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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่องชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนพื้นบานอีสาน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
องคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา 2) เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา การ
วิจั ย ครั้ งนี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ งวิ จั ยและพัฒ นา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ แบบ
ทดสอบทักษะ และแบบสอบถาม นําเสนอขอมูลในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา องคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา ผูฝกควรมีพื้นฐานการบรรเลง
แซ็กโซโฟนที่ถูกตอง ไดแก การบรรเลงแซ็กโซโฟนกับเพลงพื้นบานอีสาน เพลงลูกทุงหมอลํา เพลง
รําวง ลายแห และเทคนิคในการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา เชน การควบคุมลักษณะเสียง การแปร
ทํานอง การดนทํานอง โนตสะบัด การพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลําสําหรับผูมีพื้นฐาน
การเปาแซ็กโซโฟน (E1/E2) เทากับ 80.22/80.8 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดานการพัฒนา
ทักษะของผูฝกพบวาผูฝกมีคะแนนพัฒนาในระดับมาก สามารถฝกทักษะปฏิบัติตามชุดฝกทักษะแซ็ก
โซโฟนหมอลําไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาความคิดเห็น พบวาผูฝกมีความพึงพอใจมากกับ
ชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลําที่สรางขึ้น
คําสําคัญ: หมอลํา / ชุดฝกทักษะปฏิบัติ / แซ็กโซโฟน
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Abstract
Research Saxophone practice training set, Mo Lam Purpose 1) Studying the
knowledge of saxophone Molam playing 2) To develop skill training sets for
saxophone practice. This research is a research and development To develop
innovation and check the effectiveness of innovation. The research instruments were
interview form, skill test and questionnaire. Present data in the form of descriptive
analysis.
The research found that The knowledge of saxophone Molam playing is to
play the right saxophone playing with Isan folk songs, Molam, Lamwong, Laeyhaey.
And saxophone Molam, playing techniques such as Articulation, Variation, Grace not,
Realization, Trill. The development of a saxophone Molam practice skill set that has
been applied to the experimental group (E1/E2) results 80.22/80.8 Higher than the
standard 80/80. In the development of the skills of the trainer, it was found that the
trainees had a high level of development score. Can practice skills to follow the
saxophone Molam skill set effectively. From the study of opinions It was found that
the trainees were very satisfied with the skill set of the Saxophone Molam practice
created.
Keywords: Molam / Practice Skill Set / Saxophone.

บทนํา
ดนตรีเปนศิลปะเกี่ยวกับเสียงที่ใชการบรรเลงของเครื่องดนตรีหรือเสียงขับรองเปนสื่อ ทํา
ใหผูฟงเกิดความสะเทือนใจ เกิดอารมณสอดคลองกันไปเกี่ยวกับบทเพลงที่ไดรับฟงอยู เสียงเครื่อง
ดนตรีตางๆ ตองอาศัยวิทยาศาสตรเขาชวยประดิษฐใหเกิดเปนเสียงที่ไพเราะ เปนเสียงที่ละเอียดที่
เกิดจากการสรางขึ้นดวยความตั้งใจ ดวยการประดิษฐเสียงอยางประณีตและบรรจงของมนุษยเพื่อให
มนุษยดวยกันฟง มนุษยเปนผูสรางมาตรฐานของความไพเราะ โดยอาศัยความรูสึกที่ดีเอาเสียงที่
ไพเราะงดงาม นําเสียงแตละเสียงมาเรียงรอยใหประติดประตอกันจนกลายเปนบทเพลงที่ไพเราะ
