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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 
 ดนตรี  เปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาควบคูกับมนุษยในทุกสังคม  ดนตรีไดรับการสรรคสรางขึ้นเพื่อ
รับใชการดํารงชีวิตของมนษุยใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  มนษุยรูจักใชเสียงดนตรีชวยในการลาสัตวมา
เปนอาหาร ใชผอนคลายหลังการทํางานเชน รองเพลงเกีย้วสาว รองเพลงเกี่ยวขาว รองเพลงเรือ ใน
บางโอกาสใชดนตรีเปนสื่อเพื่อถายทอดอารมณ และความรูสึก หรือใชประกอบพิธีทางศาสนาและ
พิธีกรรมตางๆในสังคมเชน รองเพลงประกอบพิธีแหนางแมวเพื่อขอใหฝนตก รองเพลงประกอบ
พิธีทําบุญบั้งไฟของชาวอิสาน นอกจากนีด้นตรียังเปนศิลปะที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันรุงเรือง 
แสดงถึงเอกลักษณของชาตติางๆ ไดเปนอยางดี ดังที ่ปญญา รุงเรือง (2546: 6) กลาวไววา 
 
 ... ดนตรีเปนวฒันธรรมอันสูงสงอยางหนึ่งของชาติ  แสดงใหเห็นความรุงเรืองในอารย 

ธรรมของชาติเจาของดนตรไีดเปนอยางดี  ดังนั้นดนตรีจงึเปนสมบัติที่นาภาคภูมใิจของ 
บุคคลในชาติ  เชนเดยีวกับความภูมใิจในภาษา  ในวรรณคดีในนาฏศิลป และวจิิตรศลิป... 

 
Shakespeare (1596) กวเีอกชาวอังกฤษ ประพันธบทละครเรื่อง The Merchant of Venice 

ฉากที่ 1 องคที่ 5 ไดกลาวถึงความสําคัญของดนตรีที่มีตอมนุษย ในบทละครที่ Lorenzo กลาวกับ 
Jessica ไวดังนี้   

 
… The man that hath no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet 

sounds, Is fit for treasons, stratagems and spoils; The motions of his spirit are dull as night. And 
his affections dark as Erebus; Let no such man be trusted. … 
 
 พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั (2459) ทรงพระราชนิพนธแปลบทละครเรื่อง The 
Merchant of Venice บทประพันธของ เชก็สเปยร ฉากที่ 1 องคที่ 5 มาเปนบทกลอนอันไพเราะ เร่ือง 
เวนิสวานิช ซ่ึงกลาวถึงความสําคัญของดนตรีที่มีตอมนษุยเปนบทกลอนดังนี ้
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   ชนใดไมมดีนตรีการ ในสันดานเปนคนชอบกลนกั 
  อีกใครฟงดนตรีไมเห็นเพราะ เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ 
  หรืออุบายมุงรายฉมังนัก  มโนหนักมดืมวัเหมือนราตรี 
  และดวงใจยอมดําสกปรก  ราวนรกชนเชนกลาวมานี ่
  ไมควรใครไวใจในโลกนี ้ เจาจงฟงดนตรีเถิดชื่นใจ 
 
 พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ อันไพเราะดังกลาวแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของดนตรีกับมนุษย  โดยช้ีใหเหน็ถึงมนษุยโดยปกติทัว่ไปนั้นจะมีความสวยงามทาง
อารมณ และมสุีนทรียดานดนตรีอยูในจิตใจ  บทบาทความสําคัญของดนตรีที่มีตอสังคมมนุษยนั้น  
สดับพิณ รัตนเรือง (2539: 1) อธิบายวา 
 
 ... ไมวาเราจะมองยอนกลับไปไกลสักเพยีงใดในอดีต  กจ็ะพบวา ดนตรีเปนสวนสําคญั 

สวนหนึ่งในชวีิตมนษุยเสมอมา  และเมื่อยอนรอยสืบสาวกลับไปในสังคมเกาแกยิง่ขึ้น 
เพียงใด ก็พบวา  ดนตรีจะมีบทบาทสําคัญตอผูคนในสังคมนั้นอีกเปนทวีคูณ สําหรับใน 
สังคมดั้งเดิม (Primitive society) นั้น ดนตรีมิใชส่ิงที่เปนเพียงความพอใจ อันเปนสวนเกิน 
ที่มนุษยแสวงหาเพื่อตกแตงชีวิตใหวจิิตร และมีสีสัน  ดนตรีมิใชเปนเพียง ส่ิงสวยงาม หรือ 
มีความไพเราะในแงของเสยีงเทานั้น  แตดนตรีมีบทบาทที่แนนอน และสําคัญในชีวิต 
ประจําวนั  เชนเดียวกับเสื้อผา  อาหาร  และปจจัยอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการดํารงอยูของชีวิต… 

  
 ในดานการเรียนการสอนดนตรีนั้น สุชาติ ตันธนะเดชา (2535: 187) กลาววา ดนตรีเปน
ศิลปแขนงหนึง่ที่มีคุณคาอยางมากทางการศึกษา การจดัประสบการณ กิจกรรมการเรยีนการสอน
ดนตรีไดเหมาะสมกับความถนัด ตามความแตกตางของเด็กหรือแตละบุคคล ยอมจะชวยสงเสริมให
เด็กเจริญงอกงามทั้งทางสติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และรางกายไดอยางแทจริงตรงตามแนวทาง
การศึกษาแผนใหม 
 
 ดนตรีเปนศิลปะที่ละเอียดออนเนื่องจากดนตรี มองไมเห็น จับตองไมได จะสัมผัส ดนตรี
ไดดวยการรับรูทางเสียง จึงพบกับความงามของดนตรี  และจะรูสึกซาบซึ้งไดมากนอยเทาใดนัน้จะ
ขึ้นอยูกับ สตปิญญา พื้นฐานประสบการณ และสุนทรยีภาพของแตละบุคล  ซ่ึงขอจํากัดดังกลาว
ของมนุษยสามารถ เรียนรู  และพัฒนาได จากความสําคญัของดนตรีที่มีตอมนุษย และสังคม จึง
จําเปนตองมีกจิกรรมการเรียนการสอนดนตรีใหเหมาะสมกับความถนดั ตามความแตกตางของเดก็
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หรือแตละบุคคล  เพื่อสืบทอดคุณคาดนตรีใหคงอยูควบคูกับมนุษย  สังคม และเกดิพัฒนาการตอไป 
การเรียนการสอนดนตรีในปจจุบันแบงการสืบทอดดนตรอีอกเปนสาขาตางๆ เชน ดนตรีปฏิบัติ 
ทฤษฎีดนตรี การประพันธเพลง การอํานวยเพลง ดนตรวีิทยา ดนตรีบาํบัด และ ดนตรีชาติพันธุ
วิทยา เปนตน ดังนั้นดนตรีจงึเปนศาสตรที่สําคัญสาขาหนึ่งที่ชวยสงเสริมการพฒันาการทางรางกาย
และจิตใจใหกบัมนุษย ทั้งทางสติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม และรางกายไดเปนอยางดี ในที่นี้
ผูวิจัยจะกลาวถึงลักษณะและความสําคัญของดนตรีชาตพิันธุวิทยา ดังตอไปนี ้
 
 ดนตรีชาติพันธุวิทยา (Ethnomusicology)  เปนศาสตรที่มุงศึกษาดานวฒันธรรมดนตรีมี
ความเกีย่วพันกับมนุษย ทั้งในดานมานษุยวิทยา และสังคมวิทยา  โดยเริ่มปรากฏขึ้นในสมัยลาอาณา
นิคมของชาวยโุรป  ซ่ึงทําใหชาวยุโรปไปพบเห็นวัฒนธรรมของเมืองขึ้น  โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ดนตรีทําใหนกัวิชาการดานดนตรีชาวยุโรปเร่ิม สนใจ ทีจ่ะเรียนรู เกีย่วกับวัฒนธรรมดนตรีชาติอ่ืน
ที่ไมใชวัฒนธรรมของชาวตะวนัตก  ซ่ึงเรยีกวา ดุริยางควิทยาเปรยีบเทยีบ (Comparative  
Musicology)  ศาสตรดานดนตรีชาติพันธุวิทยา  ปรากฏชัดเจนเมื่อประมาณชวงรอยตอระหวาง
ปลายศตวรรษที่ 18 ถึงตนศตวรรษที่ 19  เมือ่การเก็บขอมลูสําหรับการศึกษาวจิัย  มุงเนนไปที่
การศึกษาภาคสนาม (Field work) มีการบันทึกเสียงเปนลายลักษณ 
  
 หัวใจสําคัญของการศึกษาวจิัยดานดนตรชีาติพันธุวิทยา คือ  การศึกษาภาคสนาม  ผูที่ออก
ภาคสนาม  ตองศึกษาเบื้องตนจากเอกสาร หรืองานวจิัยทีเ่กี่ยวของเกีย่วกับสนามที่จะเขาไป
ทําการศึกษา  เชน ลักษณะทางสังคม  ลักษณะทางภูมิศาสตร  ความเปนอยู หรือภาษาทองถ่ิน เปน
ตน  เมื่อเขาไปอยูภาคสนามผูศึกษาตองใชเวลาในการปรับตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมที่เขาไป
ศึกษา เพื่อไดมาซึ่งขอมูลตามจุดประสงคของการวิจยั กอใหเกดิการปฏิสัมพันธรวมกัน การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันกอใหเกดิประโยชนตอสังคมในดานการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข ตางฝายตางรู เขาใจ และเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมรวมกัน ระหวางผูวิจัยกับ
ชุมชนที่เขาไปทําการศกึษา  
  
 ธีรยุทธ บุญมี (2546: 5-6) กลาวถึงชาวตะวนัตกวายึดถือตะวนัตกเปนศนูยกลางครอบงํา
องคความรูทุกปริมณฑล ทั้งสังคมศาสตร มนุษยศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย และปรัชญา 
มนุษยชาตใินโลกกําลังเคลื่อนตัวไปขางหนาสูการเชื่อมโยงเปนโลกเดียวกัน ซ่ึงจะเกิดขึ้นไมไดถา
มนุษยกลุมตางๆ ในโลกยังขาดการเคารพซึ่งกันและกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน และการขจัด
ความไมเทาเทยีมกันในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ถาความไมเทาเทียมกนัยังมีมาก โลก
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อาจตองเผชิญกับความขัดแยงรุนแรงขึ้นในรูปของสงครามระหวางประชาชาติ หรือสงคราม
ระหวางวัฒนธรรม ธีรยุทธ กลาวตอไปวา โลกในศตวรรษที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงทีเ่ปน
ประโยชนตอมนุษยชาติอยางใหญหลวงในหลายๆดาน เชน ประชาชาติตางๆใน อาฟริกา อินเดยี 
เอเชีย เร่ิมมีอิสรภาพจากลัทธอิาณานิคมตะวันตก การตอสูจนไดรับการยอมรับในศกัดิ์ศรีทาง
วัฒนธรรม ฐานะทางสังคม และสิทธิทางการเมืองของคนผิวสีและคนกลุมนอยตางๆ เปนตน 
นอกจากนี้ตั้งแตราวป ค.ศ. 1950 หรือ พ.ศ. 2493 เปนตนมา ยังมีอีกหนึ่งมิติใหญเกดิขึ้นคือ เกิดการ
เคารพ ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรมขึ้น ไมวาจะเปน วัฒนธรรมมวลชน (mass culture) 
วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) หรือวัฒนธรรมคนกลุมนอย คนพื้นถ่ิน ชาวบาน คน
ยากจน จนเกิดเปนภาวะความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้น สงผลใหเกิด ประชาธิปไตยทาง
วัฒนธรรม (cultural democracy) การตีคุณคาศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิาสตรปรัชญาของกลุมชน
ตางๆ หรือกลุมวัฒนธรรมตางๆใหมหมด 

 
การศึกษาวิจยัดานดนตรีชาติพันธุวิทยา จงึเปนศาสตรที่มีความสําคัญในการลดการดหูมิ่น

ทางวัฒนธรรมและสรางความเขาใจอันดตีอกัน ทําใหมนุษยเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศและสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกนัโดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทางดาน
ดนตรี อันเปนผลทําใหเกิดมติรภาพระหวาง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สงผลทําใหมนษุยชาติ
อยูรวมกนัไดอยางสันติสุข จึงเปนมูลเหตสํุาคัญในการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีชาติ
พันธุวิทยาเพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาดังกลาว เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นมคีวามรู
ความสามารถในการวิจัยสรางองคความรูใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนาศาสตรทางดนตรี 
ประเทศชาติ สรางเอกสารตําราวิชาการทางดนตรีใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น เปนการเอื้อประโยชนตอ
การศึกษาดานดนตรีของประเทศไทย และสรางสันติสุขใหเกิดขึน้ในสังคมโลกตอไป 
 

จากการศึกษาหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2545 ซ่ึงรับผูที่จบปริญญาตรี
สาขาดนตรีตะวันตก สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีศึกษา และสาขาอื่นๆ เขาศึกษาตอนัน้ ผูที่ผานการ
สอบคัดเลือกเขาเรียนตั้งแตรุน 1-5 รวม 5 รุน (ปการศึกษา 2545-2549) เปนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามาจากตางสาขาและตางสถาบันการศึกษากัน เชนจบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมติร) สถาบันราชมงคล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนตน 
ดังขอมูลพื้นฐานของนิสิต ตามตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 1  สาขาวิชาระดับปริญญาตรีของนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ปการศึกษา   
     2545-2550 
 
ปการศึกษา สาขาดนตรีตะวันตก สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีศึกษา สาขาอื่นๆ รวม 

2545 7 - 3 2 12 
2546 1 6 4 - 11 
2547 4 3 - -  7 
2548 4 3 - 1  8 
2549 10 1 - - 11 
2550 * * * 7 21 

ที่มา: สํานักงานภาควิชาศิลปนิเทศ 
        *   หมายถึง   ยังไมไดรับขอมูล 
 
 จากตารางที่ 1  สาขาวิชาระดบัปริญญาตรีของนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ปการศึกษา 2545-2550  แสดงใหเห็นวานิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยาที่เขามาศึกษาจบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก 4 ประเภทสาขาคือ สาขาดนตรีตะวนัตก สาขาดนตรีไทย สาขา
ดนตรีศึกษา และ สาขาอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกบัศาสตรทางดนตรี เชน ปการศึกษา 2545 มีนิสิตที่จบ
ปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ 2 คน โดยจบจากสาขา นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นิเทศศิลป 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปการศึกษา 2548 มีนิสิตที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ 1 คน โดยจบจาก
สาขา ประวัตศิาสตร มหาวทิยาลัยรามคําแหง และปการศึกษา 2550 มีนิสิตที่จบปริญญาตรีจากสาขา
อ่ืนๆ 7 คน เปนตน ภาควิชาศิลปนิเทศรับเขาศึกษาตอภายใตเงื่อนไข ใหทดลองเรียน 1 ภาค
การศึกษาทั้ง 7 คน  แสดงใหเห็นสภาพทัว่ไปของนิสิตที่เขามาศึกษาตอในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุ
วิทยา มีความรูพื้นฐานทีแ่ตกตางกันและบางคนไมมีพื้นความรูที่จําเปนตอการศึกษา และในดาน
ทักษะ นิสิตทีจ่บการศึกษามาจากสถาบันทีแ่ตกตางกัน จะไดรับการฝกฝนดวยวิธีการที่แตกตางกัน
สงผลทําใหทักษะพื้นฐานแตกตางกันไปดวย ดังนัน้ความรู ทักษะ และประสบการณของบัณฑิตที่
จบจากสถาบนัตางๆ แตละคนยอมมีความแตกตางกัน ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…เราจบสาขาดนตรีไทยมา โนตเพลงสากลเคยเรียนมาเหมือนกนั 
พอไมไดใชนานๆ ตอนนี้คืนครูไปหมดแลว ตองกลับไปทวนใหม…” 
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  นิสิตคนที่ 2 “…เนื้อหาการเรียนเนนดนตรใีนแถบเอเชยีมากเหมือนกนันะ เราไม
ถนัดอานโนตดนตรีไทยเลย ใครชวยตวิใหหนอย…” 

 
  นิสิตคนที่ 3 “…ถึงไมจบดนตรีมาโดยตรงแตผมชอบดนตรี เลนดนตรไีดบาง 
ศึกษาดนตรีตามความชอบมาตลอด คงเรียนผานไปไดครับ…” 

 
เมื่อเขามาศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา นิสิตควรไดรับการเตรียมความ

พรอมใหมีความรูทักษะพืน้ฐานในสิ่งที่ขาดใหไดใกลเคียงกันเพื่อทกุคนตองปฏิบัติตามแผนการ
เรียนภายใตมาตรฐานเดยีวกนั เชนในภาคตนของการศึกษาหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาทกุคน
ตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ซ่ึงกิจกรรมการเรียนการสอนกําหนดให
ผูเรียนทํางานตามที่มอบหมายดังนี้ สรุปบทความภาษาองักฤษ คนควาขอมูลจากแหลงสารสนเทศ
เชน บทความ รูปบุคคลสําคัญ เขียนโนตเพลงจากเพลงที่กําหนด การใชอุปกรณบนัทึกเสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และการจัดเก็บขอมูลเหลานั้นลงในคอมพิวเตอรหรือแผนซีดีรอม ความสามารถใน
การทํางานตามที่อาจารยมอบหมายนัน้เปนงานคนควานอกหองเรยีน ซ่ึงเปนความรบัผิดชอบของ
ผูเรียน ที่จะตองทํางานตามทีอ่าจารยมอบหมายนั้นใหสําเร็จตามขอกําหนด 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา (2545: 9) บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกาํหนดรายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา เปนวิชาที่อยูในหมวด
วิชาเอกบังคับของหลักสูตร ซ่ึงแผนการเรียนกําหนดใหนิสิตชั้นปที่ 1 ทุกคนตองลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา 393571 ในภาคตนของการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา นอกจากนี้รายวิชา
ดังกลาวยังไดรับความสนใจจากนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาตางสาขาเขารวมลงทะเบียนเรียนอกีดวย 
จากการสัมภาษณ อาจารย ดร.ปญญา รุงเรือง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 ในประเด็นปญหาสําคัญที่
เกิดในระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา ดนตรีชาติพนัธุวิทยา คือนสิิตเกิดความเครียดในการ
ทํางานวิชาการที่ไดรับมอบหมาย งานที่มอบหมายนัน้มมีาตรฐานในดานคุณภาพและปริมาณของ
งานเชนเดียวกบัการศึกษาในมหาวิทยาลัยในตางประเทศ นิสิตที่มาจากตางสาขาและสถาบันที่มี
มาตรฐานการศึกษาที่ตางกนัจึงมีความรูและทักษะพืน้ฐานในดาน การฟง การรอง การเขียนที่
ตางกัน นิสิตมขีอจํากัดในดานมีความรูทักษะพืน้ฐานในดานดังกลาวไมเพียงพอจะเกิดความเครียด 
สงผลทําใหนิสิตไมประสบผลสําเร็จในการเรยีนในวิชาดังกลาวเทาทีค่วร และมีนิสิตบางสวนไม
สามารถทํางานตามที่ไดรับมอบหมายไดทันเวลาตองถอนรายวิชาดังกลาวออกไป นอกจากนี้ จาก
การสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย วิโรจน เวชชะ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2549 กลาวสอดคลองใน
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ประเด็นความรูและทักษะพืน้ฐานของผูเรียนวา ในการเรียนเนื้อหาวิชาดนตรีผูเรียนตองมีความรู
และพื้นฐานทางดนตรีที่ดีพอสมควรจึงจะเขาใจและรับรูไดเร็ว  

 
จากประเด็นปญหาความรูและทักษะพื้นฐานของนิสิตในดานคนควาขอมูลจากแหลง

สารสนเทศ การฟง การรอง การเขียน การจัดเก็บขอมูลเหลานั้นลงในคอมพิวเตอรหรือแผนซีดีรอม 
ที่เกิดขึ้นนั้น การแกไขปญหาดังกลาวเปนงานสวนหนึ่งของผูวิจัยในฐานะเปนกรรมการบริหาร
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาผูหนึ่ง ที่มหีนาที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม
(Mentoring) สําหรับรายวิชา ดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยการจัดหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอม 
ประกอบดวยเนื้อหาการเรยีนการสอนในสวนที่นิสิตยังมีขอจํากัดในดานความรูและทักษะพื้นฐาน 
ทั้งสวนวิชาการ และทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยทั่วไป และประเด็นปญหาอื่นๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นตามความหลากหลายของนิสิต ควบคูไปกับการเรยีนการสอนในรายวิชา ดนตรีชาติพันธุ
วิทยา จะเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตเพื่อแกไขปญหาไดทางหนึ่ง 

