามารถของเด็กในชัน้เรียนและรูพ้ืน้ฐานของเด็กโดยรวม จะ
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ใชว้ิธีการสอนแบบเดียวกนัเพื่อปอ้นเนือ้หาเดียวกนันัน้กบัเด็กต่างกลุม่ไม่ได ้นกัการศึกษาดา้นดนตรีทัง้
ในประเทศไทยและต่างประเทศไดค้น้ควา้วิจยักนัอย่างกวา้งขวางในเรื่องของการสอนดนตรีส  าหรบัเด็ก 
ขอ้สรุปเป็นอย่างไรนัน้คงฟันธงไม่ได ้เพราะขึน้อยู่กบัปัจจัยแวดลอ้มหลายประการ ทุกวันนีใ้นประเทศ
ไทยก็มีวิธีการสอนและเนือ้หาที่สอนในวิชาดนตรีไม่เหมือนกนัในแต่ละโรงเรียน ซึ่งความจรงิก็เป็นเรื่องที่
ดีที่ไดท้ าอะไรไม่เหมือนกนัแต่ขอ้ส าคัญอยู่ที่ว่า ครูดนตรีที่สอนที่สอนประจ าโรงเรียนนัน้จบทางดา้นนี ้
โดยตรงหรือไม่ มีประสบการณเ์พียงพอหรือไม่ มีความตัง้ใจจรงิในการสอนหรือไม่ คิดคน้ควา้หาวิธีการ
สอนที่เหมาะสมหรือไม่ และรูจ้กัฝึกฝนตวัเองอยู่เสมอหรือไม่ การสอนดนตรีในชัน้เรียนควรอาศยัการดน้สด
จากประสบการณข์องครูเป็นส าคัญ ควรมุ่งเนน้ใหเ้ด็กเกิดทัศนคติที่ดีกับดนตรี ปลกุฝังความรูด้า้นดนตรีให้
เขาสามารถเรียนรูด้ว้ยตัวเองต่อไปหรือศึกษาในขั้นสูงต่อไป และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนก์ับการด ารงชีวิต
อย่างมีความสขุได ้(ณชัชา  โสคติยานรุกัษ,์ 2549) 

ณรุทธ ์ สทุธจิตต ์ในการสอนดนตรีถา้ครูผูส้อนมีหลกัการหรือเทคนิควิธีการสอนที่ถกูตอ้ง
เหมาะสม จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนประสบความส าเร็จและดียิ่งขึน้ในเรื่องนี ้ไดก้ล่าวถึงแนวทางใน
การสอนดนตรี ซึ่งสรุปไดด้งันี ้ 

1. การสอนใหผู้เ้รียนมีประสบการณใ์นการฟังเสียงก่อน ก่อนที่จะสอนสญัลกัษณ์
ทางดนตร ี

2. ผูเ้รียนควรมีสว่นรว่มในกิจกรรมดนตรีทกุประเภท 
3. สาระดนตรีและกิจกรรม ควรจดัใหเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 
4. กิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอนดนตรี ควรมีความหลากหลายต่างๆกันไป 

(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2538) 
สรุปไดว้่าในการสอนปฏิบัติดนตรีแต่ละเครื่องมือ ย่อมมีเทคนิควิธีสอนหรือกลวิธีสอน

แตกต่างกนัไปตามความเฉพาะของเครื่องมือนัน้ๆอย่างไรก็ตาม หลกัการสอนทั่วไปที่ควรค านึงถึง และ
เป็นหลกัการที่สามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานในการพฒันาการสอนปฏิบติัดนตรีแต่ละประเภทนัน้สามารถกลา่ว
ไดว้่ามีความเหมือนกัน หรือสามารถน าหลักการทั่วไปนีไ้ปประยุกตใ์ชไ้ด ้หรือน าไปพัฒนาให้
เหมาะสมกับการสอนทักษะดนตรีเฉพาะเครื่องมือต่อไปนี ้การเรียนการสอนดนตรีไม่ว่าในระดบัได้
ก็ตาม ถา้ผูส้อนมีหลกัการหรือเทคนิควิธีการสอนที่ถูกตอ้งเหมาะสม ย่อมจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้
มีความเขา้ใจในสาระดนตรีได ้ในระดบัประถมศึกษาวิธีการสอนจดัว่ามีความส าคญัมาก ทัง้นีเ้นื่องจาก
ผูเ้รียนยังอยู่ในวัยที่ไม่สามารถจะเรียนรูห้รือเขา้ใจบางสิ่งบางอย่างที่เป็นนามธรรมได้อย่างถ่องแท ้
ผูส้อนจึงควรหาวิธีการที่จะช่วยท าใหส้ิ่งที่เป็นนามธรรมมีความหมายกับผูเ้รียนเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆได้ดีขึน้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ผู้เรียนมีการพัฒนาด้าน
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ความคิดเป็นผูใ้หญ่มากขึน้ ความเขา้ใจใหเ้รื่องต่างๆดีขึน้ เทคนิควิธีการสอนก็ยงัคงเป็นสิ่งจ าเป็นในอนั
ที่จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีความหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนใหดี้ขึน้ การเรียน
การสอนดนตรีที่ดีจึงควรเป็นวิธีการที่พฒันามาจากหลกัการหรือแนวคิดที่เหมาะสมกบัพฒันาการของ
ผูเ้รียนและสาระดนตรี 
2.3 ทฤษฎีการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี 

2.3.1 จงัหวะ 
หมายถึง ช่วงเวลาที่ด  าเนินอยู่ในขณะที่บรรเลงดนตรี สิน้สุดลงก็ต่อเมื่อบทเพลงนั้น ๆ 

แลว้ จงัหวะมีหนา้ที่คอยควบคมุการเคลื่อนที่ของท านองและแนวประสานเสียงต่างๆ ใหม้ีความสมัพนัธ์
กนั  การเดินของจงัหวะจะด าเนินไปอย่างสม ่าเสมอ จึงเปรียบเทียบจงัหวะเหมือนกบัเป็นเวลาหรือชีพจร
ของดนตรีจงัหวะเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของดนตรี และเป็นทกัษะขัน้พืน้ฐานของผูเ้ล่นดนตรี จงัหวะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

จังหวะเคาะ (Beat) เป็นหน่วยบอกช่วงเวลาของดนตรี ปฏิบัติโดยการเคาะ
จงัหวะใหด้ าเนินไปอย่างสม ่าเสมอขณะที่เลน่ดนตรี จนกว่าจะจบบทเพลง 

จังหวะท านอง (Rhythm) เป็นช่วงเวลาที่เสียงดังออกมามีทั้งเสียงสั้นเสียงยาว
สลบักนัไปหรือบางครัง้อาจสลบัดว้ยความเงียบดว้ยก็ได ้ซึ่งมีความแตกต่างกนัไปแลว้แต่บทเพลง 
ความสัน้ – ยาวของจงัหวะใชจ้งัหวะเคาะเป็นเครื่องวดัจงัหวะเป็นองคป์ระกอบดนตรีแนวนอน ซึ่ง
เป็นคณุสมบติัขอ้แรกของผูเ้รียนดนตรีที่จะตอ้งท าความเขา้ใจจนสามารถปฎิบติัจงัหวะตามโน๊ตได ้
ตวัโนต้และตัวหยุดเป็นสญัลกัษณท์ี่เขียนบนัทึกความสัน้ - ยาว ของจังหวะท านอง โดยใชจ้งัหวะ
เคาะเป็นเครื่องวัดอัตราความสั้น – ยาว เมื่อเข้าใจเรื่องจังหวะก็สามารถเรียนรูด้นตรีได้ดีขึน้ 
(สมนึก อุ่นแกว้, 2555) 
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2.3.2 ตวัโนต้ และตวัหยุด  
1) ตวัโน๊ต (Note) หมายถึง สญัลกัษณท์ี่เขียนบนัทกึความสัน้ – ยาวของเสียง 
2) ตวัหยดุ (Rest) หมายถึง สญัลกัษณท์ี่เขียนบนัทกึความสัง้ – ยาวของความเงียบ 

 
ลักษณะและชื่อของตัวโน้ต และตัวหยุด  

ตัวโน้ต ตัวหยุด ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่ออเมริกัน 
  ตวักลม Semibreve Whole 

    ตวัขาว Minim Half 

  
ตวัด า Crotchet Quarter 

  เขบ็ตหนึ่งชัน้ Quaver Eighth 

  เขบ็ตสองชัน้ Semi Quaver Sixteenth 

 
ภาพประกอบ 2 ลกัษณะและชื่อของตวัโนต้และตวัหยุด 

 

2.3.3 ระดบัเสียง 
ระดบัเสียง หมายถึง ความสงู - ต ่า ของเสียงดนตรี ซึ่งมีชื่อเรียกเรียงตามล าดบัจากเสียง

ต ่าไปหาเสียงสงู ดงันี ้ 
ชื่อระดบัเสียง  โด เร ม ี ฟา ซอล ลา ที  
ชื่อตวัอกัษร   C D E F G A B 
ชื่อตวัเลข   1 2 3 4 5 6 7 

สรุปไดว้่า ระดบัเสียงไดม้าจากการแบ่งเสียงดนตรีอย่างเป็นระบบ เป็นองคป์ระกอบดนตรี
ในแนวตั้ง เขียนบันทึกด้วยบรรทัด 5 เส้น กุญแจประจ าหลัก และสัญลักษณ์ประกอบอ่ืน ๆ เมื่อน า
จงัหวะกบัระดบัเสียงมารวมกนัจะเกิดเป็นท านองเพลง (สมนึก อุ่นแกว้, 2555) 

2.3.4 บนัไดเสียง  
บนัไดเสียง หมายถึง กลุ่มของระดบัเสียงหรือโนต้ที่น ามาจดัเรียงกนัเป็นล าดบัชัน้ ในแต่

ละขัน้มีระยะห่างของเสียงแตกต่างกนัไปตามโครงสรา้งของบนัไดเสียงชนิดนัน้ๆ ถา้เรียงล าดบัจากเสียง
ต ่าขึน้ไปเสียงสงูเรียกว่า ไลเ่สียงขาขึน้ (Ascending) ถา้เรียงล าดบัจากเสียงสงูลงมาเสียงต ่ากว่าเรียกว่า 
ไล่เสียงขาลง (Descending) โดยไม่มีการขา้มขึน้ และครอบคลมุโนต้ทัง้หมดในหนึ่งคู่แปดบนัไดเสียงมี
หลายชนิด แต่ละชนิดจะมีเสียงโดยรวมที่แตกต่างกนัไป ซึ่งขึน้อยู่กบัโครงสรา้งของบนัไดเสียงนัน้ๆ ว่ามี
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ระยะห่างของเสียงแตกต่างอย่างไรส าเนียงของเสียงดนตรีของแต่ละชาติแต่ละท้องถิ่นมีความเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัก็เนื่องมาจากการใชบ้นัไดเสียงที่แตกต่างกนั (สมนึก อุ่นแกว้, 2555) 
2.4 แบบฝึกหัดทีใ่ช้ในการสร้างแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น 

2.4.1 A Practice approach to playing the saxophone : for class or individual 
instruction by Steven Mauk 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบฝึกหดั A Practice approach to playing the saxophone : for class or 
individual instruction by Steven Mauk 

 

2.4.2 Saxophone Clarinet an easy guide by Chris Coetzee 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แบบฝึกหดั Saxophone Clarinet an easy guide by Chris Coetzee 
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2.4.3 Essential Elements for Band book 1 From Saxophone 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบฝึกหดั Essential Elements for Band book 1 From Saxophone 
 
2.5 ประวัติและผลงานวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
พ.ศ. 2454  

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงรเิริ่มก่อตัง้ลกูเสือขึน้ เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2454 นบัเป็นประเทศที่ 3 ของต่อจากประเทศองักฤษและสหรฐัอเมริกา ทรงพระราชทานธงลกูเสือ
ประจ าจงัหวดัพระนครและคฑาใหแ้ก่โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
พ.ศ. 2460 

แตรวงลูกเสือในช่วงนัน้มี ครูฟูพุทธินันท ์เป็นผูค้วบคุมวง หลวงเสข สุนทร ซึ่งเป็นผูช้่วย
อาจารยใ์หญ่ฝ่ายปกครอง สอนภาษาฝรั่งเศส สอนดนตรี และเป็นคฑากรวงดรุยิางคด์ว้ย 
พ.ศ. 2500  

อ.ทวี ชัยเจริญ เขา้รบัราชการเป็นครูแผนดนตรีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยัไดร้บัการฟ้ืนฟดูา้นดนตรีจากกองลกูเสือแห่งชาติ 