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ดนตรีเปนศิลปะที่มนุษยไดสรางขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชตามความปรารถนาของ
มนุษย ซึ่งดนตรีอาจจะรับใชในฐานะที่เปนสวนประกอบของพิธีกรรม หรือดนตรีอยูในฐานะความ
บันเทิง 2
ดนตรีพื้นบานอีสานเปนดนตรีที่แสดงออกถึงถึงความนึกคิด ตลอดจนความเชื่อและเนื้อหา
สาระของดนตรีมีทั้งความรูและความบันเทิง 3 ดนตรีพื้นบานอีสานจึงมีเอกลักษณเฉพาะทองถิ่นอีสาน
ที่สําเนียง ภาษา ทวงทํานอง และลีลา 4 นอกจากนี้วัฒนธรรมทางดนตรีกลุมใหญที่สุดของชาวอีสาน
การขับรองเรียกวาลํา โดยจะลําประกอบแคนเปนเครื่องดนตรีที่ประสานการลําใหกลมกลืนกันนิยม
เรียกวาหมอลํา 5 เพลงลูกทุงหมอลํา คือการผสมผสานคํารองทํานองกับลําเพลินเขาดวยกันกับเพลง
ลู ก ทุ ง และมี ก ารผสมสานดนตรี พื้ น บ า นกั บ ดนตรี ส ากล ต อมามี การนํ าเอาวาดลํ า (ทํ า นองลํ า )
หลากหลาย เชน ลําเพลิน ลําเตย ลําขอนแกน ลําแพน มาผสมผสานสลับกับทํานองของ เพลงลูกทุง
พรอมทั้งนําเครื่องดนตรีสากลชิ้นเอกของบทเพลงมาเดี่ยว ไดแก แซ็กโซโฟน ออรแกน กีตาร ผสม
ผสานกับเครื่องดนตรีพื้นบาน 6
จะเห็นไดวาเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในการบรรเลงประกอบหมอลํานอกจากแคนแลว ยังมี
เครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเปาลมไม คือแซ็กโซโฟนที่มีบทบาทในการบรรเลงประกอบลํา ดวย
เสียงที่มีเอกลักษณโดเดนเฉพาะตัว ใหความรูสึกที่หลากหลาย ทั้งเศรา สนุกสนานและเราใจ สราง
สีสันใหการแสดงหมอลําเปนอยางยิ่ง ซึ่งหมอลําทุกวงจะขาดเสียมิได และมีความตองการนักบรรเลง
แซ็ ก โซโฟนที่ มี ป ระสบการณ แ ละฝ มื อ ดี ม าเป น สมาชิ ก ของวง สร า งอาชี พ และรายได ใ ห แ ก นั ก
แซ็กโซโฟน จนมีผูคนจํานวนหนึ่งอยากจะเรียนแซ็กโซโฟน เพื่อนํามาประกอบอาชีพเปนนักดนตรีใน
วงหมอลํา 7
1

2

3

4

5

6

2 สุกรี เจริญสุข, ดนตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของสมอง (นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป, 2550), 62-63.
3

เจริญชัย ชนไพโรจน, ดนตรีพื้นบานอีสาน (มหาสารคาม: ภาควิชาดุรยิ างคศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม,
2526), 11.
4 ไพบูลย ตรีเดช, “การศึกษาเจตคติดนตรีพื้นบานอีสานของนักศึกษาวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสหวิทยาลัยอีสานเหนือ”
(วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2532), 17.
5 เจริญชัย ชนไพโรจน, ดนตรีผูไทย (มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2529), 1.
6 จินดา แกนสมบัติ, “เพลงลูกทุงหมอลํา: จากเพลงพื้นบานอีสานแพรกระจายเขาสูเมืองกรุง,” วารสารวิถีสังคมมนุษย, 4, 1 (2559):
153–173.
7 กฤษณะ ทิพยอักษร, “กระบวนการเรียนรูและการถายทอดการบรรเลงแซ็กโซโฟนประกอบการแสดงหมอลําของอาจารยสําราญ
บุปผาวาสน” (วิทยานิพนธศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561), 2.
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แซ็กโซโฟนเปนเครื่องดนตรีที่ไดรับความนิยมในวงดนตรีลูกทุงหมอลํา นักเรียบเรียงเพลง
ลูกทุงหมอลําไดนําเอาแซ็กโซโฟนไปใชเปนเครื่องดนตรีเพื่อสรางสีสันและเสนหใหกับบทเพลงเปน
จํานวนมาก และมีผูคนจํานวนมากสนใจฝกแซ็กโซโฟนหมอลําเพิ่มขึ้นในปจจุบัน แตผูฝกแซ็กโซโฟน
ไดพบปญหาของกระบวนการฝกแซ็กโซโฟนหมอลํา ไดแก กลุมนักแซ็กโซโฟนหมอลํามืออาชีพไม
สามารถถายทอดองคความรูสูบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง และขาดสื่อการเรียนรูในการฝกปฎิบัติแซ็ก
โซโฟนหมอลํา เชน แบบฝกหัด สื่อ และเอกสารในการฝก นอกจากนี้หนวยงานสถาบันการศึกษายัง
ไมมีหลักสูตรที่ใชสอนเกี่ยวกับแซ็กโซโฟนหมอลําโดยตรง
ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็ก
โซโฟนหมอลํา เพื่อใชประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม (แซ็กโซโฟน)