 
การจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมเพื่อแกไขปญหาใหกบัผูเรียนแตละระดับการศกึษา

กระทํากนัแพรหลายในตางประเทศ มีผลการวิจยัสนับสนุนถึงประโยชนของการจดักิจกรรมเตรียม
ความพรอมเชน Moerer (2005) ทําวิจยัคนพบวาการจดัใหมีการเตรียมความพรอม โดยการให
คําปรึกษาเชิงพี่เล้ียง นั้นมีผลเชิงบวกในการพัฒนาผูเรียนนําไปสูการเปนผูนําในรายวิชาของนิสิต
ปริญญาตรี นอกจากนี้ Perri (1998) วจิัยพบวาการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยสวนใหญมีโครงการจัดการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ เพื่อใหนิสิตนกัศึกษาบรรลุ
เปาประสงคที่กําหนดในการจัดการศึกษา การเริ่มตนของการใหคําปรกึษาจะไดรับการอํานวยการ
จากสถาบันตนสังกัดอยางตอเนื่อง Perri กลาวเพิ่มเติมวา หลักฐานเชิงประจักษที่จะสนบัสนุน
แนวคดิดังกลาวยังมนีอยมากจึงเกิดแนวคิดวาควรมีการวจิัยเพื่อใหไดความรูมาสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาวในระบบการศึกษา และทําใหไดแนวทางที่จะเสนอแนะนักการศึกษา ผูบริหารและผูให
คําปรึกษาเองเพื่อปรับปรุงการใหคําปรึกษาใหดยีิ่งขึ้นไป 

 
ดังนั้นผูวจิัยเหน็วา การนําหลักการของ การเตรียมความพรอม การใหคําปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 

มาใชในการพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงเปนภาระงานประจํา ที่ผูวิจยัมสีวนเกีย่วของ นาจะ
กอใหเกิดประโยชนในการพฒันาเชิงวิชาการตอตัวนิสิต อาจารย  และสถาบัน  การพัฒนาหนวย
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา  393571 ดนตรีชาติพันธุวทิยา จึงมีความสําคัญในการจดั
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กิจกรรมใหความรูทักษะพืน้ฐานทางดนตร ีการใชคอมพวิเตอร และการคนควางานวชิาการดาน
ดนตรี เพื่อใหนิสิตเกิดความพรอมสมบูรณและใชศกัยภาพของตนเองไดเต็มความสามารถใน
การศึกษารายวิชา  393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนีน้ิสิตที่เขารวม
กิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ยังไดรับประโยชนจากกจิกรรมฯ ในดานนิสิตมีที่ปรึกษา ที่เปนทั้ง
อาจารย ที่ปรึกษา เพื่อน และพี่เล้ียงในเวลาเดียวกันไวคอยดูแลใหคําปรกึษาชวยเหลือในปญหา
ตางๆที่อาจเกดิขึ้นระหวางศกึษาในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยา เพิม่เติมจากอาจารยที่ปรึกษาใน
หลักสูตรปกต ิ
 

การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา  393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา โดย 
พัฒนาหนวยกจิกรรมตางๆ ขึ้นใหเกิดประโยชนและตรงกับความตองการของนิสิต จะเปนแนวทาง
ของการพัฒนาการเรียนการสอนที่สําคัญอยางหนึ่ง ในการจัดความรู ทกัษะ ประสบการณ พื้นฐานที่
สําคัญตางๆ ใหเหมาะสมกบัความแตกตางในแตละบุคคล ในการเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิา  
393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยาซึ่งเปนงานสวนหนึ่งของผูวจิัยที่เปนอาจารยอยูในมหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร นอกจากนี้การวิจัย การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา  393571 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ยังสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการสงเสริมใช
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา และเพือ่ขยายโอกาสใหผูเรียนทีย่ังขาดความรู
บางประการใหไดรับความรู ทักษะและประสบการณเพิม่ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการเรียนวิชา
อ่ืนๆตอไป 
 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
1.  พัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา 393571 พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ 

วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

2.  ศึกษาผลการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะทีพ่งึประสงคและ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนิสิต  
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3.  ติดตามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหนวยกจิกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับ 
รายวิชา 393571 ดนตรีชาติพนัธุวิทยา ในดาน เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคลอง 
ตรงกับความตองการ ประโยชนตอการเรียนในรายวิชา พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา และรายวิชา
อ่ืนๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกติ  

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 ผลการวิจัยคาดวานําไปประยุกตและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาดังนี ้
 
 1.  การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุวทิยา 
เปนกิจกรรมที่ชวยลดความเครียดทางการเรียน ชวยซอมเสริมความรู ทักษะ สรางความมั่นใจ และ
เปนแนวทางนาํไปสูความสําเร็จทั้งผูเรียนและผูสอนในการศึกษารายวชิา ดนตรีชาตพิันธุวิทยา และ
รายวิชาที่เกี่ยวของอื่นๆในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาตอไป  
 
 2.  การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม ฯ จะเปนกจิกรรมที่เอื้อประโยชนตอนิสิตปรญิญา
โท และปริญญาเอกสาขาวชิาอื่นๆ ที่ประสงคจะเรียนรายวิชาในสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา เปน
รายวิชาที่เกี่ยวของ อันเปนการเผยแพรความรูทางดนตรีชาติพันธุวิทยาใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
 

3. การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอม ฯ เปนแนวทางหนึ่งในการขยายโอกาสนิสิตตาง 
สาขา ที่มีความสนใจตองการศึกษารายวิชา ดนตรีชาติพนัธุวิทยา เปนวิชาเลือกเสร ีและเปดกวาง
มากยิ่งขึ้นสําหรับการรับบุคคลที่สนใจในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยาเขาศึกษาตอ ซ่ึงบุคคล
เหลานั้นอาจเปนผูที่มีความรู ความสามารถและความสนใจทางดนตรอียูกอนแลวแตจบปริญญาตรี
สาขาอื่นๆ ที่ไมใชสาขาดนตรี เขาศึกษาตอในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาได อันเปนการเผยแพร
ความรูทางดนตรีชาติพันธุวทิยาใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 
  การวิจยัเร่ือง การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุ
วิทยา ผูวจิัยกําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้
 

1. การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา ดนตรีชาติพันธุวิทยามุงเนนชวย 
เตรียมความพรอมใหกับนิสิตหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวทิยา  
 

2. กลุมประชากรในการวิจัยเปนนิสิตสาขาดนตรชีาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่ 
1  จํานวน 8 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา (Foundations of 
Ethnomusicology) ภาคตน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับ ในหลักสูตร ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

3. ประเด็นทีจ่ะศกึษาในการวจิยัคร้ังนี้ ไดแก 
 

 การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุ 
วิทยา โดยการสราง 10 หนวยกิจกรรม  
 
 ผลการใชหนวยกิจกรรม โดยพิจารณาผลจากการเรียนรูของนิสิตในดานความรู  
ทักษะทีพ่ึงประสงค ไดแก ทกัษะการทํางานรวมกนักับผูอ่ืน ทักษะการนําเสนอผลงานและทักษะ
การแสวงหาความรู คุณลักษณะที่พึงประสงคไดแกความรับผิดชอบและการกลาแสดงออก ความ
คิดเห็นของนสิิตและผูเชี่ยวชาญตอหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา 
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นิยามศัพท 

 
กิจกรรมเตรียมความพรอม หมายถึง หนวยกิจกรรม 10 หนวย เพื่อเตรียมความพรอม 

สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา สําหรับใชเปนกิจกรรมการเรียนการสอน เสริม เตรียม
ความพรอม นสิิตระดับปริญญาโทชั้นปที่ 1 ในการเรยีนรายวิชา พืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา สาขา
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ที่เปดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยผูสอนมี
บทบาทเปนอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง  
 
  อาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง (Mentor) หมายถึง อาจารย ที่ทําหนาที่ สอน สนับสนุน กระตุน 
เปนทั้งอาจารยและเปนเพื่อน ใหโอกาสนสิิตเขารับคําปรึกษาไดทั้งในและนอกหองเรียน  
 

สอน หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงสอนใหความรู อธิบายประเดน็ปญหาตางๆ แนว
ทางการแกปญหาใหทีน่ิสิตเขาใจ เปนแบบอยางในดาน ความมีคุณธรรม จริยธรรม การตรงตอเวลา 
เปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ 

 
สนับสนุน หมายถึง สงเสริมความสามารถที่มีอยูใหกาวหนามากยิ่งขึ้น ยอมรับฟงปญหา  

และเหตุผลจากนิสิต 
 

กระตุน หมายถึง ใหกําลังใจเมื่อนิสิตออนลา ทอแท หรือผิดหวัง หรือกระตุนเตือนใหนิสิต
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

 
เปนเพื่อน หมายถึง อาจารยที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงมีบทบาทเปนทั้งอาจารยและเปนเพื่อน ใน

เวลาเดยีวกัน ที่แสดงความหวงใยในการไตถามถึงปญหาที่เกิดขึน้ และชวยแกไขปญหาของนิสิต 
 

หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา หมายถึง หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท  
สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา สังกัด ภาควิชาศลิปนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดนตรีชาติ
พันธุวิทยาเปนหลักสูตรที่มุงเนนศึกษา วจิัยเกี่ยวกับ ดนตรแีละวัฒนธรรมที่สงผลตอการกําเนิด
ดนตรีในภูมภิาคตางๆที่ไมใชดนตรีตะวันตก 
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 รายวิชา 393571 ดนตรีชาติพนัธุวิทยา หมายถึง รายวิชาบงัคับ จํานวน 3 หนวยกิต ทีเ่ปด
การเรียนการสอนในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 
  หนวยกจิกรรม หมายถึง หนวยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 10 หนวย ไดแก 1) การคนควาขอมูล
ทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ  2) คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา 3) การ
วิเคราะหองคประกอบของดนตรี  4) การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง  5) การเขียน
โนตเพลงตามที่ไดยนิ 6) การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale  7) โปรแกรม Photoshop เพื่องาน
นําเสนอทางวชิาการ  8) เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ  9) การเขียนขอมูล เสียง 
และภาพ ลงแผนซีดีรอม  10) แนวทางในการจัดทําหวัขอวิทยานิพนธ  เพื่อใชเปนกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา ไดมาจากผลการประมวลประสบการณ วิเคราะห 
สังเคราะห จาก ผูวิจยั ผูเชี่ยวชาญ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ โดยมีเนือ้หาที่สอดคลองกับสภาพ 
ปญหา และความตองการของนิสิต ระดับปริญญาโท หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา ภาควิชาศิลป
นิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงประกอบดวย ช่ือหนวยกจิกรรม สาระการ
เรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จาํนวนเวลาที่ใชในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จํานวนแผน
จัดการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูที่นสิิตตองบรรลุ ซ่ึงในแตละหนวยกิจกรรม นั้นจะมีแผนการ
จัดการเรียนรู ซ่ึงแตละแผนการจัดการเรยีนรูจะประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการประเมินผลการเรียนรู ในเนื้อหาที่มี
ในหนวยกิจกรรม ของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา ดนตรีชาตพิันธุวทิยา ของนิสิต 
ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ภาคตน ปการศกึษา 2548 ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนที่ไดจาก 1) การทําแบบ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) การประเมินชิ้นงานที่ไดรับมอบหมายของการเรียนแตละ
คร้ัง 
 
 ทักษะทีพ่ึงประสงค หมายถงึ ทักษะทีต่องการใหเกิดขึ้นกับนิสิต จากการใชหนวยกิจกรรม 
ของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ไดแก 1) ทกัษะการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน 2) ทักษะการนําเสนอผลงาน และ 3) ทกัษะการแสวงหาความรู 

    1) ทักษะการทํางานรวมกบัผูอ่ืน หมายถงึ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน 
ไดอยางมีความสุข มีประสิทธิภาพ และไดรับการยอมรบัจากเพื่อนรวมงาน 
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    2) ทักษะการนําเสนอผลงาน หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารเพื่อเสนอถึงผลงานที่ 
ปฏิบัติใหผูอ่ืนไดเกดิความเขาใจตรงกับความมุงหมายของตน 

    3) ทักษะการแสวงหาความรู หมายถึง ความสามารถในการวางแผน และคนควาหา 
ความรูดวยตนเองไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
          คุณลักษณะที่พึงประสงค หมายถึง ลักษณะที่ดีของผูเรียนที่หนวยกิจกรรมตองการให
เกิดขึ้นหลังจากการใชหนวยกิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรีชาติพันธุ
วิทยา ไดแก 1) ความรบัผิดชอบ และ 2) ความกลาแสดงออก 

     1) ความรับผิดชอบ หมายถงึ การปฏิบัติส่ิงตางๆ ไดครบถวนตามระยะเวลาที่ได 
ตกลงไว 

     2) ความกลาแสดงออก หมายถึง กลาแสดงออกถึงความรูสึก ความคิดเห็น กลา 
พูด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม 
 

        ความคิดเห็นของนิสิตตอกิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาดนตรีชาตพิันธุ
วิทยาหมายถึง ความคิดเหน็หรือความรูสึกที่มีตอ กิจกรรมฯ ในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการ
สอนจากหนวยกิจกรรม มีประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษารายวิชา 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา และรายวิชาอื่นๆ ที่นสิิตเรียนในหลกัสูตรปกต ิ
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 การวิจยัเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุ
วิทยา นี้ผูวิจยั ไดตรวจสอบเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี ้
  

1. ดนตรีชาติพันธุวิทยา (Ethnomusicology)  
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
 2. ทฤษฎีและหลักการสอนดนตรี 
      2.1  เอมิล จารค ดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze)   
      2.2 โซตานโคดาย (Zoltan Kodaly)  

 
3. การเตรียมความพรอม 

     3.1 ขอบเขตและคําอธิบายของการเตรียมความพรอม 
      3.2 แบบจําลองของการเตรียมความพรอม 
      3.3 รูปแบบจําลองการฝกหัด(The Apprenticeship model) 
      3.4 รูปแบบจําลองความสามารถ (The Competency model) 
      3.5 รูปแบบจําลองการไตรตรอง(The Reflective model) 
 
 4. การวิจยัเชิงคุณภาพ 
      1.1 ลักษณะสําคัญของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

     1.2 วิธีการวจิัยเชิงคณุภาพ 
      1.3 การสนทนากลุมยอย(Focus Group Interview) 
     1.4 การศึกษาภาคสนาม 

 
5. นวัตกรรมการเรียนรู 
    5.1 ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู 

     5.2 แบบรวมมือ(Cooperative Learning) 
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 6. หนวยการเรียน 
      6.1 ความหมายของหนวยการเรียน 

     6.2 ประเภทของหนวยการเรียน 
        6.3 การออกแบบหนวยการเรียน 
 
 7. เกณฑการประเมิน 

 
8. การวัดทกัษะการปฏิบัต ิ

     8.1 ธรรมชาติของการวัดทกัษะ 
    8.2 คุณลักษณะดานทักษะปฏิบัติ 
    8.3 กระบวนการวดัทักษะปฏิบัติ 
    8.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

     8.5 การตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
 
 9. งานวิจยัที่เกีย่วของกับการสอนดนตรีและการเตรียมความพรอม 

     9.1 งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการสอนดนตรี 
     9.2 งานวิจยัที่เกีย่วของกบัการเตรียมความพรอม 

 
ดนตรชีาติพันธุวิทยา 

 
 ดนตรีชาติพันธุวิทยา (Ethnomusicology) มีความหมายเชนเดียวกับคําวา ”มานุษยดุริยางค
วิทยา”   Nettl (1980)ใหคําจาํกัดความสั้นๆวา “การศึกษาดนตรีในวัฒนธรรม” ซ่ึงอธิบายความได
ดังนี้ มานษุยดริุยางควิทยา คอืศาสตรที่ประกอบดวย ดนตรีวิทยา(Musicology) และเผาชนวิทยา
(Ethnological) เสียงดนตรีเปนขั้นตอนของพฤตกิรรมของมนุษยทีเ่กิดขึน้โดย คณุคา ทัศนคติ ความ
เชื่อถือและศรัทธาของกลุมชนที่อยูในวัฒนธรรมนั้นๆ การสรางเสียงดนตรีเกิดขึ้นโดยพฤติกรรม
ของคนหนึ่งไปสูอีกคนอื่นๆ กระบวนการเปนสวนหนึ่งของการเชื่อมตอกัน ดังนัน้มานุษยดุริยางค
วิทยาจึงเปนการศึกษาเพื่อเขาใจดนตรีในดานการไดมาซึง่เสียงดนตรแีละเผยแพรไปสูคนอื่นๆ  
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 งานการศึกษาของ นักมานุษยดุริยางควิทยา ถูกจัดแบงออกเปน 3 ขั้นตอนคือ  
1.  การเก็บขอมูล เปนงานภาคสนามในภูมภิาคที่ไมใชทวปียุโรปและอเมริกา ขอมูลที่

ตองการศึกษาจะเกี่ยวของกบัองครวมของปญหาทั่วไปในดานทฤษฎี วธีิการ การออกแบบการวจิัย
และเทคนิคตางๆ   

 
2.  การวิเคราะหแบงออกเปน 2 แบบคือ  
     2.1 การตรวจเทยีบของ Ethnographic และ Ethnologic ในดาน การแสดงดนตรี 

พฤติกรรม และแนวคิดทางสงัคมที่ทาํการศึกษา  
     2.2 เทคนิควิเคราะหในหองทดลอง ในดานขอมูลเกี่ยวกับเสียงดนตรี 
 
3.  การวิเคราะหขอมูลและการนําผลวิจัยไปปรับใชใหสนองตอบกับปญหาวิจยั นําขอมูล

ในขอ 2.1 ซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลทางสังคมวิทยา และขอ 2.2 ซ่ึงเกี่ยวกับขอมูลทางดนตรีวทิยา ที่จัดเก็บ
ไวอยางมีระบบแลวนั้น นํามาวิเคราะห วิธีการนี้ถือเปนลักษณะเฉพาะของสาขาวิชา มานุษยดริยางค
วิทยา 
 
 ดนตรีชาติพันธุวิทยา เปนศาสตรที่มุงศึกษาดานวัฒนธรรมดนตรีมีความเกี่ยวพันธกับ
มนุษย ทั้งในดานมานุษยวิทยา และสังคมวิทยา โดยเริ่มปรากฏขึ้นในสมัยลาอาณานิคมของชาว
ยุโรป ซ่ึงทําใหชาวยุโรปไปพบเห็นวัฒนธรรมของเมืองขึ้น โดยเฉพาะวัฒนธรรมดนตรีทําให
นักวิชาการดานดนตรีชาวยุโรปเร่ิม สนใจ ที่จะเรียนรู เกีย่วกับวัฒนธรรมดนตรีชาตอ่ืินที่ไมใช
วัฒนธรรมของชาวตะวันตก ซ่ึงเรียกวา ดุริยางควิทยาเปรยีบเทียบ (Comparative Musicology) 
 
 การศึกษาดานดนตรีชาติพันธุวิทยา ปรากฏชัดเจนเมื่อประมาณชวงรอยตอระหวางปลาย
ศตวรรษที่ 18 ถึงตนศตวรรษที่ 19  เมื่อการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาวิจัย  มุงเนนไปที่การศึกษา
ภาคสนาม และมีการบันทกึเสียงดนตรีเปนลายลักษณ เพือ่ประโยชนในการวิเคราะหขอมูล และ
นําเสนอผลงานวิจยัไดชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
  