ในสมยัอธิบดีกรมต ารวจเผ่า ศรียานนท ์ไดม้อบหมายใหก้รมต ารวจเป็นผูส้รรหาวงดนตรี
ร่วมกบักองลูกเสือมีวงส่วนกลางและต่างจงัหวดัจ านวน 10 วง วงดุริยางคส์วนกุหลาบวิทยาลยัไดร้ับ
ความอนุเคราะหจ์ากรฐับาล โดยรฐับาลไดใ้หใ้ชเ้ครื่องดนตรีใชใ้นวง  Brass band  ซึ่งประกอบไปดว้ย
เครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องกระทบจ านวน 50 ชิน้ 
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วงดุริยางค์สวนกุหลาบวิทยาลัยได้เป็นตัวแทนของกรุงทพฯ โดยได้รบัเงินสนับสนุน
ขณะนัน้ประมาณ 150,000 บาทต่อโรงเรียน อาจารยท์วี ชัยเจริญ ผูค้วบคมุวง เป้นผูร้บัมอบเงินพรอ้ม
ทั้งได้อบรมที่กองดุริยางค์กรมต ารวจเป็นเวลา 6 เดือนครึ่ง สิ่งที่ได้รบันั้นเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใน
การศึกษาดนตรีของนกัเรียน ท าใหว้งดรุยิางคส์วนกหุลาบไดเ้ครื่องดนตรีเพิ่มขึน้มาใชบ้รรเลงในพิธีการ
ต่างๆ ของทางราชการ ซึ่งยงัมีเครื่องดนตรีบางชิน้ที่ยงัสามารถใชไ้ดถ้ึงจนปัจจบุนั 
พ.ศ. 2502  

อ.ทวี ชัยเจริญ เขา้มาเป็นอาจารยผ์ูค้วบคุมวงดรุิยางคโ์รงเรียน หอ้งดุริยางคต์ัง้อยู่ที่ตึก
ศาลาพระเสด็จ (อาคารไม)้ ไดม้ีการรเิริ่มสง่แตรลกูเสือเขา้ประกวดเป็นครัง้แรก 
พ.ศ. 2503  

เขา้ประกวดแตรวงลูกเสือเป็นครัง้ที่ 2 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครัง้ที่ 23 โดยไดร้บั
รางวลัรองชนะเลิศในปีนีว้งดรุยิางคส์วนกหุลาบไดแ้สดงการบรรเลงเพลงและแปรขบวนถวายหนา้พระที่
นั่ง ในการแข่งขนัฟตุบอลประเพณีชิงถว้ยพระราชทานระหว่างโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยักบัโรงเรียน
เทพศิรนิทร ์
พ.ศ. 2504  

สง่ประกวดแตรวงลกูเสือเป็นครัง้ที่สามในงานศิลปหตักรรมนกัเรียนครัง้ที่ 24 ไดร้บัรางวลั
รองชนะเลิศ 
พ.ศ.2506  

ไดร้บัพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระราชชนนี ในการบรรเลงและแปรขบวน 
ในงานศิลปหตัถกรรม และ ไดร้เิริ่มก่อตัง้วง S.K. Jazz 
พ.ศ.2508  

แสดงการบรรเลงและแปรขบวนถวายหนา้ที่ประทบัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ณ เวที
กลางแจง้ในงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครัง้ที่ 25  

อาจารยท์วี ชยัเจรญิ ผูบ้งัคบักองดรุยิางคล์กูเสือเขา้เฝา้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน 
พ.ศ. 2509  

เป็นกองเกียรติยศรบัเสด็จ ในพิธีเปิดกีฬา Asian Games ครัง้ที่ 5 ณ สนามศภุชลาศยั  
พ.ศ. 2515 

ชนะเลิศการประกวดวงดรุยิางคง์านกีฬา ที่จดัขึน้โดยบรษิัท Gevanis  
พ.ศ. 2516 – 2517 
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ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงวงจากแตรวงทองเหลือง โดยเพิ่มเครื่องเป่าลมไมจ้ าพวกป่ีคลาริเน๊ต
เขา้มา ท าใหว้งดรุยิางคส์วนกหุลาบเป็นวงดรุยิางคเ์ครื่องลม (Wind Band) ในแบบฉบบัวงโยธวาฑิต 
พ.ศ. 2519  

แสดงดนตรีใหว้งดุริยางคล์ูกเสือประเทศฮ่องกงรบัชมในโอกาส การเดินทางมาแสดงใน
ประเทศไทยโดยในปีเดียวกันนีเ้องท่านอาจารยท์วี ชัยเจริญ ได้ขอลาออกจากราชการเพื่อไปรกัษา
สขุภาพ 
พ.ศ. 2522  

อาจารยว์ีระ กาญจนรงัสิตา ไดร้เิริ่มมีการตดัชดุลกูเสือส าหรบัใชใ้นวงดรุยิางคใ์หม้ีเนือ้ผา้
และรูปแบบเป็นสีเดียวกันเพื่อเป็นเอกภาพ และเป็นรูปแบบแนวทางเดียวกับลูกเสือกองเกียรติยศรบั
เสดจของโรงเรียน แต่ลกูเสืวงดรุยิางคส์วนกหุลาบยงัคงใชเ้ข็มขดัขาวและสนบัแขง้สีขาวตามแบบเดิม 
พ.ศ. 2523 

อาจารยก์าญจนา เตชะวณิชย ์(คชแสง) เขา้รบัราชการเป็นอาจารยด์นตรีศึกษาไดม้ีการ
เริ่มใชช้ดุวงดรุยิางคท์ี่เป็นชุดพระราชทานแขนยาวสีขาวกุ๊นก ามะหยี่สีน า้เงินดิน้ทองที่ปลายแขนรอบคอ
เสือ้กุ๊นก ามะหยีสีน า้เงิน กระดมุทองเป็นตราประจ าโรงเรียน กางเกงขาสัน้สีด า ครอบสนบัสีขาวทับถุง
เทา้ยาวสีด า สวมหมวกแก็ปทรงหมอ้ตาลติดหนา้หมวกเป็นตราประจ าวงรูปพิณ  
พ.ศ. 2524  

อาจารยว์ิศิษฎ ์จิตรรงัสรรค ์เขา้รบัราชการเป็นอาจารยผ์ูฝึ้กสอนและควบคุใวงดุริยางค์
โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัการประกวดวงดนตรีสากลประเภทวงแจ๊สในปีนีเ้ป็นครัง้แรก ซึ่งจดัขึน้ ณ 
หอประชมุครุุสภา ในงานมหกรรมเครื่องเรียน โดยไดร้บัรางวลัชนะเลิศ 

Suankularb Symphonic Band : กา้วสูก้ารจดัคอนเสิรต์สาธารณชนเป็นครัง้แรก จดัแสดง
คอนเสิรต์สวนกุหลายคอนเสิรต์ ครัง้ที่ 1 ต่อสาธารณชน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2524 มีการแสดง 2 รอบ โดยมีอาจารยว์ิศิษฏ ์จิตรรงัสรรค ์เป็นผูอ้  านวย
เพลง ในปีเดียวกนันัน้เองก็ไดม้ีการรวมวงจตรุมิตรครบทัง้ 4 โรงเรียนเป็นครัง้แรก ในการแข่งขนัฟุตบอล
จตรุมิตรสามคัคีครัง้ที่ 9 ณ สนามศภุชลาศยั  
พ.ศ. 2525  

ไดร้บัรางวลัชนะเลิศในการประกวดวงโยธวาฑิตนกัเรียนชิงถว้ยพระราชทานซึ่งจดัขึน้โดย
กรมพลศกึษาเป็นครัง้แรก 

วงดนตรี SK Jazz ไดร้บัรางวัลชนะเลิศต่อเนื่อง จากการประกวดดนตรีในงานมหกรรม
เครื่องเรียน ณ หอประชมุครุุสภา  
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เริ่มใชชุ้ดประจ าวงดุริยางคท์ี่เป็ยสูทเบลเซอรส์ีฟ้า กางเกงขายาวสีขาว หมวกทรงหมอ้
ตาลสีขาวเป็นครัง้แรกในพิธีเปิดประเพณฟัตุอลจตรุมิตรครัง้ที่ 10  

จัดท าเทปบันทึกเสียงเพลงประจ าโรงเรียนในรูปแบบเทปคาสเซ็ตสเตริโอขึน้เพื่อจัด
จ าหน่ายหารายได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์เพียรผจง ศิวะโกเศศ อาจารย์วีระ 
กาญจนารงัสิตา อาจารยส์โุข วฒุิโชติ ในการอ านวยการและประสานงาน 
พ.ศ. 2527  

จัดแสดงสวนกุหลาบคอนเสิ ร ์ต ครั้งที่  2 เมื่ อวันที่  11 สิ งหาคม พ .ศ. 2527                                   
ณ หอประชมุใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
พ.ศ. 2531  

ประกวดวงนัง้บรรเลงเพลงไทย ไดร้บัรางวัลรางวัลชนะเลิศ และไดร้บับรรเลงดนตรีหน้า
พระที่นั่งสมเด็จพระเทพรตันาชสดุาฯ เนื่องในวโรกาสพิธีรชัมงัคลาภิเษก ซึ่งจดัขึน้โดยกองทพับก 
 
พ.ศ. 2532  

จดัแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 3 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน พ.ศ. 2532 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยใช้
ชื่อว่า “คอนเสิรต์สวนกหุลาบ 108 ปี เพื่อสายใจไทย” 
พ.ศ. 2538  

รว่มจดัแสดง สวนกุหลาบคอนเสิรต์ครัง้ที่ 4 “ราตรีนีโ้ปรยดว้ยกลีบกุหลาบ” ในงานกาลา
ดินเนอร ์จัดโดยบริษัทแกรมมี่ เนื่องในงาน “สวนกุหลาบวิทยาลัยครบรอบ 12 ทศวรรษ” เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2538 ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิตติ ์ 
พ.ศ. 2547  

จดัแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 5 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2547 ณ หอประชุมสวนกุหลาบ
ร าลกึ นบัเป็นการจดัคอนเสิรต์ครัง้แรกที่จดัรว่มกนัระหว่างชมุนมุดนตรีสากลและชมุนมุดนตรีไทย  
พ.ศ. 2548  

จัดแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 6 “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และ เฉลิมฉลองครบรอบ 123 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เมื่อ
วนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 ณ หอประชมุสวนกหุลาบร าลกึ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
พ.ศ. 2550 

ประกวดวงโยธวาฑิตนักเรียน – นิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 26 จัดโดยกรมพลศึกษา ได้รับ
รางวลัเหรียญเงิน 
พ.ศ. 2552  
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จัดแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 7 “Sound From Film” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ 
หอประชมุสวนกหุลาบร าลกึ 
พ.ศ. 2553  

จัดแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 8 “ฟังเพลงชมตึก ร  าลึกความหลัง ครัง้อยู่สวน” เมื่อวันที่ 25 
มิถนุายน พ.ศ. 2553 ณ หอประชมุสวนกหุลาบร าลกึ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
พ.ศ. 2558 

จัดแสดงคอนเสิร ์ตครั้งที่  9 Suankularb Concert Special  “Rose of love” วันที่  15 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 ณ หอประชมุสวนกหุลาบร าลกึ โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
พ.ศ. 2559 

จดัแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่ 10 “Long Tong Long time Long Building” วนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2559 ณ ลานสนามหนา้ตกึยาว โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

 
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน  

จัดแสดงคอนเสิรต์ครัง้ที่  11 “Centennial Celebration Concert” วันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ณ หอประชมุเล็ก ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

ปัจจุบันวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยยังคงท าหน้าที่ในการบรรเลงในพิธี
ต่างๆในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างเสมอมา 
 2.6 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

(มงคล สืบวงศ,์ 2556) รายงานการพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การฝึกปฏิบติัอลั
โตแซ็กโซโฟนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะ ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชัยสน อ าเภอ 
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การศึกษาในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค ์1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะหน่วยการ
เรียนรูท้ี่ 2 เรื่องการฝึกปฏิบติัอลัโตแซ็กโซโฟน ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชยั
สน ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการฝึก
ปฏิบติัอัลโตแซ็กโซโฟน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชัยสน ก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชช้ดุฝึกทกัษะ 3) เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะหน่วย
การเรียนรูท้ี่ 2 เรื่องการฝึกปฏิบติัอัลโตแซ็กโซโฟน ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เขาชยัสน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชยั
สน เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนจ านวน 32 
คน ไดม้าโดยการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ค่ารอ้ยละ ค่าที (t-test) ค่าคะแนน
เฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ผลการศึกษาพบว่าชดุฝึกทกัษะการฝึกปฏิบติั อลัโตแซ็ก
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โซโฟนมีประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ที่ ก าหนด 80/80 โดยมีประสิท ธิภาพ  82.37/ 81.78 มี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การฝึกปฏิบติัอลัโตแซ็กโซโฟน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลงัการใชชุ้ดฝึกทักษะการฝึกปฏิบัติอัลโตแซ็กโซโฟนสูง
กว่าก่อนไดร้บัการสอน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใช้
ชดุฝึกทกัษะมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 

