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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) หาประสทิธภิาพรปูแบบการฝกึซ้อมทรมัเป็ต
ของนักเรียน วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนก่อนการฝึกซ้อมและหลังการฝึกซ้อมทรัมเป็ต และ 3) ศึกษา
ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่รปูแบบการฝึกซอ้มทรมัเปต็ กลุม่ตวัอยา่งในการวจิยั 
คือ นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ที่ปฏิบัติเครื่องเป่าทรัมเป็ต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 15 คน โดยวิธีเลือกกลุ่มแบบเจาะจง 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูได้แก ่คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
หาประสิทธิภาพและการทดสอบและค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต มีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.67/82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำาหนดไว้ การเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ของรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตก่อนการฝึกและหลังการฝึกปฏิบัติ
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกปฏิบัติสูงกว่าก่อนฝึกปฏิบัติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก 
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ABSTRACT
 The purposes of this research were 
to 1) assess the effectiveness of the form of 
trumpet practice of marching band student
in Suranareewittaya School Nakhonratchasima
Province, 2) study the students’ achievement 
before and after practicing trumpet. and 3) 
study the students’ satisfaction toward the 
form of practicing trumpet. The research 
sample were 15 marching band students 
who were studying in the second semester, 
in academic year 2012 at Suranareewittaya 
school Nakhonratchasima Province, who had 
been selected by purposive sampling. The 
statistics formulae used for data analyses 
were percentage, mean, standard deviation, 
efficiency Validation and t-test. 
 The research findings were as
follows : the effectiveness of the form 
practicing trumpet had efficiency at 
82.67/82.78 which was higher than the fixed 
criteria of 80/80. The students’ learning
achievement after practicing the trumpet 
was higher than before practicing the trumpet
at the statistical significance of .05. The
students’ satisfaction toward the form of the 
practicing the trumpet were at the highest 
level.