 หัวใจสําคัญของการศึกษาวจิัยดานดนตรชีาติพันธุวิทยา คือ  การศึกษาภาคสนาม  ผูที่ออก
ภาคสนาม  ตองศึกษาเบื้องตนจากเอกสาร หรืองานวจิัยทีเ่กี่ยวของเกีย่วกับสนามที่จะเขาไป
ทําการศึกษา  เชน ลักษณะทางสังคม  ลักษณะทางภูมิศาสตร  ความเปนอยู หรือภาษาทองถ่ิน เปน
ตน  เมื่อเขาไปอยูภาคสนามผูศึกษาตองใชเวลาในการปรับตนใหเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ไป
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ทําการศึกษา เพื่อไดมาซึ่งขอมูลสําหรับการวิจัย ซ่ึงกอใหเกิดการปฏิสัมพันธในเชิงญาติพี่นอง
ระหวางผูวิจยักับคนในสังคมที่เขาไปศึกษา เกิดการเรยีนรู แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน 
  
 สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาจึงเปนศาสตรที่มีความสําคัญในการลดการดูหมิ่นทาง
วัฒนธรรมและสรางความเขาใจอันดตีอกนัทําใหมนุษยเห็นความสําคญัของวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศและสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกนัโดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมทางดาน
ดนตรี อันเปนผลทําใหเกิดมติรภาพระหวาง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สงผลทําใหมนษุยชาติ
อยูรวมกนัไดอยางสันติสุข จึงเปนมูลเหตทุี่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีชาติ
พันธุวิทยาเพื่อสรางและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาดังกลาว เพื่อใหบุคลากรเหลานั้นมคีวามรู
ความสามารถในการสรางองคความรูใหมเพื่อนําไปใชในการพัฒนาศาสตรทางดนตรี ประเทศชาต ิ
และสรางสันติสุขใหเกดิขึน้ในสังคมโลกตอไป 
 
 ดานเอกสาร ตาํราทางดนตรทีี่เปนภาษาไทยสําหรับผูที่สนใจศกึษาตามอัธยาศัยนั้นยังมี
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัตําราที่มีอยูในตางประเทศ  อานันท นาคคง (2540) กลาวเกีย่วกับปญหา
ดานการขาดตาํราวิชาการทางดนตรีวา ปญหาของความขาดแคลนตํารา สําหรับใชเพื่อการเรียนการ
สอนและการวดัผลระดับความรูทางดนตรี  เปนเรื่องใหญ  และเรื่องยากในชวงหัวเล้ียวหวัตอของ
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาและสืบทอดดนตรีไทยในยุคเริ่มแรก.  ดงันั้นการผลติมหาบัณฑิต
สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยาจึงเปนแนวทางหนึ่งในการผลิตคนเพื่อไปสรางองคความรูใหม สราง
เอกสารตําราวชิาการทางดนตรีที่มีไมมาก ใหมีจํานวนเพิม่ขึ้นเปนการเอื้อประโยชนตอการศึกษา
ดานดนตรีของประเทศไทยตอไป 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2545) ระบุวา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา หนวยงานที่รับผิดชอบคือ ภาควิชาศิลปนเิทศ และบณัฑติวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2545 โดยมีวัตุประสงคของ
หลักสูตรดังนี ้

1) เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตที่มีความสามารถสูง มีความรูกวางขวาง ชํานาญใน
ดานดนตรีชาติพันธุวิทยา และสามารถพัฒนาความรูของตนเองอยางตอเนื่อง 
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2) เพื่อสงเสริมการคนควาวิจยัและศึกษาเฉพาะดานดนตรีชาติพันธุวิทยาทัง้ในประเทศ
และตางประเทศ และเพื่อประโยชนในการอนุรักษดนตรีไทยดวย 

 
คุณสมบัตขิองผูมีสิทธ์ิสมัครเขาศึกษา 

 เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางสาขาดนตรี หรือดนตรีศึกษาและมคีุณสมบัติตาม
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 โครงสรางหลักสูตร 
 หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) 
  จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 44 หนวยกิต ประกอบดวย 
  ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  26  หนวยกิต 
   - สัมมนา ไมนอยกวา    2 หนวยกิต 
   - วิชาเอกบังคับ   12  หนวยกิต 
   - วิชาเลือก   12  หนวยกิต 
 
  ข. วิชารอง ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
  ค. วิทยานพินธ ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 

รายชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรดนตรีชาตพิันธุวิทยา 
 
ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  26  หนวยกิต 

    - สัมมนา ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 
 

  393597 สัมมนา (Seminar) 1, 1 
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา  ใน

ระดับปริญญาโท  การเขารวมวงดนตรนีานาชาติ  การจดักิจกรรมการแสดงดนตรี  
นิทรรศการ  สัมมนา 
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 - วิชาเอกบังคับ  12 หนวยกิต 
  393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา (Foundation of Ethnomusicology)  3
   หนวยกิต 

แนวทางและววิัฒนาการของการศึกษาดนตรีชาติพันธุวิทยา ทฤษฎีและวิธี
การศึกษา  หลักการวจิัยภาคสนาม  กระบวนการเก็บขอมลูและวิเคราะหขอมูล  
การใชสัญลักษณแทนเสียง(การถอดโนตเพลง)  การศึกษาวิชาดนตรีชาติพันธุใน
ประเทศไทย แนวโนมของการศึกษาสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 

 
  393521 ประวตัิและพัฒนาการของดนตรีไทย (History and Development of Thai  

   Music)   3   หนวยกิต 
ประวัตแิละพฒันาการดนตรีไทย ตั้งแตสมัยกอนประวตัิศาสตรจนถึง

ปจจุบัน การเกบ็ขอมูลศึกษาและวเิคราะหหลักฐานที่พบใหม 
 

  393562 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Music of Southeast Asia)   3   หนวยกิต 
ดนตรีของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในดานประวัตคิวาม

เปนมา ความคลายคลึงและความแตกตางของคุณลักษณะทางดนตรี  ระบบเสียง  
เครื่องดนตรี  และบทบาทของดนตรีในสังคม 

 
393591 ระเบียบวิธีวิจยัทางดนตรชีาติพันธุ (Research Methods in  

Ethnomusicology)   3   หนวยกิต 
วิธีวิจยั  การวจิัยเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  การวิจยัทางวฒันธรรมที่

เกี่ยวของกับมานุษยดุริยางวทิยา  การศึกษาดนตรีทองถ่ินตางๆ ในประเทศไทย  
การศึกษาภาคสนาม 
 

 - วิชาเลือก 12  หนวยกิต 
393522 ประวตัิดนตรีตะวันตก (History of Western Music)   3   หนวยกิต 

ประวัติการดนตรี คีตกวีและผลงาน  คุณลักษณะของบทเพลงสมัยกลาง 
  ถึงศตวรรษที่ 20 
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393514 คีตลักษณและการวิเคราะห (Forms and Analysis)   3   หนวยกติ 
คีตลักษณและการวิเคราะหดนตรีตะวันตก ดนตรีภูมภิาคตะวนัออกเฉียง 

ใต 
 
393561 ดนตรีของโลก (Music of the World)   3   หนวยกิต 

วัฒนธรรมดนตรีของโลก คุณลักษณะของดนตรี รูปแบบของดนตรี 
เครื่องดนตรี ระบบเสียง  บทบาทของดนตรีในสังคม  และความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับศิลปะแขนงอืน่ 

 
393589 ปญหาพิเศษ(Special Problems)    1-3  หนวยกิต 

การศึกษาคนควาทางดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

ข. วิชารอง ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  
 
462521 การวิเคราะหระบบสังคม (Social Analysis)   3   หนวยกิต 

วิเคราะหระบบสังคมระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  ทั้งในเมืองและ
ชนบท  โดยเนนการวิเคราะหเชิงสถาบันสังคม  การวิเคราะหปจจัยทางโครงสราง
สังคม  และวฒันธรรมประชากร การสื่อสารและสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอ
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  รวมทั้งการเปลีย่นแปลงระบบโครงสราง เนนการ
วิเคราะหสังคมไทยที่เปนอยูในปจจุบนั  มกีารศึกษานอกสถานที่ 

 
393581 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (Utilization of Media Technology)   3    

หนวยกิต 
หลักการใชส่ือ  การใชและการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเก็บ

ขอมูล และการบันทึกหลักฐานทางมานุษยดุริยางควิทยา การบันทึกเสียง  การถาย
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว 
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393582 ส่ือมวลชนเพื่อการดนตรี (Mass Media for Music)   3   หนวยกิต 
กระบวนการสือ่สารมวลชน  ส่ือและวิธีการสื่อสารตางๆ เพื่อเผยแพร

ผลงานวิจัยทางดนตรี การเขยีนบทวิทยุ  โทรทัศน  เชิงสารคดี  การผลิตรายการ
วัฒนธรรมทางดนตร ี

 
ค. วิทยานพินธ ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 
 

  393599 วิทยานิพนธ   1-12  หนวยกิต 
  การวิจยัในระดับปริญญาโทและเรียบเรยีงเปนวิทยานิพนธ 
 

ทฤษฎีและหลักการสอนดนตรี 
 
 นักดนตรีศึกษาที่เปนผูวางรากฐาน แนวความคิด วิธีการ และทฤษฏีการเรียนการสอนทาง
ดนตรี ที่เปนทีย่อมรับและถกูนําไปปรับใชสอนดนตรีในประเทศตางๆ ทั่วโลกนั้นมีหลายทาน เชน 
ดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze) โซตานโคดาย (Zoltan Kodaly)  คารล ออรฟ (Carl Orff)  หรือ 
ชินนิชิ ซูซูกิ(Shinichi Suzuki) เปนตน ผูวิจยัสนใจหลักและวิธีการสอนดนตรีของอาจารย 2 ทานคือ 
ดาลโครซ และ โคดาย ซ่ึงผูวิจัยนําแบบฝกหัดการรองโนตเพลงของ โคดาย มาใชเปนสวนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรยีนการสอนในการวจิัยคร้ังนี้ โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 
การสอนของดาลโครซ (The Dalcroze Teaching Method)  
 
 Haward (1980: 554) กลาววา เอมิล จารค ดาลโครซ (Emile Jaques-Dalcroze) เกิดและ
เสียชีวิตในป คศ.1865-1950 เปนนักดนตร ีนักประพนัธเพลง และนักการศึกษาชาวสวิสส เขา
พัฒนาระบบการสอนดนตรี เขาเชื่อวารางกายของมนุษย คือ เครื่องดนตรีช้ินแรก ดังนัน้การสอน
เครื่องดนตรีช้ินแรก (รางกายมนุษย) ควรเปนเครื่องดนตรีที่ควรนํามาใชสอนกอนเครื่องดนตรีชนดิ
อ่ืนๆ  Encarta (2004) กลาววา ดาลโครซ พัฒนาระบบการสอนดนตรีโดยใชพื้นฐานของทฤษฎีวา 
การสรางสรรคเกิดจากความชวยเหลือของจังหวะดนตรทีี่เกิดขึ้นโดยฉบัพลัน และการสื่อสัมพันธ
ระหวางสมองและรางกาย ทีม่ีผลตอประสบการณในการสรางความรูสึกของการเคลื่อนไหวรางกาย 
เขากอตั้งสถาบัน Jaques-Dalcroze ในป ค.ศ. 1915 ที่เมืองเจนวีาประเทศสวิสเซอรแลนด เพื่อสอน
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และพัฒนาระบบการสอน ที่เรียกวา Dalcroze Eurhythmics ตอจากนั้นจึงมีผูนําวิธีการสอนดังกลาว
ไปใชสอนดนตรีในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตางๆทั่วโลก  
 
 Boyarsky (1989) กลาววา Dalcroze Eurhythmics คือระบบการสอนดนตรีที่ใชไดกบัทุก
เพศทุกวัย และระดับการศึกษา ระบบดังกลาวใหประโยชนตอการศึกษาในโรงเรียน ชวยพัฒนา
ระบบสมองของเด็ก และชวยปลดปลอยความสามารถที่ซอนอยูภายในผูใหญออกมาใหปรากฏ 
Boyarsky กลาวตอไปวา Dalcroze พัฒนาระบบการสอนโดยการ คนพบวาความสัมพันธระหวาง
ดนตรีกับการเคลื่อนไหวของรางกายเกดิจากการแปลความหมาย อะไรที่เราไดยนิ อะไรที่เรารูสึก 
ดนตรีที่เราสัมผัสนําไปสูโลกแหงความเปนจริงที่สามารถปฏิบัติได 
 
 Dalcroze Society of America ระบุวา Dalcroze Eurhythmics เปนระบบการสอนดนตรี
แบบหนึ่งประกอบดวยการเรียนรูพื้นฐานดนตรีคือ จังหวะ (rhythm) การเนนความหนักเบาของ
จังหวะ (dynamics) เสียง (tone) และรูปแบบ (form)  Dalcroze Eurhythmics แบงการสอนออกเปน
วิชายอย 3 วิชา คือ  
 

1.Eurhythmics มีเนื้อหาเกีย่วกับฝกฝนในสวนของรางกายใหรูจักจังหวะ (rhythm) และการ 
เนนจังหวะ (dynamics) 
 

2. Solfege มีเนื้อหาเกีย่วกับฝกฝนในสวนของหู (ears) ในการฟง ตา (eyes) ในการดู และ
การรอง (voice) ใหตรงระดบัเสียง ทํานองเพลงและเสียงประสาน  

 
3. Improvisation มีเนื้อหาเกีย่วกับการบูรณาการจากวิชายอย 1 และ 2 โดยฝกฝนใหผูเรียน

สรรคสรางทํานองดนตรีโดยการรองซึ่งถือเปนเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยางอิสระภายในกรอบที่
กําหนดซึ่งรูจากความรูสึก และการเคลื่อนไหวอยางอิสระดวยตวัของผูเรียนเอง  
 

ธวัชชัย  นาควงษ (2540) กลาววา ครูที่สอน Eurhythmics จะคิดเกมจังหวะขึ้นมามากมาย
ดวยการคิดทาใหม การทําซ้าํ และการดดัแปลงแบบแผนการเคลื่อนไหว เพลงงายๆ เชน "บานของ
เรา" (Hot Cross Baan) อาจใหเด็กแสดงออกดวยการ เดิน เดิน กาว-ยอ เพื่อแทนโนตจงัหวะ ตัวดํา 
ตัวดํา และตวัขาว 
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     มี เร โด 
    บาน ของ  เรา 
    เดิน เดิน  กาว – ยอ 
 
 เมื่อเด็กไดรับประสบการณการเคลื่อนไหวเริ่มตนอยางนี้แลวเขาก็จะนําการเคลื่อนไหวทีไ่ด
นี้ไปขัดเกลาการเคลื่อนไหวที่แสดงระดับเสียง (pitch)  ความหนกัเบา (dynamics)  วลีเพลง 
(phrasing)  รูปแบบของเพลง (form)  และลีลาเพลง (style)  แตการเคลื่อนไหวตามจังหวะกย็ังคง
เปนแกนของการสอนแบบ คาลโครซ และเปนเนื้อหาทีจ่ะตองสอนทุกคาบการสอน  ครูจะไมเนน
ถึงเรื่องของจังหวะ(beat)  อัตราจังหวะ (meter) หรือจังหวะของทํานองเพลง  แตจะเนนถึงการ
เคลื่อนไหวที่คลองแคลวดูออนไหว  เดก็จะตองเรียนเนื้อหาเกีย่วกับการเคลื่อนของจังหวะ  การ
สรางความตึงเครียดแลวผอนคลาย (tension and release) จากการเคลื่อนไหวรางกาย  ตัวอยาง เชน
เด็กสามารถทําใหการตบมือของเขานั้นเตม็ไปดวยความสงางามในการแสดงจังหวะในบทเพลง 
ขณะเดียวกนัอารมณของเพลงและความรูสึกอันงดงามของเพลงก็สามารถถูกถายทอดในทาทางการ
ตบมือนั้นดวย 
 
 ธวัชชัย  นาควงษ  กลาวเพิ่มเติมวา ดาลโครซ พบวารางกายเปนเครื่องตอบสนองตออารมณ
ดนตรีไดดีที่สุด เมื่อเด็กไดแสดงออกทางดนตรีดวยการเคลื่อนไหวรางกายแลวการตอบสนองที่
เกิดขึ้นอยางดืม่ด่ําที่เกิดขึน้ในตัวของเดก็จะสรางความเปนนักดนตรีที่แทจริงใหกับเดก็  เขายังเชื่อ
อีกวาบุคคลใดไมไดรับการฝกหัดการตอบสนองตอดนตรีดวยรางกายเสียตั้งแตยังเดก็แลวเมื่อโตขึน้
เขาจะทําไดอยางเกงกางและจะขาดความเปนนักดนตรีทีด่ี 
 
 ผูวิจัยไดมโีอกาสเขารับฟงและรวมกิจกรรม สาธิตการสอน Dalcroze Eurhythmics ในวนัที่ 
12 มกราคม 2549 โดย Prof. Terry L. Boyarsky  เปนวิทยากรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน Dalcroze 
Eurhythmics จากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สาขาดนตรชีาติพันธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(บางเขน) ผูวจิยัสังเกตเห็นวา เปนวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพสูง เมื่อผูเขารวมกิจกรรม ไดเขาเรียนตามวิธีการสอนในระยะเวลาประมาณ 90 นาที 
ผูเรียนสามารถรับรูดนตรีดวยการฟงครูหรือผูเรียนดวยกัน รับรูการอานโนตเพลงไดรวดเรว็ 
สามารถสรางทํานองเพลงอยางงายทนัทีดวยตวัของผูเรียนเอง สามารถรองเพลงรวมกับผูเรียนอื่นๆ
ไดทั้งแบบรองเดี่ยวและประสานเสียง บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานชวนใหตดิตามเนื้อหาใน
บทเรียน ผูวจิัยขอนําเสนอขั้นตอนสาธิตการสอน Dalcroze Eurhythmics 5 ขั้นตอนคือ 1.การ
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3 

ตอบสนองอยางเฉียบพลัน (Quick Reaction)  2.การทําตาม (Follows)  3.ไหวพริบและปฏิภาน 
(Improvisation)  4. การอานโนต (Sight Reading) 5. Solfege (การรองโนตใหตรงกบัระดับเสียง)  
6. การรองประสานเสียงแบบรองไลตามกัน (Round Song) และ 7. อภปิราย (Discussion)  โดย 
Prof. Terry L. Boyarsky พอสังเขปดังนี ้
 
 1. การตอบสนองอยางเฉียบพลัน(Quick Reaction)  
 ครูกําหนดขอตกลงเบื้องตนในการไดยนิเสียงดนตรี เมือ่ไดยินจังหวะ(rhythm) ตางๆ ของ
ดนตรีที่แปรเปลี่ยนใหปฏิบตัิดังนี ้
 
    หมายถึง ใหเดนิไปขางหนา 
    หมายถึง ใหกลับหลังหันแลวเดนิไปตามจงัหวะ 
 

    หมายถึง หยุดอยูกับที ่
⌧ ⌧ ⌧ ⌧ หมายถึง ใหปรบมือใหตรงกบัจังหวะตอไป 
Boyarsky นําบทเพลงตอไปนี้ใชบรรเพลงประกอบดวยเปยโน และสราง variation จาก 

Theme โดยการสรางความแปรเปลี่ยนจังหวะในทันที (Improvisation) จากจังหวะทีก่ําหนดและ
สภาพความเปนจริง 
 

 
 
 

 
 2. การทําตาม (Follows) ที่อยูภายใตจังหวะหลัก 
 ครูใหผูเรียนกาวเดนิในอัตราจังหวะหลักที่แตกตางกัน 3 แบบ ตามเงือ่นไขตอไปนี ้
 

Theme 
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   = กาวเดินปกต ิ    =  ยางกาวชากวาปกติ 2 เทา    = เดนิเร็ว
กวาปกติ 2 เทา 
 ครูเคาะจังหวะ ตางๆเพื่อใหผูเรียนฟงและจาํแนกความแตกตางของอัตราจังหวะ และสังเกต
การตอบสนองถูกตองตามเงือ่นไขที่กําหนดหรือไม หลังจากนั้น ครูใหผูเรียน ใชอวัยวะ 3 อยางของ
รางกาย ปฏิบัติแตกตางกัน 3 แบบ เชน  มอืซาย =        มือขวา  =         เทาขวา  =       
เปนตน 
 