เปนองคความรูเพื่อเสริมสรางทักษะการเปาแซ็กโซโฟนใหกับนักศึกษา และเปนสื่อในการเรียนรู
สําหรับบุคคลทั่วไปที่ตองการฝกแซ็กโซโฟนหมอลํา และมีชุดฝกแซ็กโซโฟนหมอลําที่มีมาตรฐาน
สามารถนําไปพัฒนาทักษะทางดานดนตรีเพื่อสรางอาชีพในอนาคตตอไปได
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา
2. เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช วิ ธี วิ จั ย เชิ ง วิจั ย และพั ฒ นา (Research and Development – R&D )
ผูวิจัยศึกษาองคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา สรางและพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟน
หมอลํ า โดยประเมิ น ประสิ ทธิ ภ าพของชุ ดฝ กทั กษะปฏิ บั ติ แซ็ กโซโฟนหมอลํา ด ว ยเกณฑ E1/E2
พัฒนาการผูฝกและการศึกษาความพึงพอใจของผูใช
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดองคความรูเกี่ยวกับการรักษาแบบแผนการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถูกตองและสอดคลอง
กับอัตลักษณของแซ็กโซโฟนหมอลํา
2. ไดชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลําที่มีประสิทธิภาพ
3. ใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะปฏิบัติและสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ
เครื่องดนตรีสากลอื่นๆ ตอไป
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง
1.1 ประชากร ประกอบด ว ยกลุ มผูให ขอมูล สํ าคัญ ไดแก ผูเชี่ย วชาญ นักวิ ช าการ
ปราชญดานดนตรี นักดนตรีอาชีพ และกลุมผูปฏิบัติ ไดแก นักดนตรี นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นักศึกษาสาขาศิ ลปศึกษา คณะครุศาสตร ครูและนักเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษา
1.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวยกลุมผูใหขอมูลสําคัญ ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง
โดยเลือกผูที่มีความรูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือในการวิจัย ปราชญชาวบานดานแซ็กโซโฟนหมอลํา
และนักดนตรีอาชี พที่เ ปาแซ็กโซโฟนหมอลํ า จํ านวน 5 คน ได แก นายมานิต นาใจนึ ก (ปราชญ
ชาวบ า นด า นแซ็ ก โซโฟนหมอลํ า ) นายกิ ต ติ พ งษ เพ็ ง พิ ทั ก ษ นายอภิ วั น หานาม นายศรายุ ท ธ
พาโนมัย นายจริยะ ขวานอก (นักดนตรีอาชีพ) และกลุมผูปฏิบัติ (กลุมทดลอง) ไดมาจากอาสาสมัคร
ที่มีความสนใจและมีพื้นฐานการเปาแซ็กโซโฟน จํานวน 25 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลภาคสนามโดย
การสั มภาษณ เพื่อถอดบทเรีย นในการสรางองคความรูจ ากปราชญช าวบานและนักดนตรีอาชีพ
นอกจากนี้ยังมีการสังเกตการณ จดบันทึก ถายวีดีโอ รวมรวมขอมูลทั้งภาพนิ่งและการบันทึกเสียง
แล วนํ าข อมูล ที่ได มาสังเคราะห สร างแบบฝกเพื่อทดลองกับ กลุมตัว อยางในการวิจัย ไดแก แบบ
สัมภาษณ แบบทดสอบทักษะปฏิบัติ แบบสอบถาม
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา เรื่อง
ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนหมอลํ า เพื่ อ พั ฒ นานวั ต กรรมและตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของ
นวั ต กรรมที่พัฒ นาขึ้ น ผูวิ จั ย ได ดํา เนิน การในการเก็บ รวบรวมขอมูลจากเอกสาร การศึกษาจาก
ภาคสนาม สรางชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลําเพื่อทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
3.1 การเก็ บ รวบรวมข อมูล จากเอกสาร เปน ขอมูล ที่ไดจ ากการศึกษาจากเอกสาร
หนังสือ ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการดําเนินวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ไดแก การ
บรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา การสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ การศึกษาความคิดเห็นของผูใชชุดฝกทักษะ