(สุจิตตรา คงปลื ้ม , 2552) การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากล ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ในการวิจยัครัง้นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาทกัษะในดา้นการอ่านโนต้สากล
ระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551 จากจ านวนนักเรียนทัง้หมด 51 
คน ดว้ยวิธีการประเมินที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยัทัง้สิน้ โดยเริ่มท าการวิจยั
ตัง้แต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผลการวิจัยพบว่านักเรียนจ านวนหนึ่งมีการพัฒนา
ทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลดีขึน้กว่าเดิมด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้
ระยะเวลาในการฝึกทกัษะการอ่านโนต้สากลมากพอสมควร ดงันัน้ก่อนที่จะเกิดทกัษะการอ่านให้
นกัเรียนไดฝึ้กการเขียนโนต้สากลก่อนโดยจะน ามาซึ่งการพัฒนาทักษะในดา้นการอ่านโนต้สากล
ไดอ้ย่างคล่องแคล่วและถูกตอ้งรวมทั้งส่งผลมาถึงการปฏิบัติเครื่องดนตรีด้วยความเข้าใจและ
ถกูตอ้งมากย่ิงขึน้ 

(ธัญชนา ชัยวิรตัน์, 2559) การพัฒนาชุดการสอนคีบอรด์ (เปียโน) ส าหรบันักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี วิชาโทเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง การศึกษาครัง้นีม้ี
ความมุ่ งหมายเพื่ อพัฒนาชุดการสอนคีบอร์ด (เปียโน) ส าหรับนักศึกษาวิชาโทเปียโน 
มหาวิทยาลยัล าปาง ที่มีประสิทธิภาพของชดุการสอนตามเกณฑท์ี่ก าหนด 80/80 และศึกษาความ
พงึพอใจเป็นนกัศกึษาสาขาวิชาดนตรี ชัน้ปีที่1 ปีการศึกษา 2558 ที่เรียนวิชาเปียโน จ านวน 16 คน 
เครื่องมือที่ใชใ้นงานวิจัยประกอบไปดว้ย 1) ชุดการสอนคีบอรด์ 2)แบบสอบถามความพึงพอใจ 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก ้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่ารอ้ยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลของการวิจัยพบว่า ชุดการสอนมีค่าประสิทธิภาพ 83.89/86.93 ซึ่งสูงกกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว ้และความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่มนระดับ

มาก (x̅=4.37) 
(บุษบา น า้ค้าง, 2560) การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะนักเรียนด้านการอ่านโน้ตดนตรี

สากลเบือ้งตน้โดยวิธีการประยุกตใ์ชว้ิธีการของโคดายส าหรบันักเรียนกิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นงานวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนว
ทางการฝึกทักษะนักเรียนด้านการอ่านโน้ตดนตรีสากลเบือ้งต้น โดยการสรา้งแบบฝึกหัดและ
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ทดลองใชส้อนกับนักเรียชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 19 คน โดยมีการทดสอบก่อนเรียน – หลงั
เรียน ผลการวิจัยพบว่าแบบฝึกหัดมีค่าตรงเชิงเนื ้อหา อยู่ในระดับใช้ไดทุ้กขอ้เฉลี่ยของผลของ
คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.5 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไวแ้ละมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากบั95.79/90.8 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตัง้ไว ้(เกณฑ ์80/80) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกหัดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สดุทกุรายการประเมิน 

(นายศิริพงศ ์สมบูรณ,์ 2558) การสรา้งแบบฝึกหดัการแกไ้ขปัญหาการตดัลิน้และการกด
นิว้ที่ไม่สมัพันธ์กนัของการเล่นคลาริเน็ต กรณีศึกษา : เพลง A MIDSUMMER NIGTH’S DREAM 
ท่อน SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคคื์อ 1)ศึกษาการตัดลิน้
และการกดนิว้ที่ถูกตอ้ง 2) ศึกษาปัญหาการตดัลิน้และการกดนิว้ที่ไม่สมัพนัธก์นัของการเล่นคลาริ
เน็ต 3) เพื่อสรา้งแบบฝึกหดัส าหรบัการแกไ้ขปัญหาการตดัลิน้และการกดนิว้ที่ไม่สมัพนัธเ์พื่อใชก้บั
การบรรเลงเพลง ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกหัดที่สรา้งขึน้มีเนือ้หา 2 ส่วน ดังนี ้1) ผลที่ได้จาก
แบบสอบถามจากความคิดเห็น คือ แบบฝึกหดัมีการอธิบายรายละเอียดของการฝึกซอ้มในแต่ละ
สปัดาหไ์ดเ้ป็นอย่างดีและมีระดับการซอ้มการง่ายไปหายากตามความเหมาะสมที่เก่ียวขอ้งกับ
เพลงไดเ้ป็นอย่างดี 2) ผลที่ไดจ้ากแบบประเมินกลุ่มตัวอย่างทดลองมีพัฒนาการการกดนิว้และ
การตดัลิน้ที่สมัพนัธดี์ขึน้อยู่ในเกณฑ ์ดี ในการเลน่บทเพลงดงักลา่ว 

(นายณัฐ เชียงทอง, 2555) แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านโนต้แรกเห็นแบมีดนตรีประกอบ
ส าหรบักีตา้รค์ลาสสิกในระดับชัน้ตน้ งานวิจัยชิน้นีม้ีวัตถุประสงค ์3 ขอ้ ดังนี ้1)เพื่อสรา้งแบบฝึก
เสริมทักฟาะการอ่านโนต้แรกเห็นแบบมีดนตรีประกอบส าหรบักีตา้รค์ลาสสิกในระดับขัน้ตน้ใหม้ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ตัง้ไว ้70/70 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
ผูเ้รียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านโนต้แรกเห็นแบบมีดนตรีประกอบส าหรบักีตา้รค์ลาสสิกใน
ระดบัขัน้ตน้ 3)ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านโนต้แรกเห็นแบบมี
ดนตรีประกอบส าหรบักีตา้รค์ลาสสิกในระดบัชัน้ตน้ ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกเสริมทกัษะดงักล่าง
นัน้มีประสิทธิภาพ 76.66/74.4 สูงกว่าเกณฑท่ี์ก าหนด 70/70 2)นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ในการอ่าน
โนต้แรกเห็นมากขึน้หลงัจากการใชแ้บบฝึกหดัคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได ้6.92 และหลงัเรียน
ได ้11.16 ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัยะที่ 0.5 และ 3)พบว่านกัเรียนมีความพงึพอใจต่อแบบฝึกเฉลี่ย 
4.11 ซึ่งอยู่ในระดบัมาก  
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน

เบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ตามขัน้ตอนดงันี ้ 
3.1 กลุม่ประชากร 
3.2 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั  
3.3 การสรา้งเครื่องมือการวิจยั 
3.4 การด าเนินการทดลอง  
3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.6 การวิเคราะหข์อ้มลู  
3.7 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

3.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ไดแ้ก่ประชากรนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวน

กหุลาบวิทยาลยั เครื่องมือแซ็กโซโฟน  จ านวน 5 คน  
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

2.1 ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต 
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

2.2 แบบทดสอบการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจ 

3.3 การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 
3.3.1 การสรา้งแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรง

เรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
1) ศกึษาและคน้ควา้เอกสารส าหรบัการเป่าแซ็กโซโฟน ไดแ้ก่ ประวติัและประเภทของแซ็ก

โซโฟนวิธีการเป่าแซกโซโฟน คือ การวงรูปปาก การนั่งเป่า การยืนเป่า การวางนิว้บนแซ็กโซโฟน การฝึก
เป่าเสียงตวัโนต้และสเกลในเครื่องมือแซ็กโซโฟน การบรรเลงเพลงดว้ยเครื่องมือแซ็กโซโฟน  

2) น าขอ้มลูไดร้บัการจากคน้ควา้มาสรา้งเป็นชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้
นกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

3) หลังจากการสรา้งชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับนักศึกษา
นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัเสร็จแลว้ จึงน าชุดแบบฝึกหัดนั้นไปใชผู้เ้ชี่ยวชาญ



  29 

จ านวน 3 ท่าน ตรวจความเหมาะสมของเนือ้หาและทักษะการฝึกปฏิบัติในการใชท้ดลองการวิจัยนี ้
หรือไม่ ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 คนไดแ้ก่ 1) อ.นาวี คชเสนี ศิลปินอาวโุสกรมศิลปกร 2) อ.ณัฐพล เฟ่ืองอกัษร 
อาจารยส์าขาวิชาดนตรีตะวันตกมหาวิทยาลยัสมเด็จเจา้พระยา 3) อ.ดารารตัน ์หุตะวัฒนะ อาจารย์
ประจ าภาควิชาดรุยิางคศิ์ลป์ เอกดนตรีสากล คณะศิลปศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

4) น าผลที่ ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไขชุดแบบฝึกหัดตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญและน าไปชดุแบบฝึกหดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจอีกรอบ 

5) น าชดุแบบฝึกหดัไปทดลองกบัผูเ้รียน 
3.3.2 การสรา้งแบบทดสอบในการเป่าแซ็กโซโฟน 

1) ศกึษาและคน้ควา้เอกสารส าหรบัการเป่าแซ็กโซโฟน ไดแ้ก่ ประวติัและประเภทของแซ็ก
โซโฟนวิธีการเป่าแซกโซโฟน คือ การวงรูปปาก การนั่งเป่า การยืนเป่า การวางนิว้บนแซ็กโซโฟน การฝึก
เป่าเสียงตวัโนต้และสเกลในเครื่องมือแซ็กโซโฟน การบรรเลงเพลงดว้ยเครื่องมือแซ็กโซโฟน 

2) น าเนื ้อหาที่ได้นั้นมาท าแบบทดสอบการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับนักเรียน              
วงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

3) หลงัจากการสรา้งแบบทดสอบในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัศึกษานกัเรียน
วงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั เสรจ็แลว้ จึงน าชุดแบบฝึกหดันัน้ไปใชผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจความเหมาะสมของเนื ้อหาและทักษะการฝึกปฏิบัติในการใช้ทดลองการวิจัยนี ้หรือไม่ 
ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้ 3 คนไดแ้ก่ 1) อ.นาวี คชเสนี ศิลปินอาวโุสกรมศิลปกร 2) อ.ณัฐพล เฟ่ืองอกัษร อาจารย์
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกมหาวิทยาลัยสมเด็จเจา้พระยา 3) อ.ดารารตัน ์หุตะวัฒนะ อาจารยป์ระจ า
ภาควิชาดรุยิางคศิ์ลป์ เอกดนตรีสากล คณะศิลปศกึษาสถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

4) น าผลที่ไดร้บัจากผูเ้ชี่ยวชาญมาปรบัแกไ้ขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ
และน าไปชดุแบบฝึกหดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจอีกรอบ 

5) น าแบบทดสอบไปเก็บขอ้มลูจากนกัเรียน  
3.4 การด าเนินการทดลอง 

1) ผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัศกึษานกัเรียนวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั มาใชเ้นน้การหาประสิทธิภาพในการสอนในวิชาปฏิบติัเครื่องดนตรี
ในเครื่องมือ แซ็กโซโฟน พรอ้มชีแ้จงค าแนะน าในการใชช้ดุแบบฝึก  

2) ระยะเวลาการใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรับนกัศึกษานกัเรียนวง
โยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ใชเ้วลาครัง้ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 สปัดาห ์ 
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3) หลงัจากครบก าหนดจากใชชุ้ดแบบฝึกหดัแลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบในการเป่าแซ็ก
โซโฟนเบือ้งตน้ เพื่อใหท้ราบถึงความเขา้ใจในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าคะแนน
แบบทดสอบใหไ้ดร้อ้ยละ 80 ถึงจะผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 น าแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ไปใชก้บักลุม่ประชากร 
5.2 น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้แบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นมาเก็บ

รวบรวมเพื่อหาค่าสถิติต่อไป  
3.6 การวิเคราะหข์้อมูล 

6.1 หลงัจากไดด้ด าเนินการทดลองจนเสรจ์สิน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลคะแนนของนกัเรียน
ที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้
และให้นักเรียนที่ เข้าร่วมการวิจัยประเมินความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่า        
แซ็กโซโฟนเบือ้งตน้เพื่อหาระดบัความพงึพอใจ 
3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

7.1 หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ (Content Validity) ของชุดแบบฝึกหัดในการเป่า
แซ็กโซโฟนเบือ้งต้น ส าหรับนักศึกษานักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โดย
พิจารณาจาก ความสอดคลอ้ง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชส้ตูร ดงันี ้ 