 3. ไหวพริบและปฏิภาน  (Improvisation)  
 ครูใหผูเรียนยนืเปนวงกลม เคาะจังหวะ         
 ครูนําการรองทํานองจากจังหวะดังกลาว กาวตามจังหวะไปหาใครก็ได และชี้ไปที่ผูเรียน
คนนั้นในจังหวะที่ 1 ผูเรียนที่ถูกชี้จะตองรองทํานองที่ตอเนื่องกันกับทํานองที่ผานมา โดยเปลง
ระดับเสียงในจังหวะที่ 3 ตรงกบัจังหวะที่ 1 ที่ผานมา กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สรางสถาน
การณืใหผูเรียนมีกรอบคือ จงัหวะหลักที่ทกุคนเคาะ เวลาในการคิดทํานอง และระดับเสียงที่ไดยนิ
ผานมาทําใหผูเรียนสามารถคิดทํานองสั้นๆไดอยางอัศจรรย 
 
 4. การอานโนต (Sight Reading) 
 ครูนําใหปรบมือตามจังหวะตางๆตอไปนี้ โดยการชี้ไปทีห่องเพลงแตละหอง การชีแ้ตละ
หองเพลง หรือจํานวนครั้งกีค่ร้ังขึ้นอยูกับผูนําปรบมอื และหาผูอาสาสมัครออกเปนผูนําปรบมือ 
กิจกรรมดังกลาวฝกใหผูเรียน เขาใจ รับรูการอานโนตแบบฉับพลัน(Sight Reading) 
 

 
 
 5. Solfege (การรองโนตใหตรงกับระดับเสยีง) 
 ครูเลนเพลง German Folk Song “Tanz Kindchen Tanz” ใหผูเรียนรองโนตตาม ครูใหเวลา
ฝกรองดวยตวัเอง และอธิบายรายระเอยีด Anacrusis, Ostinato ตอจากนั้นใหผูเรียนยนืเปนวงกลม 
หันหนาเขาหากันเปนคู มือขวาจับมือขวาของคูตัวเอง รองเพลงพรอมกนั   เดินเปนวงกลมสวนทาง
กับคูของตนเอง สลับมือ ซายจับมือซาย ในการเปลี่ยนคู โดยใชทํานองตอไปนี ้
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 6. การรองประสานเสียงแบบรองไลตามกัน (Round Song) 
 ครูแบงผูเรียนออกเปน 4 กลุม โดยใหรองประสานเสียงกันแบบ Round Song ดังนี ้
  กลุม 1 รองหองที่ 1 และรองตอไปจนจบ และกลับมารองขึ้นตนใหมไปเรื่อยๆ 
  กลุม 2 เร่ิมรองหองที่ 2 และรองตอไปจนจบ และกลับมารองขึ้นตนใหมไปเรื่อยๆ 
  กลุม 3 เร่ิมรองหองที่ 3 และรองตอไปจนจบ และกลับมารองขึ้นตนใหมไปเรื่อยๆ 
  กลุม 4 เร่ิมรองหองที่ 4 และรองตอไปจนจบ และกลับมารองขึ้นตนใหมไปเรื่อยๆ 
 
 กิจกรรมการรองประสานเสียงแบบรองไลตามกันนี้เปนวิธีการเรียนการสอนการรอง
ประสานเสียงที่ดีมากเนื่องจากใชทํานองรองเพียงทํานองเดียวแตรองตางหองเพลงหรือตางเวลากัน
ทําใหเกิดเสียงประสาน 4 แนวไดเปนอยางดี ผูวิจยัเหน็วาวิธีการดังกลาวเมื่อนํามาปรบัใชกับ
เด็กไทยแลว บทเพลงในจังหวะรําวง เชน รําวงมาตรฐาน หรือ สาวตางาม นาจะเปนบทเพลงที่
เหมาะสมในการนํามาเปนสือ่การสอนเนื่องจาก เปนเพลงที่แพรหลายรูจักกนัดีทุกเพศทุกวยั ทุก
ภูมิภาค บทเพลงไมส้ันไมความยาวเกนิไป  
 
 7. อภิปราย (Discussion) 
 Boyarsky กลาวในวันที่ 12 มกราคม 2549 นั้นวา อาจารย Jaques-Dalcroze ซ่ึงเปนอาจารย
ของเธอเองใชคําวา “K G” บอยครั้งเมื่อกิจกรรมของผูเรียนสะดดุ หรือหยุดลง ซ่ึงมาจากคําวา Keep 
Going  ซ่ึงหมายถึงทําตอไป หรืออยาหยดุ นอกจากนี้ ผูวจิัยไดถามคําถามวา Dalcroze Method 
แตกตางจาก Kodaly Method และ Orff Method อยางไรคําตอบคือ จุดหมายของการสอนเหมือนกนั
คือสอนใหผูเรียนเลนดนตรี ตางกันที ่Kodaly มุงเนนการรองเพลงการรองประสานเสียง สวน Orff  
มุงเนนเลนเครือ่งดนตรีคือ ระนาดออรฟและการ Improvisation ในสวนของ Dalcroze เปนการเรียน
ดนตรีแบบบูรณาการทุกอยาง นาสนใจมาก 
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การสอนดนตรีของ โคดาย (Kodaly Teaching Method) 
 

 Eösze (1980: 136) กลาววา โซตานโคดาย (Zoltan Kodaly) เกิดและเสยีชีวิตในป ค.ศ.
1882-1967 เปนนักประพันธ นักสะสมรวบรวมเพลงพื้นเมือง และนักดนตรีศึกษาชาวฮังกาเรียน 
เมื่อ ค.ศ.1945 โคดายเปนผูพฒันาระบบการศึกษาดานดนตรีใหกับโรงเรียนในประเทศฮังการี 
วิธีการของเขามุงเนนใหเดก็ๆชาวฮังการีสามารถรองเพลงพื้นเมืองของฮังการี่ และอานโนตได
เหมือนกับอานหนังสือภาษาฮังกาเรียน โคดายเชื่อวาการรองเพลงเปนพื้นฐานที่สําคญัในการ
นําไปสูการเรยีนรูดนตรใีนชั้นสูงตอไป วธีิการของ โคดาย เปนทีย่อมรับอยางกวางขวางในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆทั่วโลก 
 
 วิธีของเขาไดรับการยอมรับใหบรรจุอยูในหลักสูตรดนตรี และแพรหลายไปทั่วทัง้ประเทศ 
ฮังการี  วิธีสอนประกอบดวยหลักสูตรการรองเพลงที่เรียบเรียงเปนขั้นตอน โดยมีการกําหนดเพลง 
และกิจกรรมที่จะสอนไวกอน โคดายเนนการรองเพลงที่ดีและการอานโนตไดอยางคลองแคลว 
 เมื่อประเทศอืน่ๆนําเอาวิธีของโคดายไปปรับใช  โคดาย ก็แนะนําใหประเทศนั้นๆ ใชเพลงพื้นเมือง 
ของตนเองเปนอุปกรณการสอน 
 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโปรแกรมการสอนตามแบบของ โคดาย ที่ใชอยูกับเด็กชัน้
ประถมและมธัยมตนมีช่ือโปรแกรมวา The Kodaly Choral Method ซ่ึงเมื่อใชกับวงรองประสาน
เสียงของเด็กแลวปรากฏผลสําเร็จอยางมากมายถึงขนาดทําใหวงรองประสานเสียงเดก็ของอเมริกัน
มีคุณภาพเทียบเทาวงรองประสานเสียงเดก็ของยุโรปซึ่งเปนแมแบบทีเดียว โคดาย เองไดแตงเพลง
และแบบฝกหดัชั้นยอดเยีย่มไวใหเดก็มาก ปจจุบันมีชุดหนังสือเพลงตามวิธีการสอนของ โคดาย ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแตกตางไปจากตนฉบับของฮังการีที่เพลงไมเหมือนกนัเพราะใชเพลง 
พื้นเมืองของอเมริกาจังหวะของทํานองเพลงก็ไมเหมือนเพราะถือตามจังหวะในคําพดูภาษาอังกฤษ 
เทคนิคการสอนแตกตางกันบางประการ เชนการสอนจงัหวะในอัตราผสม (Compound meter)   
การสอนโนตตัวที่เจด็ (leading note) ของบันไดเสียง เมเจอร (Major) โรซิ ชอคซี (Losi Choksy) 
เปนผูนําทางการสอนตามแบบของ โคดาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ธวัชชัย นาควงษ (2540) 
 
 วิธีการสอนของโคดายเริ่มสอนใหเดก็รูจกัความแตกตางของระดับเสียง  และรูจกักบั 
เสียงสูง-เสียงต่ํา ดวยการสอนโนตขั้นคูสามไมเนอร (ขั้นที่ 5-3) หรือ ซอ มี ใหเดก็กอน เด็กจะรอง 
เพลงกลอมบทอาขยาน หรือรองชื่อตางๆดวยโนตสองตัวนี้ เด็กจะใชสัญญาณมือควบคูไปกับ 
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การรองโนต ซอ หรือ มี  แลวใหนักเรียนตอบครูวาเสียงใดเสียงสูงเสยีงใดเสียงต่ํา แลวฝกใช 
สัญญาณมือประกอบสองโนตนั้น เมื่อเดก็ไดเรียนรูสัญญาณมือ ซอ-มี แลวอาจใหเดก็คนหนึ่ง 
แตงวลีเพลงสัน้ๆ ดวยสัญญาณมือโดยทําเปนจังหวะใหเพื่อทั้งชั้นดูแลวทั้งชั้นรองตามดังๆ พรอม
กับทําสัญญาณมือ (จะเห็นไดในกรณนีี้วาเด็กเล็กก็สามารถแตงเพลงได) โนตตัวตอไป 
ที่จะเติมคือ  ลา (ขั้นที่ 6) จากนั้นเด็กจะใชโนต 3 ตัวในการแตงเพลงสั้นๆ ใชเรียนรูสัญญาณมือ 
และใชสังเกตความสัมพันธระหวางระดับเสียงกับโนตสากลที่เขียนออกมา โนตโด กบั เร  
(ขั้นที ่1, 2) เติมหลังจากเรียนโนต ลา แลว ทําใหครบโนตในบันไดเสียง เพนตาโตนคิ (Pentatonic) 
ในที่สุด 
 
 ในขณะที่เดก็กําลังเรียนรูระดับเสียงนัน้เขาก็จะเรียนรูจังหวะดวยการใชรางกายหรือเครื่อง
ดนตรีทําจังหวะควบคูไปดวย เดก็จะไดเรียนรูสัญลักษณแทนจังหวะตางๆ และคนพบวา 
ทั้งระดับเสียงหรือทํานองและจังหวะจะตองสัมพันธกันและเปนไปดวยกันตลอด เพราะถามี 
แตระดับเสียงตางๆ โดยไมกาํหนดคาความยาวใหกับระดบัเสียงเหลานัน้แลวทํานองก็จะไมเกดิขึ้น 
 
 ณรุทธ  สุทธจิตต (2537) กลาววา ลักษณะเดนของโคดาย ใหความสําคญัตอดนตรี  
ความคิดริเร่ิม , ความเอาใจใส , ตั้งใจจริง , ความเทาเทยีมกันของความเปนมนุษย  โดดาย เสนอ
หลักการที่เปนคําขวัญไววา “ ดนตรีเปนของคนทุกคน”  นอกจาก เห็นความสําคัญของดนตรีแลว 
โคดาย ใชดนตรีเปนรากฐานในการพัฒนาความสามารถของเด็กในดานอื่นๆ ดวยทัง้ทางดาน
รางกาย และสติปญญา เด็กเหลานี้จะเปนประชาชนที่มคีุณภาพตอสังคมมากกวาเดก็ที่ไมสนใจใน
ดนตรี โคดายเชื่อวา ความจําเปนที่จะทําใหมาตรฐานทั่วไป ของการสอนขับรองในโรงเรียนดีขึ้น
เปนเรื่องสําคัญกวาการตดัสินใจในการเลอืกหาวิธีสอนที่เหมาะสม หรือการคํานึงถึงการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนในหองเรียน 
 
 ธวัชชัย  นาควงษ (2544)  กลาววา ระบบการสอนดนตรีของโคดายเกดิขึ้น เมื่อประมาณ
กลางคริสตศตวรรษที่20  และเปนทีแ่พรหลายทั่วโลกเมือ่ตอนปลายศตวรรษ  เปาหมายของโคดาย 
คือ  ประสงคใหประชาชนในประเทศฮังการีสามารถดานโนต และเขียนโนตเพลงได 
 
 หลักการความเชื่อ ของโคดาย 

1. ความสามารถในการอานและเขียนโนตเปนปจจยัสําคัญในการเรยีนศลิปะ 
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ดนตรีทุกประเภทไมวาจะเปนประวัติศาสตร  การวิเคราะหเพลง  การประพันธเพลงหรือการปฏิบัติ
ดนตร ี

2. เยาวชนชาวฮังกาเรียนทกุคนควรไดรับการฝกฝนการอาน การเขียนโนตดนตร ี
ใหเหมือนกับการอาน และเขียนภาษาฮังกาเรียน 

       การฝกฝนทางดนตรี  ควรจะกระทําควบคูไปพรอมกบัการศึกษาพืน้ฐาน ดนตรี
สามารถเรียนไดทุกคน ไมจํากัดเฉพาะเดก็ที่มีแววทางดนตรีเทานั้น 

ก  วิธีการสอนที่ดีจะทําใหเดก็ ไดพืน้ฐานและทักษะการสื่อสารกันดวยเสียงเพลง  
เชนเดยีวกับเดก็มีทักษะของการสื่อสารดวยภาษาพูด 

ข  การศึกษาดนตรีควรเริ่มตนเร็วที่สุดเทาที่จะเรว็ไดในชีวิตของทุกคน 
 

 วิธีการสอนของโคดาย เนนการฝกหัดรองโนตแบบ ซอล-ฟา (sol-fa teaching) ขึ้นใน
โรงเรียนของรัฐทั่วไป การฝกรองโนตนี้เปนการปูพื้นฐานสําหรับการสอนการรองเพลงประสาน
เสียง  ระบบการสอบแบบ ซอล-ฟา นี้ มุงเนนทักษะการรองโนตเมื่อแรกเห็น (sight singing)  และ
การบันทึกโนตจากเสียงทีไ่ดยิน (dictation) 
 
 นอกจากนี้ ณรุทธ สุทธจิตต (2537) กลาวถึง หลักการสําคัญของวิธีการของโคดายเกีย่วกับ
เร่ืองการขับรองประสานเสียงวา ในป ค.ศ. 1937 โคดายหนัมาสนใจการขับรองประสานเสียงอยาง
จริงจัง โดยกลาวถึงเรื่องนี้ไวในบทความเรื่อง “การเปลงเสียง” (Intonation) บทความนี้นําเสนอ
หลักการสําคัญของวิธีการของโคดายเกีย่วกับเรื่องการขับรองประสานเสียงไวดังนี ้
 

1. ระดับเสียงตางๆ  ของเปยโนที่ตั้งไวตั้งไวอยางเปนระบบ  หรืออาจจะไมเปนระบบทีด่ี 
ก็ไดไมเหมาะในการเทยีบเสยีงหรือแกไขการขับรองประสานเสียง 
 

2. ทํานองเพลงที่นํามารองควรแนะนําใหผูขับรองไดฟงเปนครั้งแรกโดยการรองมิใชจาก 
การเลนโดยคยีบอรด  เชนเดียวกับผูกํากบัวงออรเคสตราที่มักจะรองบางวรรคของบทเพลงเพื่อใหผู
บรรเลงดนตรีเขาใจและบรรเลงเพลงในชวงนั้นๆ ไดดีขึน้ โคคาย เคยยกตังอยางเกีย่วกบัเรื่องนี้
เพื่อใหเห็นเดนชัด โดยกลาวถึง ทอสกานนิี (Toscanini)  ซ่ึงเปนผูกํากบัวงออรเคสตราที่ยอดเยีย่ม
คนหนึ่ง 
 

3. การสอนผูขับรองประสานเสียงที่ถูกตองไมควรใชคียบอรด  ผูขับรองควรรองเพลง 
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ตางๆ ไดโดยการอานโนต  การปฎิบัติเชนนี้ทําใหผูขับรองประสานเสียงมีความมั่นใจไมจําเปนตอง
พึ่งเปยโน  ดังนั้นความไมรูดนตรีจึงสามรถพัฒนา  โดยการอานและเขียนโนตดนตรีได  เพื่อสราง
ใหคนเขาใจในวัฒนธรรมดนตรีที่แทจริงในที่สุด 

 
 หนังสือชุด “Bicinia Hungarica” เลมแรกปรากฏสูวงการดนตรีศึกษา  ในเวลาเดยีวกับ
บทความเรื่อง “การเปลงเสียง” และในเวลาตอมาอีกสามเลม  บทนําของหนังสือชุดนีก้ลาวไวอยาง
เดนชัดเกี่ยวกบัการสอนและการใชระบบซอล-ฟาเคลื่อนที่ (โดเคลื่อนที่)  และการใชบันไดเสียง
เพนตาโทนิก (Pentatonic) เปนพื้นฐานในการเริ่มขับรองและเรียนดนตรสํีาหรับเด็กชาวฮังการี  
นอกจากนี้โคดายยังกลาวไวในบทนําของหนังสือเกีย่วกบัดนตรีศึกษาในประเทศอังกฤษดวย  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชระบบซอล-ฟาเคลื่อนที่  ระบบเสียงในบนัไดเสียงตางๆ ซ่ึงถายทอด
ได  ชวยใหเกดิความเขาใจเรื่องรูปแบบของดนตรีดีขึ้นดวย  โคดาย กลาวเนนเปนครั้งแรกไวในบท
นําของหนงัสอืวา 
 

1. การรองเพลงประสานเสียงมีความสําคัญอยางยิ่ง  ควรบรรจุไดในหลักสูตรดนตรีศึกษา  
 สําหรับเด็กตั้งแตอายยุังนอยอยู 
 

2. การเสนอแนะใหใชบทเรียน “Solfeggio” ของ เบรตาลอทตี(Betalotti) โคดายเนนให 
ครูสอนรองเพลงทุกคนใช หนังสือ “Solfeggio” จัดพิมพโดย มิคลอช ฟอรไร (Milosz Forlise) ซ่ึง
ตั้งแตนั้นมาหนังสือเลมนี้ไดรับการยอมรับวาเปนหนังสือแบบเรียนเลมหนึ่งในการใชสอนรองเพลง
ในโรงเรยีน โดยเฉพาะอยางยิ่งเหมาะในการสอนการอานโนต ซอล-ฟา ในประเทศฮังการี 
 
 ใน “Bicinia Hungarica” เลม 4 ฉบับพิมพคร้ังแรก ในป 1942 โคดายกลาวถึงความสําคัญ
ของวิธีการสอนดนตรีไววา 
 1)  ในเรื่องดนตรีประจําชาตขิองฮังการีนั้น  เร่ิมแรกคนฮงัการีควรเรียนรูเร่ืองเพลงพื้นเมือง
ของกลุมชนตางๆ   และคนพบลักษณะสําคัญของเพลงนี้  เปนตนวาเพลงในบันไดเสียงเพนตาโท
นิก และรูปแบบจังหวะที่คลายคลึงกัน รวมทั้งการศึกษาและฝกรองเพลงนี้ เพื่อเพิ่มพนูความรูดาน
ดนตรีประจําชาติของฮังการี นอกจากนี้เนื้อเพลงของชาว มารี(Marli) และชูวาช เปนสิ่งที่นาศึกษา
เชนกัน เพราะชวยใหเขาใจดนตรีฮังการีไดดีขึ้น 

2)  หลังจากผูเรียนคุนเคยกับเพลงพื้นเมืองเหลานี้แลว  จึงศึกษาเพลงพืน้เมืองของ
ชาวตางชาติ ในการศึกษาเพลงเหลานี้ถาเปนไปได  การรองเพลงดวยภาษาของชนชาตินั้นๆ ทําให
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เขาใจลักษณะตางๆ ดานดนตรี  รวมทั้งความเขาใจในลักษณะอื่นๆ  ของชนชาติตางๆ  อยางถองแท
อีกดวย 
 

การเตรียมความพรอม 
 

 การเตรียมความพรอม (mentoring) เปนหวัขอสําคัญของการวิจยัเร่ือง การสรางกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยมีรายละเอียดของคํา 2 คําที่
กลาวถึงคือ “mentor” และ “mentoring”  ดังตอไปนี ้
 