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แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ใช ในการวิ จั ย วิธีการดํ าเนิน การวิจัย การวิเคราะหขอมู ล และการสรุป ผล
อภิปรายผล
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลที่เก็บไดจากการลงพื้นที่ศึกษาและการ
ทดลองกับกลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา ไดแก การสัมภาณเพื่อถอดบทเรียน การสังเคราะหขอมูล
จากองคความรูเกี่ยวกับการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลําเพื่อสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติ และการทดลอง
ใช ชุ ด ฝ ก ทั กษะกั บ กลุ ม ตั ว อย า ง แล ว นํ าผลจากการสัมภาษณ และการทดลองทั้งหมดมาทํา การ
วิเคราะหแลวจึงสรุปผลการวิจัย
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1. องคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา ใชขอมูลจากการสัมภาษณแลวนํามา
วิเ คราะหและสั งเคราะห เนื้ อหา แบ งแยกเปน ประเด็น และลําดับเนื้อหาองคความรูที่ไดจ ากการ
สัมภาษณและเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณปราชญชาวบานและนักดนตรี
อาชีพ และขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ
4.2 การพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา ผูวิจัยนําขอมูลและองคความรู
เกี่ยวกับการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลําจากการสัมภาษณมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา แบงแยก
เปนประเด็นและลําดับเนื้อหามาสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา ประกอบดวยเนื้อหาของ
ชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
4.2.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติโดยการหาประสิทธิภาพ
เชิ ง ประจั ก ษ (Empirical approach) ของชุ ด ฝ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนหมอลํ า ใช เ กณฑ ก าร
ทดสอบประสิทธิภาพ 80/80 จากสูตร E1/E2
4.2.2 เกณฑระดับคะแนนที่ใชเปรียบเทียบการพัฒนา ดังนี้
ระดับดีมาก
ไดคะแนนการพัฒนาตั้งแต 0.90 คะแนนขึ้นไป
ระดับปานกลาง
ไดคะแนนการพัฒนาระหวาง 0.41 – 0.89 คะแนน
ระดับนอย
ไดคะแนนการพัฒนานอยกวา 0.40 คะแนน
4.3 ความคิดเห็นของผูใชชุดฝกทักษะปฎิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
แสดงข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะปฎิ บั ติ แ ซ็ ก โซโฟนหมอลํ า จาก
แบบสอบถาม แลวสรุปผลตามคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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ผลการวิจัย
1. องคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา
วิธีการเริ่มเรียนแซ็กโซโฟนหมอลําเริ่มตนจากการฝกเปาแซ็กโซโฟนเบื้องตน โดยการฝก
ดวยตนเองและศึกษาหาความรูเพิ่มเติมกับนักดนตรี ที่มีประสบการณในการเปาแซ็กโซโฟนหมอลํา
จากนั้นการฟงบทเพลงและลายแซ็กโซโฟนบรรเลง ฝกถอดโนตเพลงดวยวิธีการจําแลวบันทึกโนต
เปนโนตสากล โดยสวนมากมักจะใชวิธีการจําทํานองมากกวาการบันทึกโนต ในการบันทึกโนตเพลง
นักแซ็กโซโฟนที่ไมสามารถอานโนตสากลได จะใชวิธีการบันทึกเปนโนตไทยเพื่องายตอการจําและ
การฝกเลน วิธีการฝกเปาแซ็กโซโฟนในระยะแรกเรียนรูวิธีการจับ การเปาโนตเสียงตางๆ การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบนิ้วและโนต
เนื้อหาในการเรี ยนรูแซ็กโซโฟนหมอลํา ผู ฝกตองมีความรู พื้นฐานทางดนตรี สากลและ
ดนตรีพื้นบานพอสมควร เชน ดานดนตรีสากล ผูเปาแซ็กโซโฟนหมอลําตองมีความรูเกี่ยวกับการอาน
โนต การบันทึกโนต บันไดเสียง การเปลี่ยนบันไดเสียง ทักษะการฟงเพลงเพื่อการถอดโนตสากล
เปนตน ดานดนตรีพื้นบาน ผูเปาแซ็กโซโฟนหมอลําตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเพลงลูกทุง
หมอลํา การบันทึกโนตดนตรีไทย การฝกเปาเพลงพื้นบาน เพลงลูกทุงหมอลํา เพลงลูกทุง การฟง
เพลงเพื่อตีความในการบรรเลงแซ็กโซโฟนใหเกิดความไพเราะ
เทคนิคในการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา ผูฝกตองมีวิธีการฝกและเทคนิคในการบรรเลง
เพื่อสรางสรรคใหเกิดความไพเราะ โดยทั่วไปแลวเทคนิคในการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา มักมีคํา
ศัพธที่นิยมใชเรียกเทคนิคการเปาแบบตางๆ ทั้งตามแบบสากลและเฉพาะกลุมของนักแซ็กโซโฟน
หมอลํา เชน การควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) การแปรทํานอง (Variation) การดนทํานอง
(Improvisation) โนตสะบัด (Trill)
ตัวอยางที่ 1 แสดงการควบคุมลักษณะเสียง (Articulation) การแปรทํานอง (Variation) และโนต
สะบัด (Trill)
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2. การพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
ผูวิจัยไดสรุปผลจากการสังเคราะหเนื้อหาเพื่อพัฒนาสรางเปนชุดฝกทักษะปฏิบัติ ตามองค
ความรูที่ไดจากการสัมภาษณปราชญชาวบานและนักดนตรีอาชีพ เพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะแซ็กโซโฟน
หมอลํา ดังนี้
2.1 ชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา 3 เลม ประกอบดวย
เลม 1 เรื่องความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแซ็กโซโฟน มุงใหผูฝกไดมีความรูเกี่ยวกับการเปา
แซ็กโซโฟนในระดับ พื้น ฐาน เนื้อหาประกอบด วย 5 บท ไดแก บทที่ 1 ประวัติ ความเปน มาของ
แซ็ ก โซโฟน ตระกู ล และชนิ ด ของแซ็ก โซโฟน และช ว งเสี ย งของแซ็ ก โซโฟนแต ล ะชนิ ด บทที่ 2
สวนประกอบและวิธีการดูแลรักษาแซ็กโซโฟน การดูแลรักษาแซ็กโซโฟน วิธีการจับ ทาทาง วิธีการ
เปาแซ็กโซโฟน บทที่ 3 ทฤษฎีโนตสากลเบื้องตน บทที่ 4 – 5 การฝกเปาบันไดเสียงเมเจอรทางชารป
และทางแฟลต
เลม 2 การเปาแซ็กโซโฟนแบบหมอลําอีสาน มุงใหผูฝกไดมีความรูเกี่ยวกับการเปา
แซ็กโซโฟนแบบหมอลําในระดับกลาง เนื้อหาแบงเปนบทที่ 1 – 5 ไดแก บทที่ 1 แซ็กโซโฟนกับ
วัฒ นธรรมดนตรี พื้นบ า นอี ส าน ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับดนตรีพื้นบานอีส าน เพลงลูกทุงหมอลํา
ความเปนมาของแซ็กโซโฟนกับดนตรีพื้นบานอีสาน บทที่ 2 องคความรูเกี่ยวกับการเปาแซ็กโซโฟน
หมอลํา การฟงเพื่อฝกเล นเพลงลู กทุงหมอลํา ความสัมพันธของบันไดเสียงดนตรีสากลกับดนตรี
พื้นบานอีสาน การตั้งบันไดเสียงแซ็กโซโฟนกับเพลงลูกทุงหมอลํา บทที่ 3 – 4 การฝกเปาบันไดเสียง
เพนทาโทนิกเมเจอรและไมเนอร การเปาแบบฝกโนตตัวกลม โนตตัวขาว โนตตัวดํา โนตตัวเขบ็ต 1
ชั้น และโนตตัวเขบ็ต 2 ชั้น ในกระสวนจังหวะที่แตกตางกัน บทที่ 5 การฝกเปาแซ็กโซโฟนกับ ลาย
พื้นบานอีสาน กลุมลายพื้นบานอีสานพื้นฐาน กลุมลายพื้นบานอีสานประยุกต
เลม 3 เทคนิคการเปาแซ็กโซโฟนหมอลําและการสรางสรรคบทเพลงเพื่อความไพเราะ
มุงใหผูฝกไดเรียนรูองคความรูระดับสูง และสามารถนําทักษะที่ไดจากการฝกไปพัฒนาและการฝกฝน
ทักษะเพื่อใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น เนื้อหาแบงเปนบทที่ 1 – 4 ไดแก บทที่ 1 เทคนิคการเปา
แซ็กโซโฟนหมอลํา เสียงแซ็กโซโฟนที่ไพเราะ เทคนิคการเปาแซ็กโซโฟนเพื่อความไพเราะ บทที่ 2
การแปรทํ านองเพลงลู กทุ งหมอลํ า แนวคิดเกี่ย วกับการแปรทํานอง การแปรทํานองเพลงลูกทุง
หมอลําสําหรับแซ็กโซโฟน บทที่ 3 การดนทํานองเพลงลูกทุงหมอลํา แนวคิดเกี่ยวกับการดนทํานอง
และการฝกดนทํานองเพลงหมอลํา บทที่ 4 การเปาแซ็กโซโฟนกับเพลงลูกทุงหมอลําขั้นสูง การเปา
แซ็กโซโฟนกับเพลงลูกทุงหมอลําและบทเพลงสําหรับการเปาแซ็กโซโฟนทุงหมอลํา
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2.2 การประเมินประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา ที่ไดนําไปใชกับกลุมทดลอง
เท า กั บ 80.22/80.8 สู งกว า เกณฑ มาตรฐาน 80/80 สามารถนําชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟน
หมอลําไปใชไดอยางมี ประสิทธิ ภาพ และการพัฒนาทักษะปฏิบั ติของผู ฝกพบวา ผูฝกส วนมากมี