Keywords  : The form of the practicing, 
  trumpet, Marching Band

บทนำา
ความเป็นมาของปัญหา
 ดนตรีเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถสร้าง
เยาวชนของชาติให้เปน็บคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพชีวติที่
ด ีดงัจดุเนน้ทีก่รมสามญัศกึษากำาหนดไวใ้นนโยบาย
เรื ่องทิศทางในการจัดการศึกษาข้อที ่ 4 คือ
“มุ่งส่งเสริมการดนตรี กีฬา ศาสนา ศิลปะและ
วฒันธรรม ทั้งในด้านความเข้าใจในแนวความคิด
กิจกรรม และการส่งเสริมบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ประสานกลมกลนืเปน็สว่นหนึง่ของวถิชีวีติ” 
(ธนาคาร แพทย์วงษ์, 2541, น.1) 
 การแสดงดนตรีเป็นเร่ืองของทักษะฝีมือ 
ซ่ึงต้องมีความชำานาญในการปฏิบัติ การฝึกซ้อมจึง
เป็นสิ่งที่นักดนตรีต้องกระทำาจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ในชวีติประจำาวนัของนกัดนตรี ในการฝึกซ้อมแต่ละ
ครัง้ อาจพบปญัหาขณะฝกึซอ้ม ซึง่มอียูห่ลายปจัจยั
ด้วยกัน ปัจจัยเหล่านั้นอาจเกิดจากการที่นักดนตรี
ขาดความเขา้ใจในการฝกึซอ้ม ทำาใหไ้มท่ราบวา่ควร
ฝึกซ้อมอยา่งไรเพ่ือพัฒนาทกัษะฝีมอืของตัวเอง อกี
ปญัหาหนึง่นกัดนตรไีมส่ามารถจดัตารางการฝกึซอ้ม
ให้กับตัวเองได้ เพราะไม่ทราบว่าควรฝึกซ้อมอะไร
ก่อน ฝึกซ้อมอะไรหลัง นอกจากนี้นักดนตรีต้องมี
วินัยในการฝึกซ้อมต้องบังคับตัวเองให้การฝึกซ้อม
เป็นไปตามตารางการซ้อมที่วางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้น
จนจบ จากที่กล่าวมาเป็นปัญหาหลักที่นักดนตรีมัก
พบเห็นในการฝึกซ้อม 
 ในปัจจุบันเยาวชนให้ความสนใจดนตรีใน
รูปแบบของวงโยธวาทิตเป็นจำานวนมาก และเนื่อง
ด้วยผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตในจังหวัด
นครราชสีมาอยู่บ่อยครั้ง ได้เห็นโรงเรียนต่างๆ
ที่จัดกิจกรรมวงโยธวาทิตอยู่เป็นประจำา และวง
โยธวาทติหลายๆ โรงเรียนในจังหวดันครราชสีมายงั
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ได้จัดกิจกรรมวงโยธวาทิตร่วมกันอีกด้วย ซึ่งผู้วิจัย
เองได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวจึงได้
สงัเกตพฤตกิรรมการฝกึซอ้มของแตล่ะโรงเรยีน พบ
ปญัหาทีเ่หมอืนกันคอื เรือ่งการฝกึซอ้มของนกัเรยีน 
นกัเรยีนไม่สามารถซอ้มดว้ยตัวเองได ้นกัเรยีนจะรอ
ซอ้มพรอ้มกนั เนือ่งจากนกัเรียนไมท่ราบวา่ควรซอ้ม
อะไรก่อนหลัง หรือไม่มีรูปแบบในการฝึกซ้อม และ
เหตุดังกล่าวทำาให้นักเรียนที่เข้าร่วมบรรเลงเป็นวง
โยธวาทติขนาดใหญไ่มส่ามารถปฏบัิตกิารเลน่รวมวง
ได้ และจากที่ผู้วิจัยได้สังเกตนักเรียนแต่ละโรงเรียน 
เห็นว่านักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยาจะเป็นผู้นำาใน
การปฏิบัติ เนื่องจากโรงเรียนสุรนารีวิทยามีการจัด
กิจกรรมวงโยธวาทิตอย่างต่อเน่ือง มีการประกวด
แข่งขันและได้รับรางวัลมากมาย แต่ก็มีปัญหาใน
เรื่องการฝึกซ้อมเช่นเดียวกันกับโรงเรียนอื่นๆ ใน
จังหวัด ผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นผู้เล่นและผู้ฝึกสอน
ดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าทรัมเป็ต จึงสนใจทำาการ
ศึกษาและวิจัยในเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพรูป
แบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรยีนสุรนารวีทิยา วา่เมือ่นกัเรยีนมรีปูแบการฝกึ
ซ้อมแล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่องเป่าทรัมเป็ต
ในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกซ้อม
ทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพทางการ
ปฏิบัติทรัมเป็ตตามเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 80/80
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
ก่อนการฝึกและหลังการฝึกปฏิบัติทักษะตามรูป
แบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต

 3. เพ่ือศกึษาความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
ฝึกซ้อมทรัมเป็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียน
สุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนสุรนารีวิทยา อำา เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 ท่ีปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีทรัมเป็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 
จำานวน 28 คน
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2555 โดยวิธีเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนักเรียนท่ี
ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีทรัมเป็ต และมีทักษะในการปฏิบัติ
เคร่ืองเป่าทรัมเป็ตข้ันพ้ืนฐาน สามารถอ่านโน้ตสากล
เบ้ืองต้น และสามารถปฏิบัติทรัมเป็ตโดยเป่าไล่เสียง
โน้ต ในบันไดเสียง C เมเจอร์ บันไดเสียง G เมเจอร์ 
และ บันไดเสียง F เมเจอร์ ได้ จำานวน 15 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย	
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
จะศกึษานกัเรยีนวงโยธวาทติโรงเรยีนสรุนารวีทิยา 
ปกีารศกึษา 2555 ทีป่ฏิบตัเิคร่ืองดนตรีทรมัเปต็ โดย
ใช้เวลาครั้งละ 2 ชั่วโมง จำานวน 8 ครั้ง มีขั้นตอนใน
การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล



94 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2557                    Vol.12 No.2 (July - December) 2014รมยสาร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยรับผิดชอบในด้าน
การสร้างเครื่องมือ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบ 
การฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรยีนสรุนารวีทิยา ใหม้ปีระสทิธิผลทางการปฏบัิติ
ทรัมเป็ตตามเกณฑ์ที่กำาหนด 80/80 โดยมีการ
จัดเตรียมการสร้างเครื่องมือ ตามขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1. แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการ
ฝึกซ้อมทรัมเป็ต จากผู้เชี่ยวชาญ
 2. รูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต ประกอบด้วย
 2.1 แบบฝึกหัด (Exercise) หมายถึง 
แบบฝึกปฏิบัติเบื้องต้น ต้องปฏิบัติก่อน เพื่อเป็น
การวอร์มหรืออบอุ่นร่างกาย และเป็นการสร้าง
กล้ามเนื้อปาก
 2.2 เพลงฝึกหัด (Etude) หมายถึง 
บทฝึกปฏิบัติกึ ่งเพลงกึ่งแบบฝึกหัด เป็นบทฝึกที่
มีประโยคเพลงแบบง่าย 
 2.3 บทเพลง (Piece) หมายถึง บทเพลง
ที่จะใช้นำามาประเมินนักเรียน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง
การฝึกปฏิบัติทรัมเป็ตด้วยรูปแบบการฝึกซ้อม
ทรัมเป็ต ผู้วิจัยใช้บทเพลง The Ultimate Warm-up 
เพื่อเป็นการทดสอบนักเรียน
 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูป
แบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
การเก็บรวบรวมข้อมูล

  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผู้วจัิยได้ดำาเนนิการ
เกบ็ขอ้มลูด้วยตนเอง โดยรวบรวมขอ้มลูนกัเรียน วง
โยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2555 
โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
นักเรียนที่นำามาเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ที่ปฏิบัติเครื่องดนตรีทรัมเป็ต มีทักษะในการปฏิบัติ
เครื่องเป่าทรัมเป็ตขั้นพ้ืนฐาน สามารถอ่านโน้ต
สากลเบื้องต้น และสามารถปฏิบัติทรัมเป็ตโดยเป่า
ไล่เสียงโน้ต ในบันไดเสียง C เมเจอร์ บันไดเสียง
G เมเจอร์ และบันไดเสียง F เมเจอร์ ได้ จำานวน 
15 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. สถิติพื้นฐาน โดยการหาค่าร้อยละ 
(Percentage), ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิชเลขคณิต ( X ), 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 2. ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการหาค่า E1/E2 
 3. สถิตที่ ใช้ ในการการวิ เคราะห์แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ โดยการหาค่า t-test 
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ผลการวิจัย
  ตาราง แสดงผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต 

เนื้อหา แบบฝึกปฏิบัติระหว่างฝึกซ้อม แบบฝึกปฏิบัติวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

E
1
/ E

2

 

คะแนน
เต็ม

ค่าเฉลี่ย E
1

คะแนน
เต็ม

ค่าเฉลี่ย E
2

รูปแบบการฝึกซ้อม 60 49.60 82.67 60 49.67 82.78 82.67/82.78

 จากตาราง แสดงผลการหาประสทิธภิาพของรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเปต็ จากการทดลองกบักลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลอง มีค่าเท่ากับ 82.67/82.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 แสดงว่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต เป็นไปตามเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ คือ 80/80 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต 

คะแนนทดสอบ N คะแนน X S.D. T Sig.

ก่อนฝึก 15 60 28.80 1.207

34.297* 0.000
หลังฝึก 15 60 49.67 1.988

* P< .05 มีระดับนัยสำาคัญที่ .05

 จากตารางแสดงการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องผู้เรียน ตามรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเปต็ กอ่นการ
ฝึกซ้อมรูปแบบการปฏิบัติทรัมเป็ต มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 28.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
1.20 และหลังการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 49.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.98 และทีค่า t เท่ากับ 34.29 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติทรัมเป็ตหลัง
การฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต สูงกว่าก่อนฝึกปฏิบัติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียน

รายการประเมิน X S.D.
ระดับ

ความพึงพอใจ
ลำาดับ

1. นักเรียนชอบบรรยากาศการฝึกซ้อมทรัมเป็ตแบบเดี่ยว 3.80 0.91 มาก 7

2. นักเรียนชอบบรรยากาศการฝึกซ้อมทรัมเป็ตแบบกลุ่ม 4.13 0.81 มาก 5

3. มีความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่มดีขึ้นขณะฝึกซ้อม 4.20 0.75 มาก 4