  คําวา mentor ในทางการศกึษามีความหมายหลากหลายซึ่งโดยทั่วไป หมายถึง ครูพี่เล้ียง 
การแนะนําสั่งสอนหรือการใหคําปรึกษา ดงัที่สถาบัน Total Life Planning Institute (2003) ให
ความหมายของคําวา mentor วาเปนคําที่ปรากฎขึ้นครั้งแรก ในมหากาพย เร่ือง The Odyssey 
ประพันธโดย โฮเมอร (Homer) ซ่ึงคําวา mentor เปนเทพแหงความรอบรู และถูกกําหนดใหมีฐานะ
เปนบุคคลแรกในการเปนครูพี่เล้ียง (mentor) ทางการศึกษาในปจจุบัน คําวา “mentor” ยังมี
ความหมายเชนเดียวกับคําวา แนะนํา (adviser หรือ guide),  ที่ปรึกษาดานการศึกษา (counselor)  ครู
(teacher)  ผูนําทางหรือครูสวนตัว(guru) และผูฝกและสอนเฉพาะดาน(coach)  สวน สารานุกรม 
Merriam-Webster Online Collegiate Dictionary (2003) ไดใหความหมายของคําวา “mentor”  คือ a 
trusted comsetor or guide ซ่ึงหมายถึง ความเชื่อมั่นในอาจารยที่ปรึกษา mentor จึงมีความหมาย
เชนเดยีวกับ ผูกวดวิชา(tutor) หรือผูฝกและสอนเฉพาะดาน (coach)  ซ่ึงในภาษาฮิบรู (Hebrew) ตรง
กับคําวา m’amein หมายถึง ผูฝกใหเกดิความชํานาญ (coach) และ  madrich หมายถึง ผูแนะนํา
(guide) ดังนั้นความหมายของคําวา “mentor” จึงมีความหลากหลายขึ้นอยูกับการจุดประสงคของ
การนําไปใช 
 

Moerer (2005 ) ทําการวจิัยเร่ือง การวิจยัเชิงคุณภาพเกีย่วกบัการศึกษาเรือ่งพัฒนาการของ
ความชํานาญของที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง9 คนทีท่ํางานอยูในมลูนิธิการวิจัยทรัพยากรมนษุยแหงเนบรา
สกา (Nebraska Human Resources Research Foundations; NHRRF) การวิจัยคร้ังนีพ้บวา งานของ
การใหคําปรึกษามีผลกระทบตอการพัฒนาความเปนผูนาํในรายวิชาของนิสิตปริญญาตรี การสํารวจ
ภาวะของการเปนผูนําโดยใชเวลาในการศกึษายาวนานนัน้ผูวิจยัควรสรางความสัมพนัธในทางบวก
กับคนมีตําแหนงในองคกร การวิจยัดังกลาวแนะนําถึง ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง ควรมีคุณสมบัติของ
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ความเปนผูนําและความหลักแหลมเชนเดยีวกับเปนผูมีความชํานาญและความรู ที่เปนทั้งผูมีบทบาท 
ในการแนะนํา หรือช้ีแนะใหกับผูรับการปรึกษา (mentee)  ประสบผลสําเร็จ 

 
คําวาที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง (mentor) ไดถูกนํามาใชในหลายๆ บทบาท ระยะเวลา 10 ปทีผ่าน

มานี้ ในสหราชอาณาจักร ถูกใชในเรื่องที่เกี่ยวกับคําแนะนําที่ใหกับผูเรียนในการฝกอบรมเปนสวน
ใหญ โดยเฉพาะที่เกีย่วกับการฝกอบรมผูสอน และทางดานสุขภาพ ตอมาคําดังกลาวไดนํามาใชใน
ดานการศึกษาจากหลายๆความคิดเพื่อใหเหมาะสมกับความคิดทางดานการศึกษาและก็ทําใหเกิด
ความสับสนวา ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงมีบทบาทอยางไร 

 
 วัลลภา สุระกําพลธร (2549: 3-5) ไดบัญญัติศัพทคําวา mentor ในภาษาไทยวา “ที่ปรึกษา
เชิงพี่เล้ียง” และใหความหมายวา ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไววางใจได ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนผูที่
นําเอาความรูความสามารถ ความสําเร็จและประสบการณที่ส่ังสมมาชี้แนะใหคําปรึกษา ใหความ
เขาใจ ชวยในการพัฒนาให ผูที่ไดรับการปรึกษาจากทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียง (mentee) มีความสําเร็จใน
งาน ในการศึกษาหรือในวิชาชีพที่ทําอยู ทีป่รึกษาอาจเปนบุคคลคนเดยีวหรือหลายบุคคลก็ได  
 

บทบาทของ ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงสามารถแจกแจงไดดังนี ้
1) เปนอาจารยผูชวย (tutor) อาทิ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนขอเสนอโครงการ ระเบียบ

วิธีวิจยั การใชเครื่องมือ การทดลอง การเขียนรายงาน ใหคําเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนแกการพัฒนา
ที่ดียิ่งๆขึ้น 

2) เปนผูใหคําปรึกษาและคําเสนอแนะ (advisor) โดยเฉพาะทางดานวชิาการใหนกัวจิัย
ปฏิบัติตามขอกําหนดอยางครบถวนที่หนวยงาน สถาบันหรือมหาวิทยาลัยวางไว 

3) เปนอาจารยผูฝกสอน (teacher or coach) ดวยเหตุที่ mentor เปนผูที่เคยอยูในเสนทาง
และประสบความสําเร็จในเสนทางที่ผูที่ไดรับการปรึกษาจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง กาํลังจะกาวไป 
การนําเอาประสบการณที่ไดส่ังสมมาใหคําแนะนํา ใหการฝกฝน ใหความรู สามารถทําใหนกัวจิัย
รุนใหมมีความเชี่ยวชาญดานวิจยัจากอาจารยผูฝกสอน 

4) เปนอาจารยที่ปรึกษา (supervisor) โดย mentor เลือกหัวของานวิจยั รวมทํางานวจิยัอยาง
ใกลชิด เพื่อใหงานวจิัยมพีฒันาการตามเปาหมายทีว่างไว มีความปลอดภัย ถูกตองตามแนวทางตาม
ระเบียบวิธีวิจยัของสาขาวิชา และถูกตองตามจริยธรรมที่ดีของการวิจยัดวย 
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5) เปนแบบอยางที่ดี (role model) ในฐานะผูทรงคุณวุฒิดานการวจิัย การทําตัวเปน
แบบอยางที่ดี ทั้งทางดานแนวคิด การพดู การแสดงออก การปฏิบัติดานจริยธรรมและกิจกรรมตางๆ 
mentor จะเปนแบบอยางให ผูที่ไดรับการปรึกษาจากทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียง ไดซึมซับ 

6) เปนผูรับฟงและใหการสนบัสนุน (counselor and supporter) การเปนผูรับฟงที่ดีชวยใหผู
ที่ไดรับการปรึกษาจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง สามารถหาคําตอบและแกปญหาได 

7) เปนที่ปรึกษาดานวิชาชีพ (professional advisor) โดยที่ mentor จะเปนผูเสนอแนะ 
แนะนํา หรือสงเสริมใหเขารวมการฝกงาน ฝกอบรม การใหคําแนะนําใหขอมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพ 

 
Jacobi (1991: 169) ไดใหความคิดที่หลากหลายและใชประโยชนได กลาววา 

แมวานกัวจิัยหลายๆทานไดพยายามจะใหคําจํากัดความของคําวา mentor หรือ ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง 
ซ่ึงมคีวามหลากหลายมากขึ้น คําจํากัดความเหลานั้นไดรับการสนับสนุนบางพอสมควร Merriam 
(1983) กลาววา ธรรมชาติของคําวาที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง นัน้ยังคลุมเครือนําไปสูความสับสนแต
กระนั้นก็ยังไดรับการจัดใหเห็นวามีประโยชน ถูกเสนอเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ ดูเหมือนที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง มีความหมายคือความสําเร็จของนักจิตศาสตร นักธุรกิจ และผูที่จัดการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

Wrightsman (1981) กลาววาความหลากหลายของคําจํากัดความของการเตรียมความพรอม
นั้นในงานวรรณคดีวจิัยทางดานจิตและการถกปญหาที่ขาดการตกลงกนั ดวยความเคารพตอการ
ส่ือสารของนักวิจยัเปนความผิดของการที่ไมตกลงกัน เพราะในระดับที่ทุกคนรูวา พีเ่ล้ียงคืออะไร
แตกย็ังหาคําจาํกัดความไมได นําไปสูความสับสนซึ่งเปนการจํากดัการใชของระเบียบปฏิบัติงาน
ตางๆ ผลก็คือ การลดคาของขอบเขตเพราะทุกคนยังคงใชอยางหละหลวม คํากลาวนี้ทาํใหแนใจวา
ไมมีการตกลงกันวาบทบาทของครูพี่เล้ียงเปนอยางไร คําถามที่ตามมาคือครูพี่เล้ียงในสถานการณ
การเรียนรูสามารถทําอะไรไดดีที่สุด อะไรคือขอดีและขอดอยของการใชระบบพี่เล้ียงคําถามเหลานี้
ทําใหเกิดการโตแยงตามมา 

 
การวิจยัเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุ

วิทยา คร้ังนี้ผูวิจัยใหคําจํากดัความของคําวา “mentor” หมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ สอน แนะนํา ให
คําปรึกษา ผูวจิัยใชภาษาไทยวา “ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง” สวนคําวา “mentoring”  ผูวิจยัใชคําวา “การ
เตรียมความพรอม” 
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ขอบเขตและคาํอธิบายของการเตรียมความพรอม 
 
Nicholls (2002) กลาววาการเตรียมความพรอมนั้นมีความสัมพันธกับบทกวีของโฮเมอร 

(Homer) เร่ือง The Odyssey การใหคําอธิบายของคําวาทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียง (mentor) ประการแรกสุด
และสําคัญที่สุดคือ การเตรียมความพรอมเปนกระบวนการที่ตองทํา  2 การเตรียมความพรอมเปน
กระบวนการทีต่องใหการดูแลซึ่งจะพัฒนาไปตามบุคคลแตละคน  3 การเตรียมความพรอมเปน
กระบวนการทีต่องเขาใจลึกซึ้ง ตองการความหลักแหลมของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และการนําไป
ประยุกตใช และสุดทาย การเตรียมความพรอมควรทําโดยการเปนตัวอยางที่ดี คําอธิบายเกีย่วกับการ
เตรียมความดงักลาวนั้นมีความสัมพันธกับ อาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และบทบาท ความคาดหวัง
ของ อาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และผูรับคําปรึกษา ตองถูกปรับเปลี่ยนเปนคําอธิบายในสมัย
ปจจุบัน คงเปนที่แปลกใจถาการเตรียมความพรอมแบบเดิมที่ปรากฏใน Mentor and Telemachus 
ถูกพบในองคกรปจจุบัน ดังนั้นการหาความหมาย หลักการ และการใหความเขาใจที่ลึกซึ้งใน
บทบาทของอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงในการเตรียมความพรอม ตองไดรับการพัฒนา นักการศึกษา
เชน Carmin (1993: 10-11) ใหคําจํากัดความของคําวาการเตรียมความพรอมวา  

 
... การเตรียมความพรอมนั้นซับซอน เปนกระบวนการที่ตองสื่อสารกัน เกิดขึ้น

ระหวางบุคคลในแตละระดบัในองคกร การรวบรวมประสบการณเพื่อประโยชนในการ
พัฒนาทางดานจิต ดานอาชีพ ดานการศกึษา และโครงสรางทางสังคม  การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธเกี่ยวกับปจจัยของผูเตรียมความพรอม กับผูไดรับการตรียมความพรอม การ
เปนมืออาชีพ (Collegiality) และบทบาทของการสงเสริม เปนผลลัพธที่สําคัญ  ยิ่งกวานั้น 
กระบวนการเตรียมความพรอมเกิดขึ้นในกลไกความสัมพันธของสภาวะแวดลอม … 
 
คําจํากัดความนี้ไดใหคําอธิบายและขอบเขตของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงและความชํานาญที่

สัมพันธกับการเตรียมความพรอม คุณสมบัติที่จําเปนของการดูแลอบรม บทบาทของการเปน
แบบอยางที่ดี การเพงเล็งถึงการพัฒนาของแตละบุคคล และการดแูลความสัมพันธจาํเปนตอการ
เตรียมความพรอม การดูแลอบรมหมายความถึงกระบวนการพัฒนาซึง่พี่เล้ียงจําเปนตองใน
ความสามารถในการจดจํา ประสบการณ ความแขงแกรง ความออนแอและการตรึกตรองของแตละ
บุคคลที่ตองอบรมดูแลและสามารถพัฒนาการเติบโตของแตละบุคคลได การดูแลอบรมยังหมายถึง
การจัดสิ่งแวดลอมของแตละบุคคลที่สามารถเติบโตไดและเหมาะสมสําหรับบุคคลนั้นๆ 
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Anderson and Shannon (1995) เห็นตรงกบั Carmin แตแนะนําถึง ขอบเขตของการเตรียม
ความพรอมทีต่องการ เพื่อชวยใหเขาใจการเตรียมความพรอม ซ่ึงประกอบดวย 5 ประเด็น คือ 

 
1)  การสอน (Teaching) 
2)  การสนับสนุน (Sponsoring) 
3)  การกระตุน (Encouraging) 
4)  การแนะนาํ (Counseling) 
5)  การเปนเพือ่น (Befriending) 

 
บทบาทหนาทีห่ลักของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงดังกลาวตองรับรูกันทั้งสองฝายคือที่ปรึกษาเชิง

พี่เล้ียงและผูเรียน นอกจากนีท้ี่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงควรปฏิบัติหนาที่ทั้ง 5 ขอ และแสดงใหผูเรียนเห็น
อยางชัดเจน Levison (1978) กลาววา หลักของการเตรียมความพรอมจะพบในประเภทของ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียงและผูที่ไดรับการปรึกษาจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 
มากกวาในบทบาทหนาที่ของการเตรียมความพรอม การสรุปหลักของการการเตรียมความพรอม 
จุดเดนอยูที่พืน้ฐานของการเตรียมความพรอมคือความสัมพันธของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงในการปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางในการดูแลเอาใจใสผูที่ไดรับการปรึกษาจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง เปนอยางดี 
Anderson and Shannon (1995: 135) นําเสนอแบบจําลองการเตรียมความพรอมดังแผนภาพที่ 1
ตอไปนี ้
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ภาพที่ 1  แบบจําลองการเตรียมความพรอมของ Anderson and Shannon (1995: 135) 

หนาท่ีของการเตรียมความพรอม(FUNCTION OF MENTORING) 

สอน (Teach)  สนับสนุน (Sponsor) กระตุน (Encourage) แนะนํา (Counsel) เปนเพื่อน (Befriend) 
 เปนแบบอยาง(Model) ปกปอง  ยืนยัน  ฟง  ยอมรับ 
 ใหความรู(Inform)  สนับสนุน  ใหกําลังใจ  ไตถาม  เกี่ยวของกัน 
 ทําตาม/(Confirm)  สงเสริม  แขงขัน  อธิบายใหเขาใจ 
 ขัดแยง(Disconfirm)      แนะนํา 
 แนะนํา(Prescribe) 
 ตั้งคําถาม(Question) 

ความสัมพันธของการเตรียมความพรอม 
(MENTORING RELATIONSHIP) 

 
 บทบาทของการเปนแบบอยางที่ดี  X เปนแบบอยางของ Y 
 เปนธรรมชาติ   X เปนธรรมชาติกับ Y 
 ผูมีจิตใจใหการดูแล   X ดูแล Y 

กิจกรรมการเตรียมความพรอม (MENTORING ACTIVITIES) 
 การแสดงกิจกรรม (Demonstration of activities) 
 การตรวจสอบและการทบทวน (Observations and feedback) 

การจัดการของที่ปรึกษาเชิงพี่เลี้ยง (Mentor 
Dispositions) 

เปดใจกวางยอมรับและเปดเผยตนเอง  
(Opening ourselves) 

การจัดการของที่ปรึกษาเชิงพี่เลี้ยง (Mentor 
Dispositions) 

ความเปนผูนําเพิ่มขึ้น (Leading incrementally) 
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ผูวิจัย อธิบายแบบจําลองการเตรียมความพรอมของ Anderson and Shannon ขางตนไดวา  
ขบวนการ การสรางกิจกรรมการเตรียมความพรอมใหเกิดขึ้นนัน้ ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงตองมีความรู
ประสบการณในการจดัการขบวนการที่สําคัญคือ 1.ความสัมพันธของการเตรียมความพรอม 2. 
หนาที่ของการเตรียมความพรอม  และ 3.กจิกรรมการเตรยีมความพรอม ดังนี ้
 

1.  ความสัมพันธของการเตรียมความพรอม (Mentoring Relationship) ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง
ควรแสดงบทบาทในดานตางๆ ตอไปนี้ 

     1.1 การเปนแบบอยางทีด่ีหมายถึง ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนแบบอยางที่ดีใหผูเรียนปฏิบัติ
ตาม 

     1.2  เปนธรรมชาติหมายถงึที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงปฏิบัติตนปกติเปนธรรมชาติกับผูเรียน 
     1.3 เปนผูมีจิตใจชอบใหการดูแลหมายถงึผูที่มาทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงควรมี

คุณสมบัติเปนผูมีจิตใจชอบใหการดแูลผูอ่ืน  
 
2.  หนาที่ของการเตรียมความพรอม (Function of Mentoring) ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงควร

ทราบถึงบทบาทหนาที่ของการเตรียมความพรอม ซ่ึงประกอบดวย 5 องคประกอบทีสํ่าคัญคือ  การ
สอน การสนับสนุน การกระตุน การแนะนาํ และ การเปนเพื่อนโดยมสีาระสําคัญดังนี้ 
      2.1 การสอน (Teaching) หมายถึง การใหความรู การทําตามกัน การขัดแยงกนั     
การแนะนํา การตั้งคําถาม ใหความสนิทสนมเหมือนเพื่อน และการเปนแบบอยางที่ดี  

  การสนับสนุน(Sponsoring) หมายถึงองคประกอบประเภทหนึ่งทีเ่ชื่อมโยงถึง  
พฤติกรรมสําคัญ คือ การปกปอง การสนบัสนุน และการสงเสริม  

  การกระตุน (Encouraging) หมายถึง กระบวนการที่รวมพฤติกรรมของการให 
ความมั่นใจ การใหกําลังใจและการแขงขัน การแนะนําสมัพันธกับกระบวนการแกปญหาและ
รวมถึงพฤติกรรมเชน การฟง การไตถาม การอธิบายใหกระจาง 

2.4 การแนะนาํ (Counseling) หมายถึง แนะนําใหทําในสิ่งที่ถูกที่ควร  
2.5 การเปนเพือ่น (Befriending) หมายถึง การยอมรับและความเกีย่วของกัน 

ระหวางที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงกบัผูที่ไดรับการเตรียมความพรอม 
 

3. กิจกรรมการเตรียมความพรอม (Mentoring Activities) ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงควรวาง 
แผนการจัดกิจกรรมประกอบดวย จุดประสงค เนื้อหา กจิกรรมการเรียนการสอนและมีการ
ประเมินผล ตรวจสอบและการทบทวนในประเดน็ที่เปนขอสงสัย 
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แบบจําลองของการเตรียมความพรอม 
 
 Anderson and Shannon (1995) กําหนดขอบเขตเกี่ยวกบัการเตรียมความพรอมอยูบน
พื้นฐานของการดูแลเอาใจใส ตอมาเกิดแบบจําลองอื่นๆที่ตามมาเชน Rothera (1995) แนะนํา
กระบวนการของการเปนแบบอยางที่ดี ในแบบจําลองนีท้ี่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงแตละบุคคลตองไดรับ
การอบรม ในเรื่องประสบการณการเรียนรู การประเมินคาที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงภายใน การมีสวนรวม
ในการแกปญหาและการเปนตัวของตวัเองของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง การบงชี้กระบวนการของ
แบบจําลองของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนตน แมวาจะพจิารณาความสามารถ ลักษณะแตละบุคคลและ
หนาที่ การแสดงการจําแนกประเภทของคณุสมบัติและบทบาทเพื่อบงชี้ในกระบวนการ การเปน
แบบอยางที่ดขีองที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง สามารถแสดงไดดวย ตารางที่ 2 ตอไปนี ้
 
ตารางที่ 2  การจําแนกประเภทของคุณสมบัติและบทบาทที่เชื่อมโยงกบัการเตรียมความพรอม 
 

คุณสมบัติสวนตัว (Personal) 
จําแนกหนาทีข่องการทํางานแตละ
ตําแหนง (Positional) 

 
 