คะแนนพัฒนาในระดับมาก เนื่องจากผูฝกทุกคนมีพื้นฐานการเปาแซ็กโซโฟนมาแลว ทําใหสามารถ
ฝกทักษะปฏิ บัติ ไดอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ คะแนนการพัฒ นาทักษะของผูฝกพบวาผูฝกที่มีคะแนน
พัฒนาในระดับปานกลาง (ระหวาง 0.41 – 0.89 คะแนน) จํานวน 10 คน และผูฝกที่มีคะแนนพัฒนา
ในระดับปานมาก (ตั้งแต 0.90 ขึ้นไป) จํานวน 15 คน แสดงใหเห็นวาผูฝกมีคะแนนพัฒนาในระดับ
มาก เนื่องจากผูฝกมีความสนใจในการฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนในระดับพื้นฐานมาแลว ทําให
สามารถฝกทักษะปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 ศึกษาความคิดเห็นของผูใชชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
ชุดฝกทักษะปฏิบัติชุดนี้มีการแบงระดับความรูเปนระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง
มีการลําดับของเนื้อหางายไปหายาก เขาใจเทคนิคในการเปา ไดความรูเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีและการ
เปาแซ็กโซโฟนที่ถูกตอง และความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาดนตรีพื้นบานอีสาน เพลงลูกทุง
หมอลํา สามารถใชฝกเพื่อนําไปบรรเลงกับบทเพลงลูกทุงหมอลําไดจริง และสามารถนําไปพัฒนาตอ
กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ได สามารถอธิบายโนตประกอบกับการฝกไดดี เมื่ออานเนื้อหาแลวเขาใจไดงาย
มีการแสดงตัวอยางประกอบ สามารถใชในการฝกซอมไดทุกเวลาโดยไมมีเงื่อนไขในการฝก
อภิปรายผล
1. องคความรูการบรรเลงแซ็กโซโฟนหมอลํา
วิธีการเริ่มเรียนแซ็กโซโฟนหมอลํา ผูเรียนตองเริ่มตนจากการฝกเปาเบื้องตนเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับการเปาแซ็กโซโฟน เนื้อหาในการเรียนรูแซ็กโซโฟนหมอลําตองมีความรูพื้นฐานทาง
ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบาน เชน ดานดนตรีสากล การอานโนต การบันทึกโนต บันไดเสียง การ
เปลี่ยนบันไดเสียง (Transposition) สําหรับแซ็กโซโฟนกับเครื่องดนตรีชนิดตางๆ ทักษะการฟงเพลง
เพื่อการถอดโนตสากล ดานดนตรีพื้นบานตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางของเพลงลูกทุงหมอลํา การ
บันทึกโนตดนตรีไทย การฝกเปาเพลงพื้นบาน เพลงลูกทุงหมอลํา เพลงลูกทุง หรือเพลงที่เกี่ยวของ
อื่นๆ การฟงเพลงเพื่อตีความบทเพลงเพื่อความไพเราะ (Interpretation) สวนเทคนิคในการบรรเลง
แซ็กโซโฟนหมอลํา ไดแก การควบคุมลมในการเปาและการใชลิ้นเพื่อใหคุณภาพเสียงที่ดี การวางนิ้ว
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ที่ เ หมาะสมและการใช นิ้ ว แทนเพื่ อความลอ งตัว ของการใชนิ้ว การปฏิ บัติต ามเครื่องหมายหรื อ
สัญลักษณทางดนตรีและการถ ายทอดความรูสึกในเพลง ซึ่ งผูฝกแซ็กโซโฟนหมอลําควรเขาใจถึ ง
ลักษณะของวิธีการเปาตามลักษณะของลายหรือทํานอง เชน การเปาแบบลําเพลิน ลําเตย การเปา
ประกอบจั งหวะรํ า วง จั งหวะสามชา การเปาประกอบบทเพลงตางๆ การไหลแซ็กโซโฟน (การ
ดนทํานอง) เพื่อประกอบการดําเนินทํานองในทอนลําของบทเพลง และการสรางสรรคทํานองเพื่อ
ความไพเราะสอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของกฤษณะ ทิ พย อั กษร 8 ไดทํ าการวิจัย เรื่อง กระบวนการ
ถ า ยทอดการบรรเลงแซ็ ก โซโฟนประกอบการแสดงหมอลํ า ของอาจารย สํ า ราญ บุ ป ผาวาสน
ผลการวิจัยพบวากระบวนการเรียนรูแซ็กโซโฟนหมอลําไดพัฒนาตนเองมาอยางตอเนื่องจนมีความ
เชี่ยวชาญ และมีเทคนิคการบรรเลงที่เปนเอกลักษณของตนเอง กระบวนการถายทอดความรูโดย
ให ฝ กการบรรเลงตามบทฝ ก เป น การเรีย นการสอนแบบสาธิตเปน ตัว อย างให ป ฏิ บัติ ตาม และ
สอดแทรกกลเม็ดวิธีการบรรเลง
การสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณปราชญชาวบานและนักดนตรี เพื่อสรางชุดฝก
ทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางชุดฝกทักษะ
หรือแบบฝกหัดที่เปนมาตรฐาน แลวทําการสังเคราะหเนื้อหาตางๆ แบงหัวขอและเนื้อหาใหเปน