IOC = R 

      N 
IOC แทน  ความสอดคลอ้งของเนือ้หา 

R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  
N  แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
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7.2 หาค่าความเที่ยงของแบบประเมิน (Content Validity) ของชุดแบบฝึกหัดในการเป่า
แซ็กโซโฟนเบือ้งต้น ส าหรับนักศึกษานักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โดย
พิจารณาจาก ความสอดคลอ้ง IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญโดยใชส้ตูร ดงันี ้ 

IOC = R 

        N 
IOC แทน  ความสอดคลอ้งของเนือ้หา 

R แทน ผลรวมความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด  
N  แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

 
7.3 สถิติทดสอบสมมติฐาน หาค่า T-Test แบบ Dependent Sample เปรียบเทียบความ

แตกต่างของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน ของกลุม่ตวัอย่าง โดยใชส้ตูร ดงันี ้

 

t  แทน  ค่าสถิติที่ใชเ้ปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติ เพื่อทราบความมีนยัส าคญั  
D  แทน  ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่  
N  แทน  จ านวนคู่ของคะแนน  

ΣD  แทน ผลรวมทัง้หมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง  

ΣD2 แทน  ผลรวมก าลังสองของผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลอง 
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7.4 ค่าประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟน ใชส้  าหรบัการหาค่าแตกต่าง
ของคะแนนการทดสอบระหว่างก่อนเรียน และ หลงัเรียน 
  

𝐸1 =
𝛴𝑥
𝑛
𝑥
100

𝐴
 

 

𝐸2 =
𝛴𝑥
𝑛
𝑥
100

𝐵
 

 

เมื่อ  𝐸1   =  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

𝐸2   =  ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์

∑𝑥  =  ผลรวมจากคะแนนที่ไดจ้ากการวดัระหว่างเรียนทกุหน่วยการเรียนรู ้
A  =  คะแนนเต็มจากการวดัระหว่างเรียนทกุหน่วยการเรียนรู ้
N  =  จ านวนผูเ้รียน 

∑𝐹 =  คะแนนรวมที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  
B  =  คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลงัเรียน  

 
7.5 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนโดยการใช้

แบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้น ส าหรับนักศึกษานักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน                     
สวนกหุลาบวิทยาลยั 

P  =  R 

         N 

P  แทน  ความยาก 
R  แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูขอ้นัน้ (Right) 
N แทน  จ านวนคนที่ตอบทัง้หมด 
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7.6 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบก่อน/หลังเรียนโดยการใช้
แบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้น ส าหรับนักศึกษานักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน                  
สวนกหุลาบวิทยาลยั 

r  =  PH   PL 

              NH    NL 

r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
PH  แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูในกลุม่สงู 
PL แทน  จ านวนคนที่ตอบถกูในกลุม่ต ่า 
N แทน  จ านวนคนทัง้หมดในแต่ละกลุม่ 

 
7.7 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบก่อน/หลงัเรียนโดยการใช้แบบฝึกหัดในการเป่า

แซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ส าหรบันกัศกึษานกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
  โดยใชส้ตูร KR-20 

    rtt =    k        1 - pq 

                        k-1          s2 

rtt  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
K แทน จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 
p แทน สดัสว่นของคนท าถกูในแต่ละขอ้ 
q แทน สดัสว่นของคนท าผิดในแต่ละขอ้ 
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7.8 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพงึพอใจโดยใชข้องครอนบาค (Cronbach's 
Alpha  Coefficient) โดยมีสตูรดงันี ้ 

   a =    k         1 -  si
2 

                  k-1           si
2 

    a แทน  ความเชื่อมัน้ของแบบประเมินความพึงพอใจ 

k แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

  si
2 แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

 si
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

 
7.9 วิเคราะหค์วามพึงพอใจและความเหมาะสมของชุดการสอนในการใชแ้บบฝึกหัดใน

การเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ส าหรบันกัศกึษานกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
   ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

รอ้ยละ = ตวัเลขที่ตอ้งการเปรียบเทียบ X 100 

จ านวนเตม็ 

    คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

X  =  X 

                 N 

    X  แทน  ค่าเฉลี่ย 

   X  แทน  ผลรวมของคะแนน 
   N  แทน  จ านวนคน 

    ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

   SD  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   X  แทน  ผลรวมของคะแนน 
  N  แทน  จ านวนคน 
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โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับเกณฑข์องเบส(Vest. 1977:135; อา้งถึงใน
นภาพร สิงหทตั. 2548: 161) ดงันี ้

4.21 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  36 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
งานวิจัยในครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อสรา้งชุดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น

ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัการ
ใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยัและ
ศกึษาความพึงพอใจที่มีต่อชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั กลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัเป็นนกัเรียนวงโยธวาฑิตที่เลน่เครื่องดนตรี
แซ็กโซโฟนจ านวน 5 คน ใชเ้วลาการเก็บขอ้มูล 8 สปัดาห ์ครัง้ละ 2 ชั่งโมง โดยการใชแ้บทดสอบ
ก่อนเรียนในการเก็บข้อมูลในการบรรเลงแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตก่อนและน า
แบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั
น าไปใชเ้พื่อใหก้ารเป่าแซ็กโซโฟนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ในรูปแบบที่ถูกตอ้งหลงัจากเก็บขอ้มูล
ตามระยะเวลาและความหน่วยการเรียนรูแ้ลว้จึงน าแบบทดสอบหลงัเรียนมาทดสอบผลสมัฤทธิ์ใน
การเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ผูว้ิจัยขอเสนอ
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัตามล าดบัดงันี ้  

4.1 การสรา้งแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิตโรง
เรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั  

4.2ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน                  
สวนกหุลาบวิทยาลยั 

4.3 ผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับ
นกัเรยีนโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

 
4.1 การสร้างแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับนักเรียนวงโยธวาฑิต  
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

หลงัจากผูว้ิจัยไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มูลในการสรา้งแบบฝึกหัดโดยใชแ้บบฝึกหัดที่เป็น
แบบอย่างในการสรา้งจ านวน 3 เล่ม ไดแ้ก่ 1) A Practice approach to playing the saxophone 
: for class or individual instruction by Steven Mauk 2) Saxophone Clarinet an easy guide 
by Chris Coetzee 3 )  Essential Elements for Band book 1  From Saxophone ท า งผู้ วิ จั ย
พบว่าแบบฝึกหัดทั้ง 3 นั้นเน้นความส าคัญในเรื่อง 1)การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน             
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2) วิธีการจับแซ็กโซโฟน 3)ประเภทของเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน 4)การเป่าเสียงยาว  (Long tone)        
5)การฝึกตัดลิน้ 6)การไล่บนัไดเสียง 7)บทเพลงที่จะใชใ้นการฝึกซอ้มแซ็กโซโฟน ซึ่งทางผูว้ิจยัได้
เห็นวามส าคัญของทักษะเหล่านี ้ที่ เป็นพื ้นฐานในการเป่าแซ็กโซโฟน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้าง
แบบฝึกหดัตามหวัขอ้ดงักลา่วมาขา้งตน้ และ ใชค้  าอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจใน
การเป่าแซ็กโซโฟนมากขึน้  

 
4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย 

หลงัจากผูว้ิจัยไดด้ าเนินการใชชุ้ดแบบฝึกหัดการป่้าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียน
วงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและได้ท ากาทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ด้วย
แบบทดสอบการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้แลว้ ผูว้ิจัยน าคะแนนที่ไดจ้ากการทดสอบของประชากร 
จ านวน 5 คน มาวิเคราะหเ์พื่อหาผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้นตน้ขงนักรียนวงโยธวาฑิ
ตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ซึ่งผลการวิเคราะหไ์ดผ้ลดงันี ้
 
ตาราง 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนของนกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
คะแนนทดสอบ คะแนน

เต็ม 
ผลการทดสอบ 

นกัเรียน
คนที่ 1 

นกัเรียน
คนที่ 2 

นกัเรียน
คนที่ 3  

นกัเรียน
คนที่ 4 

นกัเรียน
คนที่ 5  

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 100 52 39 42 46 51 

 
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบก่อนเรียนสูงสุด คือ 52 คะแนน และ

คะแนนสงูสดุเป็นอนัดบั 2 คือ 51 คะแนน และคะแนนนอ้ยที่สดุ 39 คะแนน 
   

ตาราง 2 ผลการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
คะแนนทดสอบ คะแนน

เต็ม 
ผลการทดสอบ 

นกัเรียน
คนที่ 1 

นกัเรียน
คนที่ 2 

นกัเรียน
คนที่ 3  

นกัเรียน
คนที่ 4 

นกัเรียน
คนที่ 5  

คะแนนทดสอบก่อนเรียน 100 76 56 60 72 62 
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จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงสุด คือ 76 คะแนน และ
คะแนนสงูสดุเป็นอนัดบั 2 คือ 72 คะแนน และคะแนนนอ้ยที่สดุ 56 คะแนน   

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
ดว้ยชุดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั 
 

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม 
ผลการทดสอบ 

�̅� S.D. t sig 
คะแนนทดสอบก่อนเรียน  100 46.00 5.61 

7.19 0.0010 
คะแนนทดสอบหลงัเรียน  100 65.20 8.44 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตาราง 3 แสดงถึง ผลการวิเคราะหก์ารเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ของผลคะแนน

สอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับนักเรียน          
วงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 
46.00 แต่หลังจากการเรียนด้วยชุดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับนักเรียน            
วงโยธวา ฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 
65.20 ซึ่งเมื่อน าผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาท าการเปรียบเทียบ พบว่า ค่า t มีค่า
เท่ากับ 7.19 แสดงใหเ้ห็นว่า นักเรียนวงโยธวาฑิตมีผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนหลังให้ชุด
แบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั
มีผลสมัฤทธิ์การเป่าแซ็กโซโฟนนัน้สงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
4.3 ผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

โดยใชแ้บบสอบถามความพึงพอใจที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้มาจ านวน  14 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1.ดา้นกระบวนการเรียนรู ้2.ดา้นแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็กโซโฟน 3.ดา้นการ
ประเมินผล ลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่าแบบ Likert Scale ชนิด 5 ระดบัคือ  

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัมากท่ีสดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัมาก  
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ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความพงึพอใจระดบันอ้ยที่สดุ 
 

ตาราง 4 แบบประเมินความพงึพอใจในการใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้นตน้ส าหรบั
นกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

ข้อค าถาม 

ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ความพึง
พอใจ 

1.ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.1 เนือ้หาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพชดัเจน 4.83 0.37 มากที่สดุ 

1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัขัน้ตอน 4.66 0.47 มากที่สดุ 

1.3 เนือ้หาที่เรียนมีการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ 5 0 มากที่สดุ 

1.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม 4.83 0.37 มากที่สดุ 

1.5 เนือ้หาที่เรียนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน 4.83 0.37 มากที่สดุ 

 
2.ด้านแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเป่าแซ็กโซโฟน 

2.1 มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการเรียน 4.66 0.47 มากที่สดุ 

2.2 ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีการเป่าแซ๋กโซโฟน 4.66 0.47 มากที่สดุ 

2.3 ท าใหผู้เ้รียนสามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดดี้ขึน้ 4.83 0.37 มากที่สดุ 

2.4 มีความหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการ
เรียน 

4.83 0.47 มากที่สดุ 

2.5 แบบฝึกหดัที่ใชม้ีความเหมาะสม 4.66 0.47 มากที่สดุ 

3.ด้านการประเมินผล 

3.1 มีการประเมินผลระกว่างการเรียน 4.83 0.37 มากที่สดุ 

3.2 การประเมินตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียน 4.83 0.37 มากที่สดุ 

3.3 มีการประเมินการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกหดั 4.66 0.47 มากที่สดุ 

3.4 เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดั 4.5 0.76 มากที่สดุ 

รวม 4.75 0.41 มากที่สดุ 
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ตารางที่ 4 พบว่า ผลระดับความพอใจดา้นกระบวนจัดการเรียนรูเ้นือ้หาที่เรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์มีค่าระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5 ซึ่งมีระดบัความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ดา้นแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็กโซโฟน ท าใหผู้เ้รียน
สามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดดี้ขึน้ และ มีความหลากหลายใหผู้เ้รียนมีความสนใจการเรียน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ดา้นการประเมินผล มีการประเมินผล
ระหว่างเรียนแลการประเมินตรงกับวัตถุประสงคใ์นการเรียน มีค่าเฉลี่นเท่ากับ 4.83 ซึ่งมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผมรวมของแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.75 ซึ่งอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ผูว้ิจัยขอน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะตลอดการด าเนินงานวิจัย 