 
ความสามารถของอาชีพ  
(Professional Competence) ลักษณะเฉพาะ บทบาท หนาที่ 

คําแนะนําของการสราง 
ความรู 
 
ความคุนเคยกบับทบาทของพี่
เล้ียง(mentor) 
 
ความยุติธรรม 
การอธิบายหัวขอ 
 
 
การใหคําชม 
อุปกรณ (INSTRUMENTAL) 
(ความรู) 

วิธีการเขาหา 
 
 
การทําใหมัน่ใจ 
การชวยเหลือ 
 
การสนับสนุน 
การใหเวลา 
การเห็นอกเหน็ใจ 
การเอาใจใส 
 
การแสดงออก 
(EXPRESSIVE) 
(ทักษะ) 

ที่ปรึกษา(Adviser) 
 
 
การเชื่อใจ 
บทบาทของการเปนแบบอยางที่ดี 
 
ผูประเมิน 
คนที่ไวใจ 
ผูแนะนาํ 
เพื่อน 
 
บทบาท (REPERTOIRE OF 
ROLES) 
(typology) 

ที่มา: Rothera, Hawkins and Hendry (1995) 
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กุญแจสําคัญของแบบจําลองของ Rothera เกี่ยวโยงกับคณุสมบัติตางๆเชน คุณสมบตัิ
สวนตัวและหนาที่ของการทํางานในแตละตําแหนง ใน 2 ขอบเขตดังกลาวนี้ ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงตอง
สรางกฎระเบยีบ ความนาเชือ่ถือ ความสัมพันธและบุคลิกเพื่อสรางคําติชมตางๆใหเกิดขึ้น นอกจาก
แบบจําลองของ Rothera แลวแบบจําลองอืน่ๆที่สําคัญคือ   1. รูปแบบจาํลองการฝกหัด  2. รูป
แบบจําลองความสามารถ  3. รูปแบบจําลองการไตรตรอง ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 
รูปแบบจําลองการฝกหัด 
 
 รูปแบบจําลองการฝกหัด (The Apprenticeship model) มีตนกําเนดิจาก Aristotle ซ่ึงความ
ชํานาญบางอยาง รวมถึงบางอยางที่ยาก ซับซอนและมีคณุธรรมสูงและมีคุณคาทางวฒันธรรม รับรู
ไดดี โดยการแขงขันของผูฝกหัดและโดยการดูแลการฝกหัดภายใตคําแนะนํา (Hillgate group: 
1989) ในกรณขีองความชํานาญดังกลาว พวกเขาแนะนําวาการฝกหดัควรทําตามระเบียบปฏิบัติ 
บทบาทของที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง (mentor)ในแบบจําลองนี้เปนที่แรกทีท่ี่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงจะให 
ประสบการณพื้นฐาน (first hand experience) ในสถานการณจริง เชนทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงตองให
ประสบการณจริงแกผูเรียน สถานการณการสอน ยุทธศาสตร หองเรียน และเนื้อหา นอกจากนี้ 
Maynard and Furlong (1995) กลาววา 
 

... ในขั้นแรกของการอบรมผูสอนบอกจุดประสงคของการใหประสบการณ โดยการให
ผูรับการอบรมทราบขอบเขต แบบแผนหรือตนฉบับของกระบวนการสอน ในกรณีที่เร่ิมมี
การเห็นหรือเขาใจ ผูรับการอบรมตองการการผูชวย หมายถึงพวกเขาตองการทํางานรวม 
กันกับพีเ่ล้ียงทีเ่ปนกันเอง เปนผูที่สามารถอธิบายความสําคัญของสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นได ... 
 

 ในรูปแบบจําลอง การฝกอบรม ผูรับการอบรมจะทํางานรวมกับที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในการ
รับผิดชอบงานสวนเล็กๆ เพื่อเพิ่มความมัน่ใจและความชํานาญขึ้น ดังนั้นความไวใจและ
ความสําคัญในตัวอาจารยทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงจะนอยลงเมื่อผูรับการอบรมมีความสามารถมากขึ้น   
 Furlong (1995) อธิบายหนาที่ของการเตรียมความพรอมในภาพที่ 2 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2  หนาที่ของการเตรียมความพรอมของ Furlong (1995) 
 
 
รูปแบบจําลองความสามารถ 
 
 รูปแบบจําลองความสามารถ (The Competency Model) เร่ิมจากการสัญญาวาตองเรียนรู
ความชํานาญเพื่อดําเนินวิชาชีพที่แตละคนตองสามารถเรียนรู ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงมีหนาที่รับบทบาท
เปนผูอบรมระบบ สังเกตผูเขาอบรม ในตารางสังเกตเชนเดียวกับฝกหัดผูเขาอบรมบนพฤติกรรมที่
ไดรับการเหน็ดวยโดยผูอ่ืน แบบจําลองความสามารถที่เพิ่มขึ้นตองรวมเขากับวิชาชพีรวมทั้งการ
อบรมพยาบาลและครู 
 
 
 
 

การบงช้ี/การสงเสริมใหเขาใจ
บทเรียน การตระหนักถึง
ยุทธศาสตร การชวยเหลือใน
การวางแผนและการ
เตรียมพรอม 

การบงช้ี/การชวยเหลือ 
การแนะนํา การกระตุน
และการรวมมือ 

การบงช้ี/การชวยเหลือเพื่อ
การเตรียมความพรอมกลับ
ในการวางแผนการสอนและ
ใหความสนใจ 

การบงช้ี/การชวยเหลือ/
การจัดหาสําหรับการ
ตรวจสอบผลและ
กระบวนการพยายามสอน 

วางแผน/ไตรตรอง การพยายามสอน การตรวจสอบผล 
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รูปแบบจําลองการไตรตรอง  
 
 รูปแบบจําลองการไตรตรอง (The Reflective Model) เปนการสนับสนุนที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง
เขาอบรมในดานกระบวนการ การไตรตรองการเรียนรูในบทบาทของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง เพื่อให
กระบวนการงายขึ้น ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงตองเปลี่ยนจากการเปนแบบอยางและผูช้ีแนะเปนผูไตถาม
รวม ประเดน็อื่นๆ ของบทบาทนั้นคืออธิบายแบบจําลองอื่นๆ แตสงเสริมการไตรตรองใหเทาเทยีม
กันและการเปดเผยความสัมพันธ การคิดวเิคราะหเกีย่วกบักระบวนการหรือความชํานาญขึ้นอยูกับ
การเปดใจกวางและการเผชญิหนากับความเชื่อและคุณคา 
 

การเตรียมความพรอมที่ไดผล 
 การเตรียมความพรอมที่ไดผล (Effective mentoring) เปนเรื่องยากและเปนที่ตองการ และ
ตองอาศัยเวลาและการฝกฝน เพื่อเพิ่มความชํานาญในดานนี้ เหน็ไดจากความหมายทีป่ระกอบกัน
เพื่อขยายการฝกอบรมตามกฎที่วางไว ไมวาจะเปนการศกึษาขั้นสูง การศึกษาขั้นตอไปหรือการ
เรียนรูในการทํางาน ลวนแลวแตเปนการขยายเพิ่มขึน้โดยการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรม การ
เตรียมความพรอมสามารถคิดรูปแบบไดหลายแงมุม การพัฒนาอยางเครงครัดนําไปสูความสามารถ
ที่มากขึ้น สามารถแบงการเตรียมความพรอมเปน 3 ขั้นตอนที่ซับซอนและทําสําเร็จได ดังเชน 
McIntyre (1996) กลาววา 
 

... การเตรียมความพรอมโดยขั้นแรกนัน้เกีย่วของกับความสัมพันธของแตละบุคคลซึ่งผูรับ
การฝกหัดไดรับการสนับสนุนจากผูที่มีประสบการณสูงกวาในรูปแบบของหนาที่ตางๆ  
ขั้นที่ 2 การเตรียมความพรอมยังเกีย่วของกับกิจกรรมการแนะแนว การสอน การแขงขัน 
การรวมมือของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ผูที่ตองการรับการทดสอบความชํานาญ ความหลกั
แหลม เพื่อดํารงไวซ่ึงความสัมพันธในแตละบุคคล และขั้นที่ 3 การเตรียมความพรอม
เกี่ยวของกับการจัดการและการใหความหมายของการวางแผนหลักสูตร การปรับปรุง
เพื่อใหตรงตามความตองการของแตละบุคคล … 

 
 นักการศึกษาทั่วไปมีความคิดเห็นวาสถาบันการศึกษาตางๆ เปนศูนยรวมที่ที่นกัเรยีนมา
เรียนมาเปนเวลานานแลว เมือ่ไมนานมานีท่ี้สถาบันการศึกษาเริ่มมีความคิดที่จะสอนและสรางที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเพิ่มจากภาระกิจเดิมที่สอนนักเรยีน ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนอาชีพหนึ่งที่ไมคอยมี
คนทํา เมื่อมีงานทํานอยในวทิยาลัย การชวยเหลือเพื่อใหที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงสามารถเรียนรูเกีย่วกับ
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กระบวนการการเรียนการสอน สามารถแกปญหา ซ่ึงเปนการสนับสนุนการเรียนรูวิชาชีพโดยการ
ใหความสําคญัในงานแตละวนัของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง 
 
 การเรียนวิชาชพีเกี่ยวกับ ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง การเรียนการสอนไมไดเปนการหาความรูหรือ
ทราบยุทธศาสตรงายๆ ขอมูลเกี่ยวกับการสอนใหมๆอาจมาจากการอาน การอบรมเชงิปฏิบัติการ 
(Workshop) การประชุม และอื่นๆ แตการทําความเขาใจขอมูลตองการบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยน
ความรูใหเกิดประโยชนและสรางแบบฝกหัดใหมได การเรียนวิชาชพีเกี่ยวกับที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 
เปนกระบวนการที่ซับซอนที่ตองการความรูและความเขาใจที่นําไปสูการฝกหัด ซ่ึงปญหาของการ
แปลความคิดของการสอนไปสูแบบฝกหัดอยูในความรูตางๆ ขึ้นอยูกับแตละคนนัน้สามารถเอาไป
ใชไดหรือไม การเตรียมความพรอมสามารถเปนเครื่องมือเพื่อบรรลุถึงจุดประสงคของการเรียนรู
วิชาชีพของสังคมได 
 
 ความรูเกี่ยวกบัการสอนอยูในกิจกรรมของครูผูสอนโดยปกติ อุปนิสัยของการฝกฝนเพื่อ
เรียนรูในแตละวนัเปนการตัดสินใจในหองเรียนที่ครูผูสอนไมไดเปนผูกําหนด ความรูเกี่ยวกับการ
สอนใหกับผูเรียนและการฝกเรียนรูดวยตวัเองจึงแยกออกซึ่งกันและกัน  Carmin (1988) กลาววา ใน
โลกที่ยุงเหยิงของการสอนไมจําเปนตองแสดงบทบาทตามหนาที่อยางไรก็ตาม เพื่อเปนการสราง
องคความรูใหมและเขาใจกิจกรรมตางๆไดดียิ่งขึ้น จงึตองการบุคคลเพื่อทําการฝกหัดการสอน โดย
นําทฤษฎีและการปฏิบัติบูรณาการเขาดวยกันและแสดงองคความรูใหมสามารถเชื่อมโยงกับความรู
เดิมที่ผูเรียนมอียูและเก็บไวเงียบๆได 
 
 การเตรียมความพรอมสามารถเพิ่มองคความรูใหมได ถึงแมวากระบวนการของการเตรียม
ความพรอมของแตละบุคคลเอื้ออํานวยใหผูเรียนซักถามปญหาตางๆไดระหวางฝกหัด  การ
ไตรตรอง ประเมินคณุคา ทฤษฎีและแรงบันดาลใจซึ่งอยูในตวัของแตละบุคคล การหาความหมาย
การเรียนรูและการพัฒนาจะไมเกิดขึ้นงายๆ แมวาจะเกี่ยวโยงกับที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง หรือผูที่ไดรับ
คําปรึกษา รูปแบบของความสัมพันธของแตละบุคคลมีการเรียนรูและการสื่อสารของตัวเองซึ่งที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเขาใจตัวเองดี เพื่อการเตรยีมความพรอมของการเรียนรูวิชาชีพที่ตองการ  กิจกรรม
เพื่อรวบรวมความรูและประสบการณ การเคารพผูมาใหม การเปลี่ยนแปลงองคความรูและการจดจํา
เชนเดยีวกับการเขาใจวาการชวยเหลือนั้นเหมาะกับจุดประสงคและการสนับสนุนที่คาดคิดไว 
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 ความสนใจในปจจุบันเกี่ยวกบัการเตรียมความพรอมของการพัฒนาเปนสาขาวิชาชีพนัน้ 
จากความเชื่อที่วาการเตรยีมความพรอม การดูแล และการเปนที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงจะเปนวิธีที่บุคคล
หรือสถาบันสามารถเรียนรูและพัฒนาใหเกดิขึ้นได การเตรียมความพรอมสามารถดูไดจาก
ความหมายของการชวยเหลือในองคกรนัน้ๆ ดังนั้นอะไรคือส่ิงที่หลักการของการเตรียมความ
พรอมเสนอในการเรียนการสอน  ในการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นทางการศึกษา องคกรตองการ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงทีส่ามารถคงอยูจากภายใน การเตรียมความพรอมถูกพิจารณาเปนอีก
ระบบหนึ่ง ทีช่วยในการการเรียนรูวิชาชพีและการสรางความเปลี่ยนแปลงในทางทีด่ีขึ้น 
 
 ฐานหลักของการเตรียมความพรอมในฐานะเปนรูปแบบของการเรียนรูสาขาวิชาชีพ จาก
ความเชื่อวาบคุคลสามารถเรียนรูไดดีที่สุดแมวาการสังเกต การกระทํา การติชมและการถามนั้นงาย
กวาการฟง แพทยฝกหดั ผูเขาอบรมหรือนักเรียนพยาบาลสามารถอธิบายเปนบางคนที่เปนสวนหนึ่ง
ของ ธรรมเนียม นิสัย บทบาท วัฒนธรรมและการฝกหัดของสังคมซึ่งพวกเขาเปนสวนหนึ่ง  
Merriam (1983) การเขาใจนสัิย บทบาท และอ่ืนๆ ของพวกเขาตองการการเรียนรูภาษา การเปนอยู 
ความรูและรูปแบบ รูปแบบการเรียนรู Schon (1983) เรียกวา knowing-in-action มาจากหลักซึ่งการ
เตรียมความพรอมดั้งเดิมและการบริการภายหลังของแตละคนซึ่งเปนวธีิที่สําคัญของการเรียนรู
วิชาชีพ 
 
 การเตรียมความพรอมของการเรียนรูวิชาชพีเนนทีก่ารแนะแนว การพฒันาและการใชและ
การเพิ่มกิจกรรมของแตละบุคคล การเตรียมพรอมสําหรับบทบาทของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง เปน
กุญแจสูการเรยีนรูที่งายขึน้ของผูเขาอบรม จุดประสงคของการฝกอบรมและการพัฒนาคือการทําให
ส่ิงแวดลอมของการสอนและการเรียนดีขึน้โดยการเพิ่มคุณคาของความสามารถและความมั่นใจ
ใหแกที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และผูเขาอบรม การเตรียมความพรอมในการเรียนรูเพื่อวิชาชีพสามารถ
นําไปพิจารณาเปนความหมายของความสามารถการเรียนรูซ่ึงที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และองคกร
ตองการความสามารถที่เฉพาะอยางและประยุกตเพื่อใชทํางานได 
 
 ศูนยกลางการเรียนรูแบบนี้คอืความตองการความคิดที่เปนระบบและการโตตอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรยีนและการสอน และสามารถแบงปนประสบการณ จุดทีสํ่าคัญนี้สําหรับการ
พัฒนาการเขาใจพิจารณาถึงกิจกรรมที่ใชความคิดของการสอนและทําอยางไรใหมีความสามารถ
มากขึ้น เมื่อทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงและผูเขาอบรมทํางานในสภาวะทีด่ีก็เปนไปไดสูงที่จะเปนการเพิ่ม
มูลคาและความเชื่อมั่นเกีย่วกับการสอนและการเรียนทัง้กับที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงและผูเขารับการ
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อบรม ในตอนนี้ การเรียนรูเกิดขึ้นตลอดการไตรตรองของพี่เล้ียงและผูเขารับการอบรม ในสวนของ
ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงจะเริ่มตั้งคําถามที่สําคัญวา ทําไม 
 
 การถามคําถามวา ทําไม มีผลทําใหที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงไดโตตอบและแบงปนการฝกหัด 
เพื่อเปนการฝกหัดผูเขาอบรมใหดีขึน้ ควรชวยเหลือผูเขาอบรมใหเปนระบบจะทําใหผูเขาอบรมมี
การพัฒนาอยางรวดเร็วได การคิดแบบเปนระบบและการวิเคราะหส่ิงที่เรียนและเรียนอยางไรให
เขาใจ โดยท่ัวไปแลว การเขาใจและการรบัรองวาการเตรียมความพรอมสามารถบงชี้และสรางแบบ
แผนเพื่อการเรยีนรูและการพฒันา การแบงบันการฝกฝนเปนพื้นฐานของการเรียนรูวิชาชีพ 
 

การพัฒนาวิชาชีพดวยการเตรียมความพรอม 
 การเตรียมความพรอมสามารถคิดไดหลายแบบ การเตรียมความพรอมเปนเครื่องมือที่ยอด
เยี่ยมในการเรียนรูวิชาชพีทั้งที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงและผูเขารับการอบรม ไดผานการไตรตรองอยาง
เปนระบบ การเตรียมความพรอมยังเปนบทบาทสําคญัในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชใน
การพิสูจนเนื้อหา บทบาทของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ในสวนนี้คือการสนบัสนุน โดยปกติจะเสนอโดย
พนักงานที่มีประสบการณไมวาจะเปนโรงเรียน วทิยาลยั ที่ทํางาน การเตรียมความพรอมควรจะ
มองเปนกลไกทางบวกสําหรับการจัดการการพัฒนา การสื่อสารและความชํานาญขององคกร 
กระบวนการการเตรียมความพรอมควรจะเปนไปตามขั้นตอนซึ่งที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงชวยพิสูจน
ใหกับพนักงานใหม นักเรยีน นิสิตหรรือนักศกึษาใหม ตามมาดวยการพัฒนาของแตละบุคคลและ
อนุญาตใหแตละบุคคลดําเนนิการตอและรบับทเปนเพื่อนแทน 
 
 การเตรียมความพรอมแบบนีเ้ปนความสัมพันธที่สรางบนการตอรองและการไวใจ ไมใช
การครอบงํา การตัดสินใจและควบคุมของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง ดังนั้นทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงควรพัฒนา
ความสัมพันธกับผูเรียนและควรไดรับการสนับสนุนเต็มที่จากสถาบันตนสังกัด โดยสรุปการเตรียม
ความพรอมเปนกระบวนการที่สราง ความรู ความเขาใจ ความชํานาญและความสามารถ ผานไปยังผู
ที่มีประสบการณนอยกวา (Blandford: 2000) 
 

การเรียนการสอนและการเปน ที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง 
 การเรียนการสอนและการเปนที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง (mentor) มีความหลากหลายของหนาที่ 
และความยากของเนื้อหา ซ่ึงบทบาทกลาวถึง การศึกษาและการฝกหัด ในปจจุบนัมีการเพิ่ม บทบาท
หนาที่ขึ้นมาก ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงเปนกลไกสําคัญของการเพิ่มคุณภาพการเรียนของผูเรียน ความ
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ชํานาญในการทํางานของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ในการเตรยีมความพรอม เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
องคกร ปรากฏออกมาแพรหลายในปจจบุัน เพื่อเปนบทบาทพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู การเตรยีมความพรอมเปนเครื่องมือ ที่แตละบุคคลสามารถเรียนรูและเขาใจได  หลักการ 
บทบาทและความชํานาญในการเผยแพรของที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง ไมวาจะเปนการสอน การดูแลคน
ปวย เวชกรรมหรือการทํางานตางๆ การเตรียมความพรอมเปนเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับการ
พัฒนาวิชาชพีและการเรียนรูของบุคคลทั่วไป และยังชวยใหที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงในการใชความ
ชํานาญและความรูที่มีอยูแสดงออกอยางชดัเจนวากําลังทําหนาที่เปนที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง ซ่ึงการทํา
ใหบุคคลอื่นๆ สามารถเรียนรูตามได การเตรียมความพรอมจึงเปนวิธีการที่ทําใหการเรียนรูทําได
งายมากขึ้น 
 