ลําดับจากงายไปหายาก มีการทดสอบทายบทในแตละบทและการประเมินผลของการฝกปฏิบัติ
เนื้อหาที่จําเปนตองมีในชุดฝกทักษะ ไดแก ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน การเปาแซ็กโซโฟนขั้น
พื้นฐานหลักการในการสรางชุดฝกทักษะปฏิบัติสอดคลองกับงานวิจัยของมงคล ภิรมณครุฑ 9 ทําการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝ กคลาริเน็ ตเพื่อการบรรเลงเพลงไทย: กรณีศึกษาเพลงเดี่ ยวพญาโศก
วัตถุประสงคเพื่อ 1) สังเคราะหเพลงเดี่ยวพญาโศกสําหรับคลาริเน็ต โดยเนนแนวทางการอนุรักษ
ความเป น ไทยควบคู กั บ การรั ก ษาแบบแผนการปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ที่ ถู ก ต อ งและสอดคล อ งกั บ
อัตลักษณเฉพาะของคลาริเน็ต 2) พัฒนาแบบฝกที่สามารถพัฒนาทักษะในการบรรเลงคลาริเน็ต
ผลการวิจัยพบวา 1) เพลงเดี่ยวพญาโศกที่สังเคราะหขึ้นมีลักษณะบูรณาการความรูทางทฤษฎีและ
ทักษะทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก กลาวคือไดรักษาทวงทํานองแบบไทยไว พรอมกับยึดหลักการ
7

8

8

กฤษณะ ทิพยอักษร, “กระบวนการเรียนรูและการถายทอดการบรรเลงแซ็กโซโฟนประกอบการแสดงหมอลําของอาจารยสําราญ
บุปผาวาสน” (วิทยานิพนธศลิ ปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561), 123-127.
9 มงคล ภิรมณครุฑ, “การพัฒนาแบบฝกคลาริเน็ตเพื่อการบรรเลงเพลงไทย: กรณีศึกษาเพลงเดี่ยวพญาโศก” (วิทยานิพนธปริญญา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), 100-103.
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ปฏิบัติทักษะคลาริเน็ตตามอยางตะวันตก โดยประยุกตใชเม็ดพรายแบบไทยตามความเหมาะสม 2)
การพัฒนาแบบฝกมีการจัดลําดับขั้นตอนจากงายไปยาก มีสวนการเตรียมความพรอม และแบบฝก
เม็ดพรายที่ประยุกตตามแบบไทย โดยพัฒนาใหสอดคลองกับการฝกเพื่อความคลองแคลว แข็งแรง
ของนิ้ว และการเรียนรูสาํ นวนกลอนแบบเพลงไทย
2. การพัฒนาชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา
ชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา เปนชุดฝกที่ผานการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา
เพื่อนํามาสรางเปนชุดฝกทักษะตามกระบวนการ ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแซ็กโซโฟน การเปา
แซ็กโซโฟนแบบหมอลํา และเทคนิคการเปาแซ็กโซโฟนหมอลําและการสรางสรรคบทเพลงเพื่อความ
ไพเราะ โดยชุดฝกทักษปฏิบัติแซ็กโซโฟนทั้ง 3 เลม ไดผานกระบวนการสรางชุดฝกทักษะเพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะการเปาแซ็กโซโฟนหมอลํา เพื่อใหผูฝกสามารถนําความรูที่ไดจากการฝกไปใชใน
การบรรเลงเดี่ ย วแซ็ ก โซโฟนและปฏิ บั ติ ร วมวงลู ก ทุ ง หมอลํา สอดคล องกั บ แนวคิ ดของไพฑู ร ย
สินลารัตน 10 กลาววา องคประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ไดแก สถานที่ฝกตองมีความเหมาะสม การฝกปฏิบัติเปนการลงมือทํางานจริงในสภาพที่ใกลเคียง
สภาพจริงใหมากที่สุด มีเอกสารการฝกปฏิบัติ มีการเตรียมตัวของผูเรียนและผูสอน ผูเรียนตองมี
ความรู และมีทักษะขั้นพื้นฐาน มีความเขาใจขั้นตอนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ
ดานประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลํา ที่ไดนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
และกลุ มทดลองที่ มีพื้นฐานการเปา แซ็กโซโฟนเทากับ 80.22/80.8 เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
80/80 สามารถนําชุดฝกทักษะปฏิบัติแซ็กโซโฟนหมอลําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของผูฝกพบวา ผูฝกสวนมากมีคะแนนพัฒนาในระดับมาก เนื่องจากผูฝกทุกคนมีพื้นฐาน
การเปา แซ็ กโซโฟนมาแล ว ทํ า ให ส ามารถฝกทักษะปฏิบัติไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ สอดคลองกั บ