ตามล าดบัดงัต่อไปนี ้
5.1 ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
5.2 สมมติฐานของการวิจยั 
5.3 ขอบเขตของงานวิจยั 
5.4 เครื่องมือที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
5.5 การด าเนินการทดลอง 
5.6 การเก็บขอ้มลู 
5.7 การวิเคราะหข์อ้มลู  
5.8 สรุปผลการวิจยั 
5.9 การอภิปรายผล 
5.10 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน                  

สวนกหุลาบวิทยาลยั 
2. ผลความพึงพอใจต่อการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบื ้องต้นส าหรับ

นกัเรียนโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
5.2 สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลยั นัน้สงูขึน้ 

2. นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นั้นมีความพึงพอใจในการใช้
แบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
ในเกณฑร์อ้ยละ 80 
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5.3 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร 

1.1 ประชากร คือ นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบบวิทยาลัย เครื่องมือ แซ็ก
โซโฟนจ านวน 5 คน  

2. ตวัแปรที่ศกึษา 
ตวัแปรตน้ : ชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
ตวัแปรตาม :  ประสิทธิภาพของชดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 

3. เนือ้หาที่จะศกึษา  
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 : ประวติัและลกัษณะของแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 : การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน  
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 : การจบัเครื่องมือแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 : บทเพลงที่ใชส้  าหรบัการบรรเลงเครื่องมือแซ็กโซโฟน 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 : ทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟน 
 

5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาค้นคว้า 
1. ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรบันักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต 

โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
2. แบบทดสอบการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
3. แบบสอบถามความพงึพอใจ 
 

5.5 การด าเนินการทดลอง 
1) ผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัศกึษานกัเรียนวงโยธวาฑิ

ตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั มาใชเ้นน้การหาประสิทธิภาพในการสอนในวิชาปฏิบติัเครื่องดนตรี
ในเครื่องมือ แซ็กโซโฟน พรอ้มชีแ้จงค าแนะน าในการใชช้ดุแบบฝึก  

2) ระยะเวลาการใชแ้บบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัศึกษานกัเรียนวง
โยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ใชเ้วลาครัง้ 2 ชั่วโมง จ านวน 8 สปัดาห ์ 

3) หลงัจากครบก าหนดจากใชชุ้ดแบบฝึกหดัแลว้ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบในการเป่าแซ็ก
โซโฟนเบือ้งตน้ เพื่อใหท้ราบถึงความเขา้ใจในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ผูเ้รียนจะตอ้งท าคะแนน
แบบทดสอบใหไ้ดร้อ้ยละ 80 ถึงจะผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
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5.6 การเก็บข้อมูล 
1. น าแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ไปใชก้บักลุม่ประชากร 
2. น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการทดลองใชแ้บบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้มาเก็บรวบรวม

เพื่อหาค่าสถิติต่อไป  
5.7การวิเคราะหข์้อมูล 

หลงัจากไดด้ด าเนินการทดลองจนเสรจ์สิน้แลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าผลคะแนนของนกัเรียนที่ได้
จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาหาผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้และ
ใหน้ักเรียนที่เขา้ร่วมการวิจัยประเมินความพึงพอใจในการใชชุ้ดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน
เบือ้งตน้เพื่อหาระดบัความพงึพอใจ 
5.8 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน                  
สวนกุหลาบวิทยาลยั โดยการใชชุ้ดแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนวงโยธ
วาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั พบว่า ผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็ก็กโซโฟนของนกัเรียนนัน้ดีขึน้ 
พบว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 46.00 และคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนอยู่ที่ 65.20 ซึ่ งเมื่อ
น าคะแนนก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนัพบว่า มีค่า t เท่ากบั 7.19 แสดงใหเ้ห็นว่า นกัเรียน
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟน สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.  ผลระดับความพอใจดา้นกระบวนจัดการเรียนรูเ้นือ้หาที่เรียนมีความสอดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงค ์มีค่าระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5 ซึ่งมีระดบัความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบั มากที่สดุ ดา้นแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็กโซโฟน ท าใหผู้เ้รียนสามารถเป่าแซ็ก
โซโฟนไดดี้ขึน้ และ มีความหลากหลายใหผู้เ้รียนมีความสนใจการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83 ซึ่ง
มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ดา้นการประเมินผล มีการประเมินผลระหว่างเรียนผล
การประเมินตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียน มีค่าเฉลี่นเท่ากบั 4.83 ซึ่งมีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งผมรวมของแบบประเมินความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ซึ่งอยู่ในระดับ 
มากที่สดุ 

 
5.9 การอภปิรายผล 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียน
สวนกหุลาบวิทยาลยั สามารถน าสูก่ารอภิปรายผลไดด้งันี ้

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนักเรียนวงโยธวาฑิตโรง
เรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โดยใชชุ้ดแบบฝึกหัดการเปาแซ็กโซโนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธ
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วาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั นัน้พบว่า นักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั
นัน้มีผลสมัฤทธิ์ก่อนและหลงัการใชชุ้ดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นัน้มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนการใชชุ้ดแบบฝึกหดัอยู่ที่ 46.00 และคะแนนเฉลี่ยหลงัการใชชุ้ดแบบฝึกหัดอยู่ที่ 65.20 มีค่า  
t เท่ากับ 7.19 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่านักเรียนมีผลสมัฤทธิ์การเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ หลังการใชชุ้ด
แบบฝึกหัดสูงกว่าก่อนการใชแ้บบฝึกหัดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่า การใชชุ้ดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรบันักเรียนวงโยธ
วาทิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ที่ผูว้ิจยันัน้ไดส้รา้งขึน้ มีการน าแบบฝึกหดัที่สามารถท าใหก้าร
พัฒนาการเป่าแซ็กโซโฟนของผู้เรียนนั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ท าให้นักเรียนมีการ
พัฒนาการเป่าแซ็กโซโฟนที่ถูกตอ้ง และมีความรูใ้นเครื่องมือแซ็กโซโฟนนั้นมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเป่าแซ็กโซโฟนนัน้สูงขึน้ โดยผลการวิจัยครัง้นีย้ังสอดคลอ้งกับการ
ผลการวิจัยเก่ียวกับการสรา้งแบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพของหลายๆงานวิจัย เช่น (นายศิริพงศ ์
สมบูรณ์, 2558) ที่ได้ท าการศึกษาการสรา้งแบบฝึกหัดการแก้ไขการตัดลิน้และการกดนิว้ที่ไม่
สัมพันธ์กับของการเล่นคลาริเนต กรณีศึกษาเพลง A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM ท่อน 
SCHERZO โดย FELIX MENDELSSOHN โดยผลการวิจัยพบว่าการใช้แบบฝึกหัดเสริมในการ
ซอ้มนัน้ท าใหก้ลุม่ตวัอย่างนัน้มีการกดนิว้และการตดัลิน้มีความสมัพนัธดี์ขึน้อยู่ในเกณฑ ์ดี ในการ
บรรเลงเพลงดังกล่าว และยังสอดคลอ้งการผลการวิจัยของ (มงคล สืบวงศ,์ 2556)  รายงานการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การฝึกปฏิบัติอัลโตแซ็กโซโฟนโดยใชชุ้ดฝึกทักษะ ส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชยัสน อ าเภอ เขาชยัสน จงัหวดัพทัลงุ การศึกษาในครัง้
นีม้ีวัตถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการฝึกปฏิบติัอัลโตแซ็กโซโฟน 
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชยัสน ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะ 2) เพื่อ
ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยชุดฝึกทกัษะหน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่องการฝึก
ปฏิบัติอัลโตแซ็กโซโฟน ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเขาชัยสน ผลการศึกษา
พบว่าชุดฝึกทกัษะการฝึกปฏิบติัอลัโตแซ็กโซโฟน เรื่อง การฝึกปฏิบติัอลัโตแซ็กโซโฟนของนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลงัการใชชุ้ดฝึกทักษะการฝึกปฏิบติัอัลโตแซ็กโซโฟนสงูกว่าก่อนไดร้บั
การสอน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัการใชช้ดุฝึกทกัษะมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีมาก 

ในส่วนของผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจในการใชชุ้ดแบบฝึกหัดการเป่าแซ็ก
โซโฟนเบือ้งตน้ ส าหนับนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบว่าแบบสอบถาว
ความพึงพอใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.41 โดยนักเรียนมี
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ระดบัคามพึงพอใจต่อการใชชุ้ดแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้นตน้อยู่ระดบัมากที่สุด ทัง้นีข้อ้
ค าถามที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ไดแ้ก่  1)ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 1.1)เนือ้หาที่เรียนมี
สภาพใหเ้ห็นถึงภาพที่ชัดเจน 1.2)เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 1.3)เนือ้หาที่
เรียนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน ซึ่งไดค้ะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.37 ซึ่งอยู่
ในระดับความพึงใจในระดับมากที่สุด 2)ด้านแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็กโซโฟน            
2.1) ท าให้ผู ้เรียนสามารถเป่าแซ็กโซโฟนได้ดีขึน้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.83 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.37 2.2) มีความหลากหลายท าใหผู้เ้รียนมีการสนใจเรียน ซึ่งไดค้ะแนนเฉลี่ยอยูที่ 
4.83 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.47 ซึ่งอยู่ในระดบัความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุ 3)ดา้นการ
วดัและประเมินผล 3.1) มีการประเมินผลระหว่างการเรียน 3.2)มีการประเมินตรงกบัวตัถุประสงค์
ในการเรียน ไดค่้าเฉลี่ยเท่ากบั 4.83 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.37  

การตอบแบบสอบถามของนกัเรียนที่ใชชุ้ดแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ สาเหตุ
ที่ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในการใชชุ้ดแบบฝึกหดัอยู่ระดบัมากที่สดุ เพราะว่า การใชแ้บบฝึกหดัการ
เป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นัน้ เป็นสิ่งใหม่ต่อผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนนนัน้มีความสนใจและกระตือรือรน้ใน
การเรียนแลการฝึกซอ้มการเป่าแซ็กโซโฟน การที่ผูว้ิจยไดแ้จงุ้ดระสงคท์างการใชแ้บบฝึกหัดว่าใช้
อย่างไร มีเนือ้หาอะไรในการเรียน มีวิธีการใชแ้บบฝึกหดัอย่างไร ใหผู้เ้รียนนัน้ไดร้บัผูก้่อนการเรียน 
มีการพูดคุย ท าขอ้ตกลง และปรบัทัศนคติที่กีต่อการเรียนและการฝึกซอ้ม ท าให้ผูเ้รียนนั้นเกิด
ความรูส้ึกอยากจะพฒันาการเป่าแซ็กโซโฟนนัน้มากขึน้ และมีความอยากมาเรียนมากขึน้ ซึ่งหลงั
การใชแ้บบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นั้น ท าใหผู้เ้รียนนัน้มีทักษะและผลสมัฤทธิ์การเป่า
แซ็กโซโฟนนัน้มากขึน้ และอยากเรียนการเป่าแซ็กโซโฟนเพื่อพฒันาทกัษะใหดี้ยิ่งขึน้ รวมทัง้เห็นว่า
ชดุแบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นีค้วรค่าแก่การเรียนรู ้และเกิดประโยชนท์างการเรียน 

 
5.10 ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
1. ในการชุดแบบฝึกหัดนั้น ครูผู้สอนควรมีความรูใ้นการเป่าแซ็กโซโฟนในรูปแบบที่

ถกูตอ้ง เพื่อใหก้ารใชช้ดุแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. จากการทดลองของผูว้ิจยัพบว่า ควรจะแบ่งเวลาการสอนแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ใหดี้เพราะ

ความสามารถของนกัเรียนในการเป่าแซ็กโซโฟนนัน้พืน้ฐานนัน้ไม่เท่ากนั จึงท าใหก้ารเรียนรูข้องนกัเรียน
อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร  
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3. หากการแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้นัน้ควรจะท าตามล าดบัขัน้ตอนของ
หน่วยการเรียนรูใ้นชดุแบบฝึกหดัเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูไ้ดดี้ยิ่งขึน้ 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัในครัง้ต่อไป  
1. ควรพฒันาการวิจยัชุดแบบฝึกหดัการฝึกแซ็กโซโซนเบือ้งตน้ ส าหรบัการบรรเลงรวมวง

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมดนตรีในวงโยธวาทิต   
2. ควรพัฒนาการวิจัยบทเรียนออนไลนใ์นการศึกษาการเป่าแซ็กโซโฟน เพื่อใหใ้ความ

สะดวกในการเรียนเป่าแซ็กโซโซนไดส้ะดวกขึน้และสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา  
3. ควรศึกษาวิจัยการสรา้งแบบฝึกหัดแซ็กโซโฟน ที่มุ่งเน้นใหผู้เ้รียนส่งเสริมการเรียนรู้

แบบผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางได ้  
4. ควรศึกษาวิจัยลักษณะการใช้แบบฝึกหัดการเป่าแซ็กโซโฟนในโรงเรียนสอนดนตรี

เอกชน  
 

 



 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 
- แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน

เบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
- แบบส ารวจความพึงพอใจในการใชชุ้ดแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบั

นกัเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน
เบือ้งต้นส าหรับนักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

  
ค าชีแ้จง  แบบแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็ก

โซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  เพื่อประเมิน
ความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในการพิจารณาดงันี ้

+1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
  0    หมายถึง     ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
 -1    หมายถึง     แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัการวิจยั 
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แบบแสดงความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทีม่ีต่อชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน
เบือ้งต้นส าหรับนักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
  

ประเด็นการตรวจสอบ 
ความคิดเห็นผูเ้ชื่ยวชาญ 

ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้

1.1 เนื่องหาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพชดัเจน     
1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัชัน้ตอน     
1.3 เนือ้หาที่เรียนมีการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์     
1.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม     

1.5 เนือ้หาที่เรียนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน     
2.ดา้นแผนการจดัการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็กโซโฟน 
2.1 มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการเรียน     
2.2 ท าใหผู้เ้รียนเขา้วิธีการเป่าแซ๋กโซโฟน     
2.3 ท าใหผู้เ้รียนสามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดดี้ขึน้     
2.4 มีความหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียน     
2.5 แบบฝึกหดัที่ใชม้ีความเหมาะสม     
3.ดา้นการประเมินผล 
3.1 มีการประเมินผลระกว่างการเรียน     
3.2 การประเมินตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียน     
3.3 มีการประเมินการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกหดั     
3.4 เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดั     

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

ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

ค าชีแ้จง  แบบแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใชชุ้ดแบบฝึกหัด
ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั   
เพื่อประเมินความพึงพอใจโดยการใช้แบบสอบถาม โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการ
พิจารณาดงันี ้

4.21 – 5.00 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง พงึพอใจอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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แบบส ารวจความพึงพอใจในการใช้ชุดแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้นส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ระดบัการประเมิน 
 

ประเด็นความพงึพอใจ 
ระดบัประเมินความพงึพอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ ปาน
กลาง 

พอใช ้ ควร
ปรบัปรุง 

1.ดา้นกระบวนการจดัการเรียนรู ้      
1.1 เนื่องหาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึง
สภาพชดัเจน 

     

1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบั
ชัน้ตอน 

     

1.3 เนือ้หาที่เรียนมีการสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์

     

1.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาให้
เหมาะสม 

     

1.5 เนือ้หาที่เรียนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน      

2.ดา้นแผนการจดัการเรียนรูเ้รื่องการเป่าแซ็ก
โซโฟน 

     

2.1 มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการ
เรียน 

     

2.2 ท าใหผู้เ้รียนเขา้วิธีการเป่าแซ๋กโซโฟน      

2.3 ท าใหผู้เ้รียนสามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดดี้ขึน้      

2.4 มีความหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีความสนใจ
ในการเรียน 

     

2.5 แบบฝึกหดัที่ใชม้ีความเหมาะสม      

3.ดา้นการประเมินผล      

3.1 มีการประเมินผลระกว่างการเรียน      
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3.2 การประเมินตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียน      

3.3 มีการประเมินการเรียนหลงัการใช้
แบบฝึกหดั 

     

3.4 เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดั      

รวมค่าเฉลี่ย      

 
 

(.......................................) 
                     ลงชื่อผูป้ระเมิน 
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ภาคผนวก ข 
- ผลวิเคราะหค์รวจเครื่องมือของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อชุดแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้
ส าหรบันกัเรียนโรงเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
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ตาราง 5 ผลวเิคราะหต์รวจเครือ่งมือผูเ้ชีย่วชาญทีม่ีต่อแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ 
ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกหุลบวทิยาลยั 
 

ประเด็นตรวจสอบ 

ความเหมาะสม
ของผูเ้ชี่ยวชาญ IOC แปลผล 
1 2 3 

1.ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1.1 เนื่องหาที่เรียนมีการเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงสภาพชดัเจน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.2 เนือ้หาที่เรียนมีความต่อเนื่องและเป็นล าดบัชัน้ตอน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.3 เนือ้หาที่เรียนมีการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.4 เนือ้หาแต่ละเรื่องมีการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

1.5 เนือ้หาที่เรียนมีประโยชนต่์อผูเ้รียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.ด้านแผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองการเป่าแซ็กโซโฟน 

2.1 มีความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคใ์นการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.2 ท าใหผู้เ้รียนเขา้วิธีการเป่าแซ๋กโซโฟน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.3 ท าใหผู้เ้รียนสามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดดี้ขึน้ +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.4 มีความหลากหลาย ใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.5 แบบฝึกหดัที่ใชม้ีความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.ด้านการประเมินผล 

3.1 มีการประเมินผลระกว่างการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.2 การประเมินตรงกบัวตัถุประสงคใ์นการเรียน +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.3 มีการประเมินการเรียนหลงัการใชแ้บบฝึกหดั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

3.4 เกณฑก์ารประเมินสอดคลอ้งกบัแบบฝึกหดั +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
- แบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
- แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ ส าหรบันกัเรียน 
วงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
- แบบฟอรม์การใหค้ะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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แบบฝึกหดัการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น 

ส าหรับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย  

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นายพจิักษณ ์ถาวรานุรักษ ์ 
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หลักการและเหตุผล 

 การเป่าแซ็กโซโฟน มีขัน้ตอนการฝึกฝนและเรียนรูต้ัง้แต่ระดบัขัน้พืน้ฐานจนถึงระดบัขัน้สงู 

ดงันัน้แซ็กโซโฟนจึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีเทคนิคการเป่ามากมายและสามารถพฒันาไดอ้ย่างไม่มีที่

สิน้สุดนอกจากการฟังการวิเคราะหเ์พลง การหาศิลปินมาเป็นแบบอย่างศึกษาจุดเด่น และการ

ฝึกฝนจากเทคนิคที่ไดศ้ึกษาในหอ้งเรียน จ าเป็นตอ้งมีการฝึกซอ้มอย่างถูกวิธีและมีวินัย จึงท าให้

เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการบรรเลง ซึ่งเทคนิคการสอนของอาจารยแ์ต่ละท่านมีความ

แตกต่างเฉพาะบคุคล ในการเรียนการสอนแซ็กโซโฟนในรายวิชาปฏิบติัเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิต

นัน้ยังไม่มีแบบฝึกหัดที่สามารถท าใหน้ักศึกษานัน้กลับไปทบทวนหรือฝึกซอ้มดว้ยตัวเองไดด้ว้ย

เหตผุลนีจ้ึงท าใหน้กัศกึษานัน้ไม่สามารถเป่าแซ็กโซโฟนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและไม่สนใจในการ

เป่าแซ็กโซโฟนถึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนนัน้ออกมาไม่ตามตวัชีว้ดัทางการเรียน 

 ด้วยเหตุนี ้ผู ้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญในการสรา้งแบบฝึกหัดในการเป่าแซ็กโซโฟน

เบือ้งต้นส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อใชใ้นการเรียนสอนใน

รายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในวงโยธวาทิตในเครื่องมือแซ็กโซโฟน เพื่อให้นักศึกษานั้นได้มี

แบบฝึกหดัที่สามารถศึกษาดว้ยตนเองไดแ้ละสามารถทบทวนดว้ยตนเองไดซ้ึ่งทางผูว้ิจยัหวงัว่าใน

การสรา้งแบบฝึกหดัในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

นัน้จะท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ในการเรียนของนกัศกึษานัน้ดีขึน้ตามไปดว้ย 
เป้าหมาย 

 ชุดแบบฝึกหัดการแซ็กโซโฟนเบือ้งตน้ส าหรบันักเรียนวงโยธวาฑิต โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลยั    สรา้งขึน้เพื่อใชส้อนโยธวาทิต เนน้เนือ้หาและการปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งกับแซ็กโซโฟน เช่น 

ประวติัความเป็นมาของแซ็กโซโฟน การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน รูปแบบกรวางนิว้ในการ

เล่น แซ็กโซโฟน แบบฝึกหดัที่ใชฝึ้กฝนการเป่าแซ็กโฟน เพราะที่ใชบ้รรเลงในรูปแบบเครื่องมือแซ็ก

โซโฟน เป็นตน้  
จุดประสงค ์

 1) เพื่อใหน้กัศกึษาไดรู้ป้ระวติัความเป็นมาของเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน 

 2) เพื่อนกัศกึษามีระบบการซอ้มที่มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึน้  

 3) การเป่าแซ็กโซโฟนของนกัศกึษานัน้มีผสมัฤทธิ์ท่ีดีขึน้  
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เนือ้หาที ่1  
เบือ้งเก่ียวกับเคร่ือง Saxophone 

 
 ประวัติแซ็กโซโฟน 

แซ็กโซโฟน  )อังกฤษ  : Saxophone) เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ใช้ลิน้เด่ียว
เหมือนของคลาริเน็ต แมว้่าตัวเครื่องมกัจะท าดว้ยโลหะแต่เสียงไปทางเครื่องลมไม ้แซ็กโซโฟนจึง
ไดร้บัฉายาว่า คลาริเน็ตทองเหลือง )brass clarinet  (แบรล์ิออซไดก้ล่าวว่าเสียงของแซ็กโซโฟนคือ
การผสมผสานเขา้ดว้ยกันระหว่าง   ซอเชลโล  ป่ีคอรอ์ังแกลสแ์ละป่ีคลาริเน็ต แซ็กโซโฟนจะเล่น
กระซิบกระซาบ อ่อนหวานนุ่มนวล เหมาะส าหรบัใชเ้ป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเด่ียว  อดอลฟ์ แซก 
(Adolphe Sax) มีชื่อจรงิว่า Antoine-Joseph Sax แต่คนทั่วไปเรียกเขาว่า Adolphe Sax เป็นชาว
เบลเยียมเกิดที่เมืองดินานท์ )Dinant) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค  .ศ  . 1814 บิดาชื่อ ชารล์ โจเซฟ 
แซกซ ์)Charles Joseph Sax) เป็นนกัดนตรีเป่าฟลตุและคลาริเน็ต นอกจากนีแ้ลว้บิดาของเขายัง
มีโรงงานประดิษฐ์เครื่องดนตรี โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละเครื่องทองเหลืองอยู่ที่เมืองดินานทอี์ก
ดว้ย ประมาณปี ค .ศ    . 1815 บิดาเขาไดย้า้ยโรงงานไปอยู่ที่กรุงบรสัเซลส ์อดอลฟ์ แซกซ ์ไดเ้รียนรู้
และไดร้บั การถ่ายทอดวิชาต่างๆ  จากบิดา ในขณะเดียวกัน อดอลฟ์ แซกซ ์ยังไดศ้ึกษาดนตรีที่
สถาบนัดนตรีแห่ง  กรุงบรสัเซลส ์โดยเรียนเป่าฟลตุและคลาริเน็ตในปี ค  .ศ . 1830  อดอลฟ์ แซกซ ์
ไดป้ระดิษฐ์เครื่องดนตรีของเขาเป็นครัง้แรกโดยมีฟลตุและคลารเิน็ตซึ่งท าดว้ยงาชา้งแสดงในงาน
นิทรรศการเครื่องดนตรีที่กรุงรสัเซลส ์ในปี  ค  .ศ . 1838 เขาไดล้ิขสิทธิ์ในการประดิษฐ์เบสคลาริเน็ต 
ระหว่างปี ค  .ศ  . 1840-1841 เขาไดป้ระดิษฐ์แซ็กโซโฟนและน าออกแสดงในงานนิทรรศการเครื่อง
ดนตรีที่กรุงบรสัเซลสใ์น ค  .ศ  . 1841 แต่ขณะกรรมการไม่ไดม้อบรางวัลให้แก่เขาโดยอา้งว่าอายุ
นอ้ย ในที่สุดเขาไดย้า้ยไปตั้งรา้นประดิษฐ์และซอ้มเครื่องดนตรีที่กรุงปารีสในปี ค  .ศ  . 1842 รา้น
ของเขาไดร้บัความนิยมมากที่สุดในยุโรป โดยเฉพาะเครื่องลมไมแ้ละเครื่องทองเหลืองในสมัยนัน้
เขาเสียชีวิตในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค  .ศ  . 1894 ที่กรุงปารีสเมื่ออายุ 60 ปีในระยะตน้ของตน้คริสต์
ศตรรษที่  20 บรษิัทเฮนรี่ เซลเมอรแ์ห่งปารีสไดซ้ือ้รา้นของอดอลฟ์ แซกซ ์ต่อของเขามาด าเนินการ
แทน  และไดผ้ลิตแซ็กโซโฟนยี่หอ้ เซลเมอร ์ครัง้แรกในปี ค .ศ  . 1920  