4. แบบฝึกหัด (Exercise) มีความน่าสนใจต่อการฝึกซ้อม 4.27 0.68 มาก 3

5. เพลงฝึกหัด (Etude) มีความน่าสนใจต่อการฝึกซ้อม 4.13 0.88 มาก 5

6. บทเพลง (Piece) มีความน่าสนใจต่อการฝึกซ้อม 4.47 0.62 มาก 2

7. นักเรียนพอใจกับผลการประเมินการฝึกซ้อมของตนเอง 4.60 0.49 มากที่สุด 1

รวม 4.25 0.77 มาก

 จากตาราง ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการฝึกซ้อมแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของ วง
โยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.25, S.D. = 0.77) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 6 ข้อ โดยมีนักเรียนพอใจ
กับผลการประเมินการฝึกซ้อมของตนเอง ( X = 4.60, S.D. = 0.49) มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา
คือ มีบทเพลง (Piece) มีความน่าสนใจต่อการฝึกซ้อม ( X = 4.47, S.D. = 0.624) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่า
สุดคือ นักเรียนชอบบรรยากาศการฝึกซ้อมทรัมเป็ตแบบเดี่ยว ( X = 3.80, S.D. = 0.91) ตามลำาดับ 

สรุปผลการวิจัย
 1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา 
จังหวัดนครราชสีมา (E1/E2) มีค่าเท่ากับ 82.67/82.78 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ตามรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต ก่อนการฝึกทักษะรูปแบบการปฏิบัติ
ทรัมเป็ต มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 28.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.20 และหลังการฝึกปฏิบัติ
ดว้ยรปูแบบการฝกึซอ้มทรมัเปต็ มคีา่เฉลีย่ ( X ) เทา่กบั 49.67 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 1.98 
และทีค่า t เท่ากับ 34.29 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติทรัมเป็ตหลังการฝึกปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึก
ซ้อมทรัมเป็ต สูงกว่าก่อนฝึกทักษะทรัมเป็ตอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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 3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการฝึกซ้อม
ทรัมเป็ต ที่ ใช้ ในการฝึกปฏิบัติทรัมเป็ตของ
นักเรียน วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่าในภาพรวม นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25

อภิปรายผล
 จากการดำาเนินการวิจัยเพื่อศึกษารูป
แบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียนวงโยธวาทิต
โรงเรยีนสรุนารวีทิยา จงัหวดันครราชสมีา ภาคเรยีน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการฝึกซ้อม
ทรัมเป็ต
 จากการศกึษาพบวา่ ประสทิธภิาพของรปู
แบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตของนักเรียน วงโยธวาทิต
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา (E1/E2) 
มีค่าเท่ากับ 82.67/82.78 หมายความว่า นักเรียน
ไดค้ะแนนเฉลีย่จากการปฏบิตัทิรมัเปต็และทำาแบบ
ทดสอบระหวา่งเรยีน รอ้ยละ 82.67 และไดค้ะแนน
จากการปฏิบัติหลังเรียน ร้อยละ 82.78 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำาหนด คือ 80/80 สอดคล้องกับ วณี 
ลัดดากลม (2542, บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง 
การศกึษาประสทิธภิาพของแบบฝกึขบัรอ้งประสาน
เสียง ในรายวิชา MSID 102 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เพือ่ศึกษาประสทิธิภาพของชดุการสอน แบบฝกึหัด 
ขับร้องประสานเสียงในรายวิชา MSID 102 การขับ
ร้องประสานเสียง ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่
สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ 
80/80 คือ ผลการเรียนจากแบบทดสอบระหว่าง
เรียนภาคทฤษฎีร้อยละ 90.08 ภาคปฏิบัติร้อยละ 
87.04 และผลการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน
ภาคทฤษฎีร้อยละ 95.60 ภาคปฏิบัติร้อยละ 90.20 

และยังมีความสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ 
หัทยา แผ่นชัยภูมิ (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง 
โครงสร้างฉันทลักษณ์ ทางดนตรีผ่านทักษะการฟัง 
สำาหรับนักศึกษา
 ชัน้ปทีี ่1 ของมหาวิทยาลยัพายพั เปน็การ
ศึกษาวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 
ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนเรื่อง โครงสร้าง 
ฉันทลักษณ์ทางดนตรีผ่านทักษะการฟังท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน
มีประสิทธิภาพ 88.87/86.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ตั้งไว้
 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ตามรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต
 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ตามรูปแบบการฝึก
ปฏิบัติทรัมเป็ต ก่อนการฝึกซ้อมรูปแบบการปฏิบัติ
ทรัมเป็ต มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 28.80 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.20 และหลังการฝึก
ปฏิบัติด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต มีค่าเฉลี่ย
( X ) เท่ากับ 49.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 1.98 และทีค่า t เท่ากับ 34.29 แสดงว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติทรัมเป็ต หลังการฝึกปฏิบัติ
ด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต สูงกว่าก่อน
ฝึกปฏิบัติอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ ชัยวัฒน์ พรวัฒนานุกูล
(2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 จาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเครื่องดนตรี
สากลประเภทเครื่องลมทองเหลือง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องลม
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ทองเหลือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยนิยม
สงเคราะห์ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำานวน 40 คน 
ไดจ้ากการสุม่อยา่งงา่ย ผลการวจิยัพบวา่ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห ์สงักดักรงุเทพมหานคร 
ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
เครื ่องดนตรีสากลประเภทเครื ่องลมทองเหลือง 
หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .01 
 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรูปแบบ
การฝึกซ้อมทรัมเป็ต	
 นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา
มีความพงึพอใจตอ่รปูแบบการฝกึซอ้มทรัมเป็ต โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 
6 ข้อ โดยมีนักเรียนพอใจกับผลการประเมินการฝึก
ซ้อมของตนเอง ( X = 4.60, S.D. = 0.49) มีความ
เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ บทเพลง (Piece) 
มีความน่าสนใจต่อการฝึกซ้อม ( X = 4.47, S.D. 
= 0.624), แบบฝึกหัด (Exercise) มีความน่าสนใจ
ต่อการฝึกซ้อม ( X = 4.27, S.D. = 0.68), มีความ
สมัพนัธร์ะหวา่งเพือ่นในกลุม่ดขีึน้ขณะฝกึซอ้ม ( X
= 4.20, S.D. = 0.75), นักเรียนชอบบรรยากาศการ
ฝกึซ้อมทรมัเปต็แบบกลุม่ ( X = 4.13 ,S.D. = 0.81), 
เพลงฝกึหัด (Etude) มคีวามนา่สนใจตอ่การฝกึซอ้ม 
( X = 4.13, S.D. = 0.88), ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่า
สดุ คอื นกัเรยีนชอบบรรยากาศการฝกึซอ้มทรมัเป็ต
แบบเดี่ยว ( X = 3.80, S.D. = 0.91) ตามลำาดับ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
 1. ควรมกีารใช้รูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเปต็
ในการฝึกปฏิบัติเป็นประจำาอย่างสมำ่าเสมอ
 2. ในการฝึกปฏิบัติทักษะทรัมเป็ตโดย
ใช้รูปแบบการฝึกซ้อมนั้น ผู้วิจัยพบว่านักเรียนจะ
ตื่นตัวกับการฝึกซ้อม ดังนั้น นักเรียนท่ีฝึกปฏิบัติ
ทรัมเป็ตโดยใช้รูปแบบการฝึกซ้อม จึงควรเผยแพร่
ให้กับสมาชิกใหม่หรือสมาชิกท่ียังไม่ทราบรูปแบบ
การฝึกซ้อมให้เข้าใจ เพื่อที่นักเรียนเหล่านี้จะได้นำา
รูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ตที่ได้ มาลองฝึกปฏิบัติ 
 3. โรงเรยีนควรสง่เสรมิกจิกรรม ชว่ยเหลอื
และจัดบรรยากาศ สถานที่ที่เอื้ออำานวยต่อการ
ฝึกปฏิบัติทักษะของนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้
สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีที่มีคุณภาพและสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนต่อไป  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
 ควรขยายเนือ้หาและเวลาในการใชร้ปูแบบ
การฝึกซ้อมทรัมเป็ต เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีศักยภาพ
และความชำานาญในการบรรเลงดนตรีเพิ่มขึ้น
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