งานวิจัยของสัญญา จําปา 11 วิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติ กลุมสาระการเรียนรูศิลปสากล เรื่อง
แซ็กโซโฟน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีประสิทธิภาพสูง
กวาเกณฑที่ตั้งไว ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรากฏวาหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น ผลการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติกอนและหลังมีทักษะปฏิบัติผานเกณฑทักษะปฏิบัติการเลน
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ไพฑูลย สินลารัตน, หลักและวิธกี ารสอนอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2524), 97.
สัญญา จําปา, “การพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ กลุมสาระการเรียนรูศิลปสากล เรื่องแซ็กโซโฟน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5”
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แซ็กโซโฟน นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และนักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติแซ็กโซโฟนอยูในระดับมากที่สุด
จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู ใ ช ชุ ด ฝ ก ทั ก ษะปฏิ บั ติ แ ซ็ก โซโฟนหมอลํ าจากกลุ ม
ตัวอยางและกลุมทดลอง ผูใชมีความเห็นวาชุดฝกทักษปฏิบัติแซ็กโซโฟนทั้ง 3 เลม มีการลําดับของ
เนื้อหาจากงายไปหายาก ผูฝกเขาใจเทคนิคในการเปาแซ็กโซโฟนหมอลํา ไดความรูเกี่ยวกับทฤษฎี
ดนตรีสากลและการเปาแซ็กโซโฟนที่ถูกตอง และความรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาดนตรีพื้นบาน
อีส าน เพลงลูกทุ งหมอลํ า สามารถใชฝกเพื่อนําไปบรรเลงกับ บทเพลงลูกทุงหมอลําไดจ ริง และ
สามารถนําไปพัฒนาวิธีการฝกรวมกับเครื่องดนตรีอื่นได สามารถอธิบายโนตสากลประกอบกับการ
ฝกไดดี เมื่ออานเนื้อหาแลวเขาใจไดงายมีการแสดงตัวอยางประกอบ สามารถใชในการฝกซอมไดทุก
เวลาโดยไมมีเงื่อนไขในการฝก สอดคลองงานวิจัยของวัชระ โสรฬพรหม 12 ทําการวิจัยเรื่อง การสราง
ชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่ อพัฒ นาทักษะการอิมโพรไวส ดวยคอร ดโทน โดยใชวิ ธีการเรี ยนรู แบบ
รวมมือ ผลการวิจัยพบวาชุดการสอนแซ็กโซโฟนเพื่อพัฒนาทักษะการอิมโพรไวสดวยคอรดโทนโดย
ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวเปนไปตามสมมุติฐาน นิสิตมีความพึง
พอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวและเปนไปตามสมมุติฐาน
11

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 สามารถนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาเพื่อสรางชุดฝกทักษะกับ
เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงหมอลําได
1.2 ควรมี ก ารบู ร ณาการองค ค วามรู จ ากงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาเพื่ อ การ
ถายทอด อนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมดนตรีอีสานตอไป
1.3 สามารถนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาสรางงานวิจัยสรางสรรคบท
เพลงแซ็กโซโฟนหมอลําหรือเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ได
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดฝกทักษะเครื่องดนตรี ที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
หมอลํา แนวทางการฝกซอมและการบริหารจัดการวงดนตรีตอไป
2.2 ควรมีการพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ไปสูการสรางสื่อการเรียนการสอน งานวิชาการทาง
ดนตรี หนังสือ ตํารา ตอไป
การสนับสนุนทุนวิจัย
งานวิ จั ย นี้ ได รับ ทุ น จากกองทุน สนับ สนุน งานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ เลย
บริหารจัดการโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปงบประมาณ (ปที่ไดรับทุน) 2562 ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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