ขนาดของแซ็กโซโฟน 
ตระกูลแซ็กโซโฟนเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับคลาริเน็ต แซ็กโซโฟนมีขนาดต่างๆถึง  7 

ขนาดดว้ยแต่ปัจจุบนันิยมใชม้ี 4 ขนาด ไดแ้ก่ โซปราโนแซ็กโซโฟน,อัลโตแซ็กโซโฟน,เทเนอรแ์ซ็ก
โซโฟนและบารโิทแซ็กโซโฟนในบรรดา 4 ชนิดที่กล่าวมานี ้โซปราโนแซ็กโซโฟนเป็นแซ็กโซโฟนที่มี
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เสียงความถ่ีเสียงสูงที่สุดตามดว้ยอลัโตแซ็กโซโฟน เทเนอรแ์ซ็กโซโฟนและสดุทา้ยที่เสียงต ่าที่สุด
คือบารโิทนแซ็กโซโฟน 

โซปราโนแซ็กโซโฟน (Soprano Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่มีขนาดเล็ก น า้หนกัเบา

และมีความถ่ีสูงที่สุดเนื่องจากมีขนาดเล็กและน า้หนักเบาจึงสามารถถือไวใ้นมือไดง้่ายโดยไม่

จ าเป็นต้องใช้สายสะพายแซ็กโซโฟนอย่างไรก็ตาม โซปราโนแซ็กโซโฟน ไม่เหมาะส าหรับผู้ที่

ตอ้งการหดัเล่นแซ็กโซโฟน เนื่องจากมีความยากในการเป่ามากกว่า อลัโตแซ็กโซโฟน และ เทเนอร์

แซ็กโซโฟน ในปัจจบุนั โซปราโนแซ็กโซโฟน จะมีรูปทรงใหเ้ลือก 2 แบบ คือแบบตรง และแบบโคง้ก็

จะมีลกัษณะเหมือกบั อลัโตแซ็กโซโฟน แต่มีขนาดเล็กกว่า โซปราโนแซ็กโซโฟนเป็นเครื่องดนตรีใน

กญุแจเสียง บีแฟลต 

 

 
 

อัลโตแซ็กโซโฟน (Alto Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่ เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นฝึก

เนื่องจากเป็นแซ็กโซโฟนที่เป่าง่ายกว่าโซปราโนแซ็กโซโฟนและมีน า้หนักเบากว่า เทเนอรแ์ซ็ก

โซโฟน อตัโตแซ็กโซโฟนสามารถเป่าไดใ้นดนตรีหลายๆสไตลไ์ม่ว่าจะเป็นสไตลค์ลาสสิก,ป็อป,แจ๊ส 

แต่นักดนตรีคลาสสิกจะนิยมใชอ้ัลโตแซ็กโซโฟนในการเล่นมากกว่าการใชแ้ซ็กโซโฟนชนิดอ่ืน ๆ 

รวมถึงการเล่นดนตรีแบบแตรวง, คอนเสิรต์หรือมารช์ชิ่งแบนดก์็เช่นกัน อัลโตแซ็กโซโฟน จึงเป็น

แซ็กโซโฟนที่ไดร้บัความนิยมมากที่สดุ อลัโตแซ็กโซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีในกญุแจเสียง อีแฟลต 
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เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่ถูกใชม้ากในการเล่นดนตรี

แนวแจ๊ส แต่ก็สามารถเห็น เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน ไดใ้นการเล่นดนตรีแบบอ่ืน ๆ เช่นกนัเสียงของ แซ็ก

โซโฟนเทเนอร ์จะมีลักษณะแบบนุ่ม ๆ อว้น ๆ และต ่ากว่า อัลโตแซ็กโซโฟน และ โซปราโนแซ็ก

โซโฟน รองจาก อลัโตแซ็กโซโฟน แลว้เทเนอรแ์ซ็กโซโฟน ก็น่าจะเป็นตวัเลือกที่มือใหม่ควรจะใชใ้น

การเริ่มตน้ เทเนอรแ์ซ็กโซโฟนอยู่ในกญุแจเสียงบีแฟลต  

 

 
บาริโทนแซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone) เป็นแซ็กโซโฟนที่มีขนาดใหญ่และมี

ความถ่ีเสียงต ่าสดุ และราคาแพงที่สดุในบรรดา แซ็กโซโฟนดงันัน้ บาริโทนแซ็กโซโฟน จึงไม่เหมาะ
แก่นัก แซ็กโซโฟนมือใหม่ทัง้หลาย ความยาวของบาริโทนแซ็กโซโฟนจะอยู่ประมาณ 7 ฟุต บาริ
โทนแซ็กโซโฟนอยู่ในกญุแจเสียง อีแฟลต 
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อุปกรณท์ีใ่ช้ในการเป่าแซ็กโซโฟน 
1. ปากเป่า (Mouthpiece) 

 

2. สายรัดลิ้น (Ligature) 

 

 

 

 

3. ลิ้นแซ็กโซโฟน (Saxophone Reeds) 
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4. สายคล้องคอ (Strap)  

 

5. ส่วนประกอบของเมาท์พีซ 
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6. คอแซ็กโซโฟน (Neck)   

 

 
การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน  

การวางรูปปากในการเป่าแซ็กโซโฟน คือ น าเมาทพ์ีซวางไวบ้นริมฝีปากล่างและใชฟั้นบน
วางลงบนเมาทพ์ีซดา้นบน 
 องคป์ระกอบที่ส  าคญัในการวางปากแซ็กโซโฟน   
   1.โครงสรา้งของรูปหนา้ 

2. กลา้มเนือ้บรเิวณปาก 
3. ต าแหน่งของเมาทพ์ีซขณะเป่า 

โครงสร้างรูปหน้า 
รูปหน้ามีส่วนช่วยให้การเป่าแซ็กโซโฟนง่ายขึน้และช่วยในการเลือกแซ็กโซโฟนให้

เหมาะสมกับใบหน้า เช่น คางรูปสี่เหลี่ยม คางรูปสี่เหลี่ยมจะมีความยาวของกระดูกด้านหน้า
มากกว่าปกติ ซึ่งเหมาะส าหรบัแซ็กโซโฟน ที่มีเมาทพ์ีซขนาดใหญ่ เช่น เทเนอร ์บาริโทน หรือเบส 
คางรูปแหลม คางรูปแหลมเหมาะส าหรบัแซ็กโซโฟนที่มีเมาทพ์ีซขนาดเล็ก เช่น โซปราโน หรืออัล
โต ฟันบนยื่น โดยทั่วไป บุคคลที่มีลกัษณะฟันบนยื่นมักจะง่ายแก่การปรบัในการวางปากฟันล่าง
ยื่น ลกัษณะของฟันล่างยื่นเหมาะแก่การปรบัใหเ้ขา้กับเมาทพ์ีซที่ใหญ่ เช่น เทเนอรห์รือบาริโทน 
เพราะไม่จ าเป็นตอ้งเปิดปากกวา้งมากนกัในการเป่า แต่จะยากส าหรบัที่จะปรบัใหเ้ขา้กบัเมาทพ์ีซ
ที่เล็กอย่างโซปราโนหรืออลัโต 
กล้ามเนือ้บริเวณปาก 
 กลา้มเนือ้บรเิวณรมิฝีปากมีความส าคญัยิ่งในการเป่าแซ็กโซโฟนริมฝีปากจะตอ้งไม่เครียด
และเป็นไปอย่างธรรมชาติที่สุด ริมฝีปากมีหนา้ที่รวบเมาทพ์ีซไม่ใหล้มรั่วเท่านัน้ พึงระลึกเสมอว่า
ริมฝีปากไม่รดัหรือเกร็ง ริมฝีปากบนและล่างท างานเป็นคู่ถา้ดา้นใดดา้นหนึ่งเกร็งอีกดา้นหนึ่งจะ
เกร็งตามดว้ย ฟันบนและรมิฝีปากบนท างานเป็นคู่ท าหนา้ที่ตัง้รบัและโตต้อบเมาทพ์ีซฟันล่างและ
ริมฝีปากล่างท างานเป็นคู่ท าหนา้ที่สนับสนุนเมาทพ์ีซการวางปากเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญมาก 
เพราะสามารถเปลี่ยนเสียงที่เป่าออกมาไดส้ารพดัท่าทางที่เป็นธรรมชาติมากที่สดุเป็นสิ่งที่นกัแซ็ก
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โซโฟนควรค านึงถึงเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่ส  าคญัคือ การเป่าแซ็กโซโฟนใชแ้รงกดดันของขากรรไกรหรือ
การรดัตวักลา้มเนือ้บรเิวณรมิฝีปากไม่ใชฟั้นกดั 
การปรับสายคล้องคอ 

สายคลอ้งคอนัน้มีความส าคัญต่อการบรรเลงแซ็กโซโฟนมากเพราะเป็นส่วนที่รบัน า้หนัก   

แซ็กโซโฟนมากที่สุดในการปรบัใชส้ายคลอ้งคอนัน้สามารถปรบัตามสัดส่วนของร่างกายเพราะ

ส่วนสูงหรือ  สรีระที่ไม่เท่ากันสายคลอ้งคอจึงมีประโยชน์มากส าหรบัการเล่นหรือบรรเลงแซ็ก

โซโฟนการปรบัสายแซ็กโซโฟนนัน้ควรค านึงถึงการวางรูปปากในการปรบัสายนัน้ผูเ้ล่นจะตอ้งปรบั

ใหม้ีความพอดีในการเป่าแซ็กโซโฟนถา้ปรบัสายสงูหรือต ่าไปอาจจะท าใหก้ารวางรูปปากนัน้มีการ

เปลี่ยนหรือผิดรูปแบบการเป่าแซ็กโซโฟน 
ต าแหน่งของเมาทพ์ีซขณะเป่า 
 ต าแหน่งของเมาทพ์ีซขณะเป่าที่แน่นอนนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ขนาดของ 
เมาทพ์ีซ โครงสรา้งของรูปหนา้ แต่อย่างไรก็ตามแซ็กโซโฟนทุกขนาดอาศัยพืน้ฐานการวางปากที่
เหมือนกันเพียงแต่ปรบัใหเ้ขา้กับขนาดเล็กหรือใหญ่เท่านั้นสิ่งที่ส  าคัญก็คือต าแหน่งของเมาทพ์ี
ซตอ้งอยู่ตรงกลางระหว่างมมุปากทัง้สองเพราะกระแสลมที่เป่าจะตรงเขา้สู่เมาทพ์ีซตรงกลางพอดี
ความลึกของการวางเมาทพ์ีซแซ็กโซโฟนอาจจะวัดไดโ้ดยเอากระดาษพิมพอ์ย่างบางสอดเขา้ไป
ระหว่างเมาทพ์ีซและลิน้แซ็กโซโฟนจนสุดดว้ยความระมัดระวังเพราะอาจจะท าใหล้ิน้แตกได ้ใช้
ดินสอจุดท าเครื่องหมายบริเวณที่กระดาษหยุด นั่นคือบริเวณที่จะอมเมาทพ์ีซ ใชห้ัวแม่มือขา้งใด
ขา้งหนึ่งจับไว้ที่จุดแล้วอมเมาท์พีซจนจดที่จุดหัวแม่มือ ความลึกทั้งด้านบนของเมาท์พีซและ
ดา้นล่างของลิน้เท่ากนักลา้มเนือ้ริมฝีปากรดัรอบเมาทพ์ีซสิ่งที่ส  าคญัอีกประการหนึ่งคือใหใ้ชหู้ฟัง
เสียงที่เป่าว่าควรใหเ้มาทพ์ีซลกึเพียงใดเสียงถึงจะมีคณุภาพ 

 



  69 

การจับเคร่ืองมือแซ็กโซโฟน 
การจับเครื่องมือตามแบบมาตรฐานสากล โดยปกติแล้วล าตัวของแซ็กโซโฟนจะแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนและส่วนล่าง ส าหรบัล าตัวส่วนบนผูฝึ้กตอ้งใชน้ิว้มือซา้ยกด 
และล าตวัสว่นลา่งจะตอ้งใชน้ิว้มือสว่นขวากด 

1. ลกัษณะการจบัเครื่องมือ มือซา้ย 
 

 
 

  2. ลกัษณะการจบัเครื่องมือ มือขวา  
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 3. การจบัเครื่องมือ มือซา้ยและมือขวา 
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รูปแบบการกดนิว้มือตามล าดับเสียงในเคร่ืองมือแซ็กโซโฟน 
 

 
 