การวิจัยเชิงคณุภาพ 
 
ลักษณะสําคัญของงานวิจัยเชิงคณุภาพ 
 
  บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ(2544: 30-36) กลาวสรุปถึงลักษณะสําคัญของงานวิจยัเชิง
คุณภาพไดดังนี้ 
 
 1.  เปนการศึกษาปรากฎการณจากหลายแงมุม เนนการมองปรากฎการณใหเหน็เปน
ภาพรวม โดยจะใชแนวคิดทฤษฎีหลายอยางเปนแนวทางในการศึกษามากกวายึดตดิเฉพาะแนวคดิ
ใด แนวคิดหนึง่เปนหลัก  นอกจากนี้  งานวจิัยเชิงคณุภาพจะเนนศึกษากระบวนการของ
ปรากฎการณมากกวาผลของปรากฎการณ 
 
  2.  เปนการศึกษาปรากฎการณในสภาวะแวดลอมและบริบทสังคมที่เปนจริงตามธรรมชาติ 
จึงเปนการศกึษาในสนามและไมมีกระบวนการควบคุมหรือทดลองในหองปฎิบตัิการ   
เพราะจะทําใหผูวิจัยไมเหน็ปรากฎการณในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม   การวิจัยเชิงคุณภาพจะ
ย้ําการลงสัมผัสขอมูล รูปธรรมอยางละเอียดจริงจัง 
 
  3.  ปจจัยหรือตัวแปรที่ศึกษาในการวิจยัเชงิคุณภาพ จะเนนเกีย่วกับดานความรูสึก ความนึก
คิดความเชื่อ จติใจ และความหมายที่กําหนดโดยวัฒนธรรมของสังคมนั้น ซ่ึงนักวิจยัเชิงคุณภาพเชือ่
วาจะเปนตวัแปรที่กําหนดพฤติกรรมของมนุษยทีแ่สดงออกมา การศึกษาระบบความคิดนี้ไม



 
46 

สามารถศึกษาไดจากการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียวหรือโดยการใชแบบสอบถาม  ทั้งนี้เพราะผูวิจยั
จําเปนจะตองซักถามผูตอบอยางละเอียดถ่ีถวน  ใหเขาใจจริงๆ  วาการสื่อความหมายระหวางผูถาม
และผูตอบนั้นตรงกัน ขอมูลที่ไดจะตองเปนขอมูลที่สะทอนระบบคิดของผูตอบโดยตรง 
 
  4.  เนนการใหความเคารพ  และใหความสําคัญแกคุณคาความเปนมนุษยของผูถูกวิจัย  โดย
การไมลบหลูศักดิ์ศรีและไมใชบรรทัดฐานของตนเปนเครื่องตัดสิน  แตตองศึกษาทําความเขาใจใน
ระบบสังคมที่ศึกษาและพยายามรักษาสภาพสังคมนั้นใหดํารงอยู  โดยยดึหลักการแลกเปลี่ยนที่ผูวิจยั
และผูถูกวิจยัจะมีฐานะเทาเทยีมกัน  ใกลเคยีงกันในการสนทนาพูดคยุ  มีอิสระเสรีที่จะถามและตอบ
เทาๆ กัน นักวจิัยเชิงคณุภาพจะสรางความสนิทสนมและความไวเนื่อเชือ่ใจกับผูถูกวจิยัจนกระทั่งไม
มีการแบงเปนเขาเปนเรา  พรอมทั้งผูวิจัยจะไมนําขอมลูที่ไดจากผูถูกวิจยัใปใชในทางที่จะกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียแกผูถูกวจิัย 
 
  5.  เปนการศึกษาแบบเจาะลกึและใชระยะเวลาศึกษายาวนาน เพื่อใหสามารถเขาใจใน
ปรากฎการณของสังคม ซ่ึงมีความเปนพลวัตอยางตอเนือ่งครบถวนและลึกซึ้ง 
 
  6.  การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูลการวิจัยเชิงคณุภาพ จะเปนลักษณะพรรณนาและ
บรรยายภาพของปรากฎการณในภาพกวางและลึกในทุกมิติของปรากฎการณ ในลักษณะที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันและกันของหนวยตางๆ นอกจากนั้น การวจิัยเชิงคณุภาพยังอธิบายหรือ
ตีความภาพของปรากฎการณนั้นในเชิงการสรางขอสรุปหรือใหเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive 
Reasoning) ซ่ึงเปนการสรางขอสรุปจากหลักฐานหรือขอมูลเชิงนามธรรมซึ่งไมใชตัวเลขทางสถิติ 
 
  นอกจากนี้ อมรา  พงศาพิชญ (2537: 13-15 )  ยังไดสรุปลักษณะของงานวิจยัเชิงคณุภาพ
เพิ่มเติมอีกวา งานวิจยัเชิงคณุภาพมีวัตถุประสงคที่จะอธิบายปรากฎการณทางสังคม แตปรากฎการณ
ทางสังคมบางประการไมสามารถอธิบายดวยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได  นักวจิัยจงึพยายามทําความ
เขาใจเดีย่วกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เพื่อนํามาอธิบายปรากฏการณในสังคม  และ
ปรากฏการณทางสังคม  การศึกษาระบบเครือญาติหรือระบบความสมัพันธอ่ืนๆ ชวยอธิบาย
ปรากฏการณบางอยางไดดี  นอกจากนี้  งานวิจยัเชิงคณุภาพยังมีลักษณะการศึกษาขอมูลที่ตองการ
จากแหลงขอมูลบุคคลที่เลือกสรรแลววาเปนผูที่รูเร่ืองนั้นๆ ดี (Key Informant) วิธีการเก็บขอมูลโดย
การสัมภาษณแบบเจาะลึกและถามเฉพาะคนในเรื่องที่คนไมรูถือไดวาเปนเทคนิคการวิจัยเชิง
คุณภาพทีเ่ปนลักษณะเดน 
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
  วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ(2544: 30-36) กลาวถึงวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพวา 
กอนที่จะดําเนนิงานวจิัยเชิงคุณภาพ  ผูวิจยัควรศึกษาวิธีการวิจยัใหเขาใจอยางลึกซึ้ง  เพื่อความเหมาะสมของ
การนําไปใช  เพราะศาสตรแตละศาสตรตองการวิธีการวจิยัตางกันตามเนื้อหาความรูของศาสตรนั้นๆ 
นอกจากนั้น  ยังตองคาํนึงถึงวัตถุประสงคของการวิจยัดวย   
 
  สุภางค  จันทวานิช (2540: 21) กลาวถึงเรื่องวิธีการวิจยัเชงิคุณภาพ พอสรุปไดดังนี้ ลักษณะ
ที่สําคัญของงานวิจยัเชิงคณุภาพคือ การเก็บขอมูลที่ลึกซึ้งและรอบดานในเรื่องที่ตองการศึกษาซึ่ง
เปนเรื่องที่ตองการรายละเอยีด ถาลักษณะของขอมูลที่ตองการเปนขอมูลที่ไมสามารถไดมาดวยการ
สํารวจ นักวิจยัจําเปนตองมองหาลูทางใหไดขอมูลดวยการใชวิธีสัมภาษณหรือ สังเกตเพื่อให
งานวิจยัสามารถบรรลุวัตถุประสงค การจัดสนทนากลุมเปนการเขาใจปรากฏการณและปญหา
โตตอบซักถามซึ่งกันและกนัระหวางผูใหขอมูลรวมถึงผูดําเนินการสนทนาดวย จากปฏิกริยาโตตอบ
กันนี้จะเปนสิ่งเราใจใหเกดิการสนทนาในระดับลึกยิ่งขึ้นในแตละประเด็น 
 

นักวจิัยเก็บขอมูลโดยการสังเกตพฤติกรรม บันทึกการโตตอบภายในกลุมโดยการจดบันทึก 
หรือบันทึกเทป เพื่อนําไปวิเคราะหสถานการณภายในกลุมวานาจะไดสมมติฐานใดบางจากปฏิกิริยา
ภายในกลุม หรือเปนการทดสอบสมมติฐานที่มีอยูเดิม 

 
  องคประกอบในการจัดสนทนากลุม บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2544: 30-36) กลาวตอไปวา 
องคประกอบในการจัดสนทนากลุม ประกอบดวย  
 
 1.  บุคลากรที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย 
      1)  ผูดําเนนิการสนทนา  จะตองเปนผูรูความตองการและวัตถุประสงคของโครงการวิจยั
เปนอยางดี  เปนผูที่พดูและฟงภาษาทองถ่ินได  มีบุคลิกดี  มนุษยสัมพนัธดี  สุภาพออนนอม  
บทบาทหนาทีข่องผูดําเนิการสนทนาไดแก 
        - ตอนรับผูเขารวมสนทนาอยางเปนกันเอง  แนะนําใหทุกคนรูจักกันเชิญใหดื่ม
น้ํารับประทานของวาง 
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        - อธิบายใหผูเขารวมสนทนาทราบถึงวัตถุประสงคในการเชิญมารวมสนทนา  
ขอความรวมมอืโดยชี้แจงวา  ความคิดเหน็และประสบการณจากทกุคนจะเปนประโยชนตองานวิจยั  
และขอใหแสดงความคิดเหน็โดยอิสระเสรี 
       - ขอความยนิยอมจากผูเขารวมสนทนาในการบันทึกเสียงและการจดบันทึกเพื่อ
การวิจยั โดยผูดําเนินงานสนทนาจะปกปดชื่อผูใหขอมูล รวมทั้งไมบันทึกขอความทีผู่เขารวม
สนทนาไมตองการใหบันทกึ เปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาซกัถามผูดําเนินการสนทนากอนเพื่อ
สรางความมั่นใจ 
       - เปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนามีอิสระ แสดงความคิดเห็นไดอยางเสรี เปน
ธรรมชาติ มีความตอเนื่องในการสนทนา ไมมีส่ิงใดมาขดัจังหวะ และไมแสดงความคิดเห็นของ
ผูดําเนินการสนทนา 
       - ควรกะประมาณระยะเวลาที่ใชในแตละประเด็นเอาไวแตทั้งนี้ผูดําเนินการ
สนทนาจะตองไมทําใหผูเขารวมกลุมมีความรูสึกวาถูกตัดบท นอกจากนีค้วรหาวิธีไมใหเกิดปญหา
จากการที่ผูเดนที่สุดในกลุมใชความคิดเหน็ครอบงําคนอื่นหรือพูดมากเกินไป พยายามชักชวนใหผูที่
เงียบที่สุดไดออกความคิดเหน็บาง 
       - เปดโอกาสใหผูเขารวมสนทนาซักถามขอของใจอีกครั้ง เกี่ยวกับเรือ่งที่สนทนา
ทั้งหมด และแจกของสมนาคุณเพื่อแสดงความขอบคุณตอผูเขารวมสนทนา 
 
       2)  ผูจดบันทึกการสนทนา จะตองพดูและฟงภาษาถิ่นได และจดบันทึกอยางมี
ประสิทธิภาพ บทบาทหนาทีข่องผูจดบันทกึมีดังนี ้
   - จดบันทกึใหไดสาระสําคญั รวมทั้งบรรยากาศที่เกิดขึน้ในระหวางการสนทนา 
เชน การแสดงสีหนา อากัปกริยาหัวเราะ เงยีบของผูเขารวมสนทนา เปนตน 
   - ทําแผนผังการนั่งของผูเขารวมสนทนาทุกคน พรอมทั้งเขียนชื่อกํากับ และให
หมายเลขชื่อเพื่อสะดวกในการบันทึกแบบสั้นๆ และการถอดเทป 
   - ทําหนาทีจ่ดบันทึกอยางเดยีวไมควรเขารวมสนทนาดวย ผูจดบันทกึควรเปนผู
ถอดเทปดวยตนเอง เพื่อนํามาประกอบกับสิ่งที่ไดจดบันทึกไว 
 
       3)  ผูชวย ทาํหนาที่ชวยเหลือทั่วไป เชน เตรียมสถานที่ บันทึกเสียง เปลี่ยนเทป อํานวย
ความสะดวกแกผูดําเนินการสนทนาและผูจดบันทึก คอยดูแล บริการเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เปน
ตน 
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 2.  แนวทางในการสนทนากลุม ควรจัดเตรยีมแนวทางการสนทนากลุมและลําดับหวัขอใน
การสนทนาทีค่รอบคุมวัตถุประสงคของการวิจัย แตควรคํานึงถึงความยืดหยุนไดในการปฏิบัติ 
ตลอดจนการที่ผูเขารวมสนทนาอาจจะหยบิยกประเด็นตางๆ ขึ้นมาเอง โดยผูดําเนนิการไมไดคาดคดิ
มากอน ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนในการวิจยัได 
 
 3.  อุปกรณสนาม เชนเครื่องบันทึกเสียง เทปเปลา ถานวิทยุ สมุดบนัทึก และดนิสอ 
 
 4.  ส่ิงเสริมสรางบรรยากาศ เชน เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว ของสมนาคุณเล็กๆ นอยๆ เพื่อ
แสดงออกถึงความมีน้ําใจของผูดําเนินการสนทนา และแสดงความขอบคุณผูรวมสนทนาที่ไดสละ
เวลามารวมสนทนา 
 
 5.  สถานที่และระยะเวลา ควรเปนสถานทีใ่กลเคียงกับทีท่ี่ทําวิจยั อาจเปนบาน ศาลาวัด 
โรงเรียน ใตรมไม ฯลฯ เปนสถานที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก ไมพลุกพลาน ระยะเวลาในการสนทนา
โดยทั่วไปไมควรเกิน 2 ช่ัวโมง ตอ 1 กลุม 
 
  ขอดีและขอจํากัดของการจดัสนทนากลุม 

 ขอดีของการจดัสนทนากลุม การที่ผูดําเนินการสนทนารูวตัถุประสงค ความตองการของ
การวิจยัเปนอยางดีทําใหสามารถแกไขความเขาใจผิดตางๆ ในประเดน็การสนทนาของผูเขารวม
สนทนาไดในทันที การเปดโอกาสใหมีปฏิกริยาโตตอบถกเถียงกันในเนื้อหาสาระอยางกวางขวางทาํ
ใหวเิคราะหประเด็นตางๆ ไดชัดเจนมากยิง่ขึ้นอีกทั้งยังเปนการกลั่นกรองความผิดพลาดการ
ตีความหมายผิด หรือในกรณทีี่ประเด็นไมชัดเจนพอก็สามารถทําการซักถามตอใหชัดเจนได การ
แสดงความเหน็ในลักษณะกลุมชวยลดความกลัววา ความคิดเห็นของแตละคนจะเปนเปาหมายใน
การถูกบันทึกไว และการทีม่ีผูรวมสนทนาเปนกลุม ทําใหไมคอยมีความรูสึกขัดเขินเหมือนกับการ
สัมภาษณรายบุคล 

 
 ขอจํากัดของการจัดสนทนากลุม บุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจครอบงําหรือผูกขาดการสนทนา 

ซ่ึงผูดําเนินการจะตองมีเทคนิคในการใหความสําคัญ ใหเวลากับผูรวมสนทนาคนอื่นๆ อยางทั่วถึง
กัน นอกจากนี ้พฤติกรรมหรือความคิดเหน็บางอยางอาจไมไดรับการเปดเผยในการสนทนากลุม 
การสัมภาษณตัวตอตัวอาจไดรับการเปดเผยมากกวา 
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การสนทนากลุมยอย  
 
  ปราณี โพธิสุข. (2546: 1-3) สรุปประเด็นสําคัญโดยยอใน การสนทนากลุมยอย (Focus Group 
Interview) 3 ประเด็นคือ 1. หลักในการเตรียมคําถาม  2.การใชหวัขอ หรือคําถามเต็ม และ 3. ชนิดและลําดับ
ของคําถาม โดยมีรายระเอยีดสาระสําคัญดังนี้ 
 
 หลักในการเตรียมคําถาม 
  1. ถามคําถามในลักษณะของการสนทนาแบบไมเปนทางการ  
       การใชคําถามงายๆ ตรงไปตรงมา ใชภาษาใหเหมาะสมกับผูที่เราพูดดวย มีความหมายชัดเจน ไม
สับสน  การเกริ่นนําคําถามในตอนตนที่ไมจําเปนควรตดัออกเพราะจะทําใหเกิดความสับสน และเบี่ยงเบน
ความสนใจออกไป 
 
  2. ความชัดเจน  
      คําถามที่มีประสิทธิภาพ คือคําถามที่ชัดเจน ส้ันและมเีหตุผล มีมิติเดยีว และไมใชคําศัพทที่รูกัน
เฉพาะคนในศาสตรนั้น บางครั้งผูดําเนินรายการอาจถามคําถามและเพิม่เติมคําบางคําเขาไปที่คิดวาเปนคําที่
มีความหมายเหมือนๆ กันเขาไปโดยไมตั้งใจแตผูฟงมองวาเปนอกีประเด็นหนึ่ง เชนถามวา “โปรแกรมนี้มี
ประโยชนและนําไปปฏิบัติจริงไดอยางไรบาง” คําวา “ประโยชน”  “ปฏิบัติจริง” ผูฟงอาจตีความวาเปนคน
ละมโนทัศน หรือการถามคําถามเพิ่มเพื่อหวังจะใหเปนการขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้น แตกลับทําใหเกิด
ความสับสน เชน “คุณคิดวาประเด็นใดสําคัญที่สุด หรือประเด็นที่คดิวาจะตองดําเนนิการเปนอันดบัแรก” 
ผูฟงอาจจะคิดวาเปนสองประเด็น 
 
  3. การขอความชวยเหลือจากผูอ่ืน  
      การตั้งคําถามโดยผูวิจยัตามลําพังคนเดียวอาจจะไมไดประโยชนเต็มที่ เพื่อความมัน่ใจใน
คุณภาพของคาํถามควรของคําวิจารณจากผูอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกบัผูที่เราศึกษา  และจากนักวจิัย
ผูอ่ืน 
 
  4. ใชเวลาในการเตรียมคําถามใหเพยีงพอ  
       คําถามที่ดีไมสามารถคิดออกมาไดรวดเร็ว  แตจะตองมีการปรับแกไข ซ่ึงบางงานวจิัย
ตองใชเวลานบัสิบรอบกอนที่จะนําไปใชกบัการสนทนากลุมครั้งแรก 
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  5. คําถามใดกต็ามที่ใชประโยชนได คือคําถามที่ถูกตัอง  
      บางครั้งการพิจจารณาวาคาํถามใดดี  ถูกตอง เปนเรื่องที่ตอบไดยาก หลักการงายๆ คือ
คําถามใดที่ถามและไดรับผลตรงตามที่ตองการ ก็นับวาคําถามนั้นใชได 
 
 การสัมภาษณแบบสนทนากลุม เปนปฏิสัมพันธระหวางผูดําเนินการสัมภาษณกับผูให
สัมภาษณ  ผูดาํเนินรายการจะตองสรางบรรยากาศความเปนกันเองสําหรับการสื่อสาร และความ
ไววางใจ  นอกจากนี้ผูดําเนนิรายการควรระลึกวาคําถามบางคําถามอาจจะใชไดดีกบัผูดําเนินรายการ  
แตกับอีกคนหนึ่งอาจจะใชไดไมเหมาะสม  เพราะฉะนั้นผูดําเนินรายการจะตองรูจักสไตลของ
ตนเองวาตนเหมาะสมกับวธีิการแบบไหน 
 
  การใชหวัขอ หรือคําถามเต็ม 
  การใชหวัขอ หมายถึงการเรยีงลําดับหวัขอ หรือประเด็นคําถามโดยใชคําสําคัญ หรือวลีที่จะ
ชวยเตือนความจําของผูดําเนินรายการ  สวนคําถามเต็ม หมายถึงรายการคําถามที่เขียนเต็มรูป
ประโยคคําถาม  ลักษณะการใชถาหากเปนงานวจิัยการตลาด และผูดาํเนินรายการมอือาชีพมักจะใช
แบบหวัขอ  สวนคําถามเต็มมักจะใชในแวดวงวิชาการ ทัง้สองลักษณะมีขอดี และขอจํากัดโดยสรุป
คือ 
 