อ้างอิงจาก : https://www.musikalessons.com/ 
 

แบบฝึกหัดทีฝึ่กการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น 
การเป่าเสียงยาว (Longtone) 
 เป็นการฝึกเทคนิคพืน้ฐานที่ส  าคัญมากที่สุด การซอ้ม LONGTONE จะช่วยใหก้ลา้มเนือ้
รูปปากมีความแข็งแรง สามารถบงัคบัรูปปากในการเล่นโนต้แต่ละตวั พฒันาลมใหส้ามารถเป่าได้
นานขึน้ในการซอ้ม LONGTONE สามารถปรบัรูปปากเพื่อหาเสียงที่ดีที่สุดของโนต้แต่ละตัว โนต้
ทุกตัวมีคุณภาพเสียงดีขึน้ไดย้ินและปรบัเสียงโน้ตแต่ละตัวว่ามีความเพีย้นมากน้อยขนาดไหน 
เนื่องจากการซอ้ม LONGTONE มีเวลามากพอที่จะปรบัเสียงใหไ้ดร้ะดับเสียง และยังช่วยใหเ้วลา
ที่โนต้เสียงสงู เราสามารถเลน่ไดดี้ เพราะมีความคุน้เคยกบัเครื่อง 
 

https://www.musikalessons.com/


  72 

แบบฝึกหัดที ่1 Low C Long tone  
ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง C ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง

 
  
แบบฝึกหัดที ่2 Low D Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง D ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่3 Low E Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง E ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
แบบฝึกหัดที ่4 Low F Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง F ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่5 Low G Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง G ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 
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แบบฝึกหัดที ่6 A Long tone  
ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง A ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่7 B Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง B ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่8 C Long tone  

ใหน้กัศึกษาเป่าเสียง C ลากยาว 4 จงัหวะจ านวน 4 หอ้ง 

 
แบบฝึกหัดที ่9 C And D Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C และ D ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่10 D And E Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง D และ E ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 
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แบบฝึกหัดที ่11 E And F Long tone  
ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง E และ F ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่12 F And G Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง F และ G ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่13 G And A Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง G และ A ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
แบบฝึกหัดที ่14  A And B Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง A และ B ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
 
แบบฝึกหัดที ่15  B And C Long tone  

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง B และ C ลากยาว 2 จงัหวะสลบักบัจ านวน 4 หอ้ง 

 
แบบฝึกหัดที ่16 C D E Long tone 

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C D E ตามโนต้และจงัหวะที่ก าหนด 
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แบบฝึกหัดที ่17 C D E F Long tone 

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C D E F ตามโนต้และจงัหวะที่ก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่18 C D E F G Long tone 

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C D E F G ตามโนต้และจงัหวะที่ก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่19 C D E F G A Long tone 

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C D E F G A ตามโนต้และจงัหวะที่ก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่20 C D E F G A B Long tone 

ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C D E F G A B ตามโนต้และจงัหวะที่ก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่21 Scale C Major  
 ใหน้กัศกึษาเป่าสเกล C เมเจอร ์ตามจงักวะตวัโนต้ที่จ  าหนด 
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การตัดลิน้ในการเป่าแซ็กโซโฟน 
 การตัดลิ ้น  คือ การท าให้ลักษณะของเสียงมีความสั้น -ยาวตามความต้องการ 
(Articulation) โดยการใชล้ิน้ (Tongue) ไปสมัผัสกับปลายลิน้ของแซ็กโซโฟน (Reed) ต าาแหน่ง
ของ ลิน้ที่ถูกตอ้งสมบูรณแ์บบโคนลิน้จะตอ้งยกสงูและถอยกลบัไปขา้งหลงัจะช่วยในเรื่องของการ
ตดัลิน้ได ้ดีเพราะต าแหน่งของปลายลิน้จะสมัผสัปลายลิน้ของแซ็กโซโฟนไดง้่าย การออกเสียงโดย
ใชส้ระ เช่น “ทา” (Ta) หรือ “ดา” (Da) จะท าใหล้ิน้ต ่าลงและท าใหค้วามเร็วของลมชา้ลง เกิดจาก
การเคลื่อน ต าแหน่งของลิน้มากเกินไปเพราะต าแหน่งและทิศทางของลิน้จะไปอยู่ใตล้ิน้ของคลาริ
เน็ต ดังนัน้การ ออกเสียงควรจะใชส้ระค าาว่า “ที” (T) “ดี” (D) หรือ “อี” (E) การใชส้ระดงันีจ้ะช่วง
ใหต้ าแหน่งของลิน้ยงัคงสงูอยู่เสมอ 
 
แบบฝึกหัดที ่22 การตัดลิน้ (Tonguing) 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C และตดัลิน้เป็นตวักลมตามอตัราจงัหวะที่ก าหนด 80 Bpm 

 
แบบฝึกหัดที ่23 การตัดลิน้ (Tonguing) 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียง C และตดัลิน้เป็นตวัขาวตามอตัราจงัหวะที่ก าหนด 60 Bpm 

 
 
แบบฝึกหัดที ่24 การตัดลิน้ (Tonguing) 

ให้นักศึกษาเป่าเสียง C และตัดลิน้เป็นตัวขาวและตัวด าตามอัตราจังหวะที่ก าหนด                  
60 Bpm 
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แบบฝึกหัดที ่25 การตัดลิน้ (Tonguing) 
 ให้นักศึกษาเป่าเสียง C และตัดลิน้เป็นตัวขาวและตัวด าและเขบ็ตหนึ่งชั้นตามอัตรา
จงัหวะที่ก าหนด 60 Bpm 

 
แบบฝึกหัดที ่26 การตัดลิน้ (Tonguing) 
 ใหน้ักศึกษาเป่าเสียง C และตดัลิน้เป็นตัวกลม ตัวขาว ตวัด าและเขบ็ตหนึ่งชัน้ตามอัตรา
จงัหวะที่ก าหนด 60 – 120 Bpm 

 
 
เคร่ืองหมายของเสียง (Articulation)  
 เครื่องหมายของเสียง เป็นเครื่องหมายท่ีบอกถึงวิธีการเลน่โนต้ตวันัน้ๆตามอารมณข์อง

เพลงเช่น การเป่าสัน้ การกระเเทก เป็นตน้ มีหลกัอยู่ 3 เเบบ คือ 

   - เครื่องหมายเเอกเซนท ์(Accent) หมายถึง เครื่องหมายเนน้จงัหวะ หรือเนน้เสียง หรือ 

กระเเทกหวัโนต้ มี 2 เเบบ คือ > เเละ ^ เเบบ > จะมีความยาวเสียงมากกว่าเเบบ ^  

 

 
 - เครื่องหมายสตคัคาโต (Staccato) เป็นเคร่ืองหมายท่ีใหเ้ลน่เสียงตวัที่มีเครื่องหมายนี ้
ก ากบัใหส้ัน้ที่สดุ จะไม่พบเครื่องหมายนีก้บัตวัที่มีค่ามากกว่าตวัด าขึน้ไป เนื่องจากเป็นโนต้ที่มี
เสียงยาว จะพบเเต่เพียง ตวัด า ตวัเขบ็ต เเละตวัพยางคเ์ท่านัน้ 
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- เครื่องหมายเตนโูต (Tenuto) หมายถึง การเลน่โนต้ใหม้ี"หางเสียง"คือลากเสียงใหค้รบจงัหวะเต็ม
มากที่สดุ โนต้ตวักลมก็ลากเสียงใหย้าวเต็มค่าโนต้ของตวักลม 

 
 

แบบฝึกหัดที ่27 การฝึก Articulation (Accent)  
 ใหน้กัศกึษาตดัลิน้ตามค่าของตวัโนต้และเครื่องหมาย Articulation ที่ก าหนด  

  
แบบฝึกหัดที ่28 การฝึก Articulation (Staccato)   
 ใหน้กัศกึษาตดัลิน้ตามค่าของตวัโนต้และเครื่องหมาย Articulation ที่ก าหนด  

 
แบบฝึกหัดที ่29 การฝึก Articulation (Tenuto)   
 ใหน้กัศกึษาตดัลิน้ตามค่าของตวัโนต้และเครื่องหมาย Articulation ที่ก าหนด  

 
แบบฝึกหัดที ่30 การฝึก Articulation  
 ใหน้กัศกึษาตดัลิน้ตามค่าของตวัโนต้และเครื่องหมาย Articulation ที่ก าหนด  
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แบบฝึกหัดที ่31 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
แบบฝึกหัดที ่32 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่33 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
 
แบบฝึกหัดที ่34 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
 
 
 
 



  80 

แบบฝึกหัดที ่35 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
 
แบบฝึกหัดที ่36 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
 
แบบฝึกหัดที ่37 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
แบบฝึกหัดที ่38 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  
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แบบฝึกหัดที ่39 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  

 
 
แบบฝึกหัดที ่40 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด  
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แบบฝึกหัดที ่41 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่42 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่43 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่44 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 
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แบบฝึกหัดที ่45 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่46 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่47 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่48 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่49 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 
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แบบฝึกหัดที ่50 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
แบบฝึกหัดที ่51 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่52 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 

 
 
แบบฝึกหัดที ่53 การฝึกนิว้และการตัดลิน้ให้สัมพันธก์ัน 
 ใหน้กัศกึษาเป่าเสียงและตดัสิน้ตามที่แบบฝึกหดัก าหนด 
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บทเพลงทีใ่ช้บรรเลงในการฝึกเป่าแซ็กโซโฟน 
 

บทเพลงที ่1 

 
 
 

บทเพลงที ่2 Technique trax 

 
 

บทเพลงที ่3 Salsa Siesta 
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บทเพลงที ่4 Song of Kites 

 
 

บทเพลงที ่5 The Ash Grove 

 
 

บทเพลงที ่6 Articulation Work – out  
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แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนวงโยธวาฑิต 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
 

การสอบการบรรเลงบันไดเสียง (Scale) จ านวน 4 ข้อ (40 คะแนน) 

1) จงบรรเลงบนัไดเสียงและอารเ์พจจิโอ C Major ตวัละ 1 จงัหวะ  

2) จงบรรเลงบนัไดเสียงและอารเ์พจจิโอ G Major ตวัละ 1 จงัหวะ 

3) จงบรรเลงบนัไดเสียงและอารเ์พจจิโอ F Major ตวัละ 1 จงัหวะ 

4) จงบรรเลงบนัไดเสียงและอารเ์พจจิโอ D Major ตวัละ 1 จงัหวะ 

 

การทดสอบการบรรเลงตัวโน๊ตและเคร่ืองหมายทีก่ าหนด จ านวน 6 ข้อ  
 
5) 

 
 
6) 
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7)  

 
8) 
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9) 

 
 
 
10) 
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เกณฑก์ารให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเป่าแซ็กโซโฟนเบือ้งต้น 
ส าหรับนักเรียนวงโยธวาฑิตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

รายการการให้
คะแนน 

คะแนน 

1.ท่าทางการบรรเลง 10 
2.จงัหวะในการ
บรรเลง 

20 

3.ความถูกตอ้งในการ
บรรเลง 

10 

4.การออกเสียงและ
การตดัลิน้ 

20 

5.ความสมัพนัธข์องนิว้
มือและการตดัลิน้ 

20 

6.คณุภาพของเสียง 
แซ็กโซโฟน 

20 

 
ระดับคุณภาพ  

คะแนน  90 – 100  คะแนน   ดีมาก 
คะแนน  80 – 89   คะแนน  ดี 
คะแนน  70 – 79  คะแนน  ปานกลาง 
คะแนน  60 – 69  คะแนน  พอใช ้ 
คะแนน   50 – 59  คะแนน   ควรปรบัปรุง 
คะแนน  ต ่ากว่า 50  คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
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แบบฟอรม์การให้คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

นักเรียนคนที ่....... 

แบบฝึกหัด 

ข้อที ่
คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 

1 10  

2 10  

3 10  

4 10  

5 10  

6 10  

7 10  

8 10  

9 10  

10 10  

รวม  100  

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

1.ท่าทางการบรรเลง 

2.จงัหวะในการบรรเลง 

3.ความถูกตอ้งในการบรรเลง 

4.การออกเสียงและการตดัลิน้ 

5.ความสมัพนัธข์องนิว้มือและการตดัลิน้ 

6.คณุภาพของเสียงแซ็กโซโฟน 
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ระดับคุณภาพ  
คะแนน  90 – 100  คะแนน   ดีมาก 
คะแนน  80 – 89   คะแนน  ดี 
คะแนน  70 – 79  คะแนน  ปานกลาง 
คะแนน  60 – 69  คะแนน  พอใช ้ 
คะแนน   50 – 59  คะแนน   ควรปรบัปรุง 
คะแนน  ต ่ากว่า 50  คะแนน  ไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
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ภาคผนวก ง 
ภาพการจดักิจกรรม 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
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สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ 
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