ขอดีของการใชหัวขอ ขอจํากัดของการใชหัวขอ 
1.  เวลา ทําหวัขอไดรวดเรว็กวาการ
สรางตัวคําถาม 
2.  เปนลักษณะการสนทนามากกวา 
3.  คลอง เปนธรรมชาติ ผูดําเนินการ 
สามารถเชื่อมโยงคําถามกอนกับ
คําถามตอไปไดอยางเปนธรรมชาติ 
 
 
 
 
 

1.  การวิเคราะหทําไดยาก  เพราะคําถามอาจนําไปใชกับ
กลุมอื่นๆ  อาจทําการเปรียบเทียบเปนไปไดยาก  
บางครั้งการใชคําที่แตกตางออกไปอาจมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย 
2.  คลุมเครือ  มีขอจํากัดเมื่อทําการทดลองใช หัวขออาจ
ทําใหเกิดความคลุมเครือ ตีความแตกตางไปผูใชอาจ
ตีความหมายและนําไปเรียบเรียงเปนประโยคแตกตาง
กัน  และมีผลทําใหความหมายแตกตางกนัไปได 
3.   ความไมสม่ําเสมอกันระหวางผูดําเนินการ ผูดําเนิน
รายการแตละคนอาจถามคําถามในลักษณะแตกตางกัน
ไป  ทําใหความหมายเปลี่ยนไป 
4.  ผูดําเนินการมือใหมยังไมควรใช 
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ขอดีของการใชคําถามเต็ม ขอจํากัดของการใชคําถามเตม็ 
1.  เพิ่มความมัน่ใจ คําถามที่เปนรูปประ 
โยคจะระบปุระเด็นไดกระชบั  รัดกุม 
ตามที่ตั้งใจ 
2.  การวิเคราะหมีคุณภาพ  เนื่องจากลด 
ทอนความแตกตางในตวัคําถามที่อาจกอ 
ใหเกิดความแตกตางในดานความหมาย 
3.  มีความสอดคลอง  เมื่อมีผูดําเนินการ 
หลายคนทํางานในโครงการเดียวกัน การ 
ใชคําถามเต็มประโยคทําใหเกิดความ 
สอดคลองมากกวา 

1.  ความเคอะเขิน  คําถามอาจจะทําใหรูสึกวาไมจริงใจ 
ขาดการกลมกลืน 
2.  การสรางคําถามทําไดชา  การเขียนคําถามเต็มรูป
ประโยคตองการเวลาในการเตรียมใหสอดคลองกับ
จุดประสงคทีต่ั้งไว 
3.  เกิดความประทับใจในทางที่ไมถูกตอง  การมี
คําถามเต็มรูปแบบกอใหเกดิความประทับใจ  มั่นใจ  
โดยผูใหทนุวาจะมีการถามทีต่รงตามที่ไดเขียนไว
ครบถวนทุกประการ ซ่ึงในความเปนจริงอาจจะไมได
เปนไปตามนัน้ 

ที่มา: ปราณี โพธิสุข (2546: 2) 
 
  ชนิดและลําดบัของคําถาม 
  ในการสนทนากลุมมีคําถามหลายประเภทที่นํามาใชในชวงตางๆ คําถามแตละชนดิมี
จุดมุงหมายแตกตางกัน มีความสําคัญแตกตางกันและใชเวลาแตกตางกนั 
  1. คําถามเริ่มตน (Opening Question)   
      คําถามเริ่มตน เปนคําถามที่ใชเวลาสั้นๆ เพื่อใหผูตอบรูสึกสบายใจ  เปนคําถามเกี่ยวกับ
ขอเท็จจริง ไมใชความคิดเหน็ เปนคําถามที่ทําใหเกิดความรูสึกถึงการมาอยูรวมกนัเปนกลุม เชนถาม
ช่ือ  อาชีพ  ที่อยู  ฯลฯ 
 
  2. คําถามนํา (Introductory Questions)  
      คําถามนํา ในการแนะนําหัวขอโดยทั่วไปของการอภปิราย  เพื่อใหผูตอบไดทอนถึง
ประสบการณ และความเกี่ยวโยง สัมพันธกับหัวขอทั้งหมด  คําถามที่ใชมักจะเปนคําถามปลายเปด  
อาจเปนคําถามเกี่ยวกับความหมาย  การอธิบาย  ประสบการณคราวๆ เกี่ยวกับเรื่องทีก่ลาวถึง  เพื่อ
นําไปเชื่อมโยงกับการอภิปรายในภายหลัง 
 
 
 
 



 
53 

  3. คําถามเชื่อมโยง (Transition Questions)  
      คําถามเชื่อมโยง เปนคําถามที่เชื่อมโยงการสนทนาไปสูคําถามหลักของการวิจยัเปน
คําถามที่ชวยใหผูตอบไดคิดถึงหัวขอในลักษณะที่กวางขวางครอบคลุมขึ้น  และทําใหรูวาผูตอบคน
อ่ืนมองประเดน็หัวขอนี้อยางไร  เชน ถามวา คุณเคยเขารวมในการศึกษาของชุมชนอยางไรบาง 
 
  4. คําถามที่เปนกุญแจสําคัญ (Key Questions) 
       คําถามที่เปนกุญแจสําคัญ มีจํานวนประมาณสองถึงหาคําถาม  ตองการเวลาประมาณ 
10-15 นาท ี
 

5.  ถามจบทาย (Ending Questions) 
      คําถามจบทาย เปนคําถามที่เตรียมจบการอภิปรายแบงออกเปนสามประเภท  คือ 

ก. การพิจารณาในภาพรวมทั้งหมด  เปนการเปดโอกาสใหผูตอบไดสะทอนถึงสิ่งที่ได 
อภิปรายกนัมาวาโดยรวมแลวผูตอบคิดวาประเด็นใดสําคัญที่สุด  ส่ิงใดที่สําคัญจําเปนตองลงมือ
ปฏิบัติ  ถาหากวาผูตอบมีการแสดงความคดิเห็นทีไ่มสอดคลองกันก็ตองทบทวนวาตกลงจะมี
ความเหน็เอนเอียงไปในทางใด โดยใหแตละคนตอบทีละคน 
 

ข. สรุป เปนคําถามภายหลังจากที่ผูดําเนินการหรือผูชวยทําการสรุปสิ่งที่ไดอภิปรายกนั 
มาตามถามที่เปนกุญแจหลัก  จากนั้นใชคําถามวา  การสรุปที่กลาวมานีถู้กตองไหม 
 

ค. คําถามสุดทาย  เปนคําถามที่ตองการการยนืยันวาประเดน็สําคัญตางๆ ไดมีการ 
กลาวถึงโดยมกีารกลาวทบทวนถึงจุดประสงคโดยยอของการสนทนากลุม จากนั้นถามวาครอบคลุม
ประเด็นตางๆ แลวหรือยังมีคําแนะนําอะไรไหม 
 
การศึกษาภาคสนาม  
 

การศึกษาภาคสนาม (Fieldwork) เปนลักษณะเดนของการศึกษาทางสังคมศาสตร เผาชน
วิทยาและมานษุยวิทยา และเปนหัวใจของการศึกษา สาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา โดยใชวิธีทาง
วิทยาศาสตร คําวา การศึกษาภาคสนาม หมายถึง การศึกษาโดยการเขาไปศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับคน
และวัฒนธรรมทางดานดนตรีในพื้นทีห่รือชุมชนที่เราตองการศึกษาวา เขาอยูอยางไร เขามีอะไร คิด
อะไร เกีย่วกับการเกบ็ขอมูลผูสังเกตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบทีใ่ชในชุมชน ยอมรับสภาพสังคม
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ความเปนอยูของชุมชนนั้นๆ โดยการเขาไปอยูรวมในฐานะเปนผูสังเกตและเปนสมาชิกคนหนึ่งใน
สังคมนั้น ไมสรางความเดือดรอนใหกับสังคมหรือสนามที่ไปเก็บขอมูล ตอจากนั้นนําผลของ
การศึกษาที่เปนประโยชนทางวิทยาศาสตรสังคมศาสตรมาวิเคราะหและรายงานผลตอผูที่สนใจ 

 
 จากคําถามที่วา สนามอยูที่ใด คําตอบคือ ทุกภูมภิาคในโลกนี้ที่มีมนุษยและดนตรี หรืออยู
ตรงที่ที่เราจะไปเก็บขอมูล ผูเลือกสนามคือผูวิจัย การศึกษาภาคสนามแรกๆนั้นมุงเนนไปที่รูปแบบ
ตางๆของเพลงพื้นบานประจําชาติ ที่มีประเพณีการสืบทอดวัฒนธรรมแบบ มุขปาฐะ(Oral 
Tradition) ดนตรีในสังคมของตนเองนั้นเรียกวา ดนตรดีั้งเดิม (Primitive) สวนการนําเสนอดนตรี
ของตางชาตินั้นเรียกวา ดนตรีตางชาติ (Exotic)  
 
 Marriam (1964) การศึกษาดนตรีของมนุษยจําเปนตองศกึษาความรูเร่ืองดนตรีเปนอนัดับ
แรกตอจากนัน้จึงเขาใจดานความสัมพันธระหวางดนตรกีับมนุษย เพราะเหตวุาดนตรีเปนผลผลิตที่
มลัีกษณะเฉพาะ เปนผลงานของมนุษที่มีความเปนเอกภาพ (Unique) ซ่ึงสามารถดํารงอยูไดกต็อเมื่อ
ใชรวมกนัระหวางผูคนในสังคมดังนั้น จงึตองมีการศึกษาวิเคราะหในสามประเด็นตอไปนี้คือ 1. 
ความคิดรวบยอดทางดนตรี 2. พฤติกรรมของผูคนในสังคมที่เกี่ยวของกับดนตรแีละ 3.ตัวดนตรีเอง 
วิธีที่ดีที่สุดในการที่ไดความรูทั้งสามดานดงักลาวคือการศึกษาวจิัยดนตรี ดังนั้นการเตรียมตัวเปน
นักมานษุยดุริยางควิทยาที่ดจีะตองมีความรูความสามารถในระเบยีบวธีิวิจัยทางมานษุยดุริยางค
วิทยา ซ่ึงครอบคลุมถึงการศึกษาภาคสนาม 
 
 การศึกษาภาคสนามแตละแหงนั้นมีลักษณะเฉพาะตวั ในแตละโครงงาน (Project) มี
ลักษณะลักษณะทัว่ไปที่คลายกันโดยมีสวนประกอบในการทํางานคือ 1) ผูใหขอมูลหรือวิทยากร 
(Key Informant)  2) การแสดง (Performance) หมายถึงการรองรําทําเพลงในวัฒนธรรมนั้นๆ และ 
 3) การบันทึก (Recording) มหีลายรูปแบบเชนสมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียงดนตรี ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนถึงการสัมภาษณ และแบบฟอรมการบันทึกเปนตน 
 
 บทบาทหนาทีข่องนักมานุษยดุริยางควิทยาคือ การอนุรักษสภาพสังคมและวัฒนธรรมให
คงอยูตามแบบดั้งเดิม และบนัทึกขอมูลที่เปนประโยชนตองานที่ศึกษา การเก็บขอมูลภาคสนามอาจ
ไมสมบูรณภายในครั้งเดียว บางครั้งตองเดินทางเพื่อเก็บขอมูลเปนครั้งที่สองเมื่อขอมูลที่เก็บครั้ง
แรกไมสมบูรณตามจุดประสงคที่ตั้งไว 
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 การจัดทําโครงรางการวิจยั (Research Proposal) คือแผนงานสําหรับการวิจัย มปีระโยชน
ตอการดําเนนิงานวิจยัเปนอยางยิ่ง เปนแผนงานที่แสดงรายการในการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา
ในการวิจัย งบประมาณคาใชจาย และภาระแรงงานในการดําเนินงาน การเตรียมจัดทําโครงรางการ
วิจัยอาจตองใชเวลาหลายๆเดือน เร่ืองที่ศกึษาควรเปนเรือ่งที่นาสนใจและมีประโยชนในดาน
มานุษยดุริยางควิทยา 
 
 การสังเกตอยางมีสวนรวม (Participant Observation) หมายถึงผูวิจัยเขาไปอยูอาศัยรวมกับ
ชุมชน มีสวนรวมในวิถีชีวิตปิระจําวนั โดยเฉพาะอยางยิง่กิจกรรมทางดนตรี บันทึกเหตุการณณโดย
การสังเกตและสอบถามสมาชิกในชุมชนเพื่อหาประเด็นในการศึกษา การสังเกตอยางมีสวนรวมนี้
ใชเปนหลักในการออกภาคสนามของนักมานุษยดุริยางควทิยา 
 
 บทความของนักเผาชนวิทยา (Anthropologist) แบงการสังเกตอยางมสีวนรวมไว 4 
ลักษณะคือ 1.สังเกตโดยมีสวนรวมอยางสมบูรณ (Complete Participant)  2.สังเกตโดยมีสวนรวม
ในฐานะผูสังเกตการณ (Participant as Observer)  3.สังเกตในฐานะผูรวม (Observer as Participant) 
และ 4.สังเกตอยางสมบูรณ (Complete Observer) ขอมูลที่ไดจากการสังเกตผูวิจยัตองเขียนบันทกึ
เก็บสะสมไวในแฟมงาน (Portfolio) การสังเกตแบบที่ 1, 2 และ 4 เปนการสังเกตตามมาตรฐานของ
สถาบัน DHE W ความสมดุลระหวางการมีสวนรวมกบัการสังเกตขึ้นอยูกับบุคลิกของผูวิจัยและ
สถานการณภาคสนามนั้นๆ งานวิจยัทาง มานุษยดุริยางควทิยา จะใชการสังเกตลักษณะที่ 3 เปน
สวนใหญ 
 
 การเตรียมตวัเพื่อออกภาคสนาม  Myers (1980) แนะนําการเตรียมตวัออกภาคสนาม ดังนี้  

1.  ขั้นเตรียมความพรอมจากที่บาน โดยทัว่ไปขอมูลจากการสังเกตสามารถที่จะคนหาไดที่
ภาคสนาม แตทักษะทีใ่ชประกอบในการออกภาคสนามที่สําคัญที่สุดคือ ภาษา ผูวจิัยควรตองฝก
ทักษะเรื่องภาษาลวงหนาจากที่บานกอนเขาสูสนาม   

 
2.  ขั้นเขาสูภาคสนาม ตองประเมินตวัเองเกี่ยวกับบุคลิก และวัฒนธรรมที่จะนําเขาไปใชใน

สนาม กฎขอบังคับหรือแนวทางปฏิบัติในการเขาสูภาคสนามคือ   
     2.1. เลือกชุมชนที่เต็มใจตอนรับเรา  
     2.2. นําเอกสารที่เปนทางการเกี่ยวกับผูวิจัยและแผนการดําเนินงาน ที่ระบุถึงจุดประสงค

และระยะเวลาของการเขามาศึกษาและอยูรวมกับชุมชนอยางชัดเจน   
     2.3.วันแรกของการเขาสูภาคสนามควรเขาพบผูนําชุมชน ผูนําชุมชนจะมีสวนชวยผูวิจยั

ในดานการประชาสัมพันธตอชุมชน   
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3.  เตรียมตอบคําถามที่อาจเกดิขึ้นเชน คณุเปนใคร? มาทําอะไรที่นี่? ใครจางคุณมา? หรือ
เปนสายลับใชหรือไม? จะทาํอยางไรเกีย่วกับเงินที่ไดจากการนําบทเพลงที่บันทึกไปขายหรือไม? 
หรือ ทําไมตองมาทํางานแบบนี้? เปนตน  
 
 ผูวิจัยควรใชเวลาชวงแรกๆสํารวจรอบๆเขตพื้นที่ จากแผนผังหรือแผนที่ และทํา
เครื่องหมายจดุที่สําคัญนอกเหนือจากที่มีอยูในแผนที่ ในชวงแรกนี้ผูวิจยัอาจเกดิอาการ Culture 
Shock และ Life Shock ซ่ึงหมายถึงความแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในเรื่องของวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
ผูวิจัยกับวัฒนธรรมที่มีอยูในภาคสนาม ผูวิจัยควรตองบรูณาการสิ่งตางๆใหสามารถอยูรวมกับ
สังคมในภาคสนามใหได 
 
 การบันทึกภาคสนามของ มานุษยดุริยางควิทยา จําเปนตองใชอุปกรณในการเก็บขอมูลเชน 
เครื่องบันทึกภาพและเสียง ไมโครโฟน เครื่องพิมพดีด คอมพิวเตอร กลองถายภาพนิง่และ
ภาพเคลื่อนไหว ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ดินสอ ปากกาและกระดาษจดบันทกึ 
 
 นักเผาชนวิทยาทั่วไปแนะนําการจัดแบงประเภทของการจดบันทึกขอมลูภาคสนาม
ออกเปน 4 ประเภทคือ  1.เขยีนอยางรวดเรว็ (jotting)  2.บันทึกดวยลายมือส้ันๆ (note) 3.บันทึก
ประจําวนั (diary) และ 4.บันทึกเหตกุารณ (log) ในสวนของนักมานษุยดุริยางควิทยา ควรพิจารณา
การจดบันทกึเหลานั้นใหเหมาะสมกับขอมูลที่ไปศึกษา และควรบันทกึลําดับเปนตวัเลขใหกับการ
จดบันทึกประจําวันในกรณทีี่มีหลายเหตุการณ และบนัทกึเหตกุารณตางๆโดยการบันทึกเสียง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ควรแสดงลําดับเหตุการณเปนตัวเลข ช่ือเร่ืองหรือเหตุการณ และวนั-เวลาที่
บันทึกแสดงไวที่มวนเทป 
 
 ควรใหความสําคัญตอสุขภาพของผูวิจัยระหวางอยูภาคสนามอยางเครงครัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสนามที่ไปเก็บขอมลูตั้งอยูไกลจากบานที่เคยอยู ควรศึกษาโรคประจําถ่ินของภาคสนาม 
และสรางภูมิคุมกันโรคเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเดนิทางไปภูมภิาคเขตรอนควรระวังเกี่ยวกับ
ไขมาลาเรีย ผูวิจัยควรไดรับคําแนะนําจากผูสันทัดกรณทีี่ถูกตองตรงกับสถานการณปจจุบันที่
เปนอยูในภาคสนามกอนที่จะเดินทางสูภาคสนาม 
 
 การศึกษาภาคสนามเปนสวนหนึ่งของขั้นตอนการวจิัยทีด่ําเนินมาเพียงครึ่งทางเทานั้น 
ขั้นตอนตอไปคือการจําแนกแยกแยะ จดัระบบ ระเบียบและประเภทของขอมูลจากภาคสนาม เพื่อ
การวิเคราะห ตอจากนัน้ขั้นตอนสุดทายทีท่ําใหงานวิจยัเสร็จสมบูรณคือ การนําเสนอ(presentation) 
ผลการศึกษาวจิัย  
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นวัตกรรมการเรียนรู 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตราที่ 24 (2)  และ (3) ได
กลาวเกีย่วกับการจัดกระบวนการเรียนรูไววา ใหจัดโดยผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณืและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกนัและแกปญหา ตลอดจนจัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง อาภรณ  ใจเทีย่ง (2546: 105) ไดกลาวเกี่ยวกับการจดั
กระบวนการเรียนรูวา การจดัการเรียนการสอน ผูสอนจําเปนตองใชนวตักรรมการเรียนรูหรือ
แนวคดิใหมๆ มาจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาใหผูเรียนเกดิการเรียนรูตางๆ ที่สอดคลองกับแนวทางการ
จัดการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบบัปจจุบัน 
 
ความหมายของนวัตกรรมการเรียนรู 
 
 นักการศึกษาไดใหความหมายของนวัตกรรม (Innovation) และการเรียนรู (Learning) ไว
ดังนี ้

บูญเกื้อ  ควรหาเวช (2542 : 12) ใหความหมายนวัตกรรมวา นวัตกรรม หมายถึง การนําสิ่ง
ใหมๆ เขามาเปลี่ยนแปลง เพิ่มวิธีการที่ทําอยูเดิม เพื่อใหใชไดผลยิ่งขึ้น 

สมบูรณ  สงวนญาติ (2534: 14) ใหความหมายนวัตกรรมวา นวัตกรรม หมายถึง การ
กระทําหรือความคิดใหมๆ ทีน่ําใชแกปญหาในการปฏิบัตงิานตางๆ เชน นวัตกรรมทางการแพทย 
นวัตกรรมทางการเกษตร นวตักรรมทางการสื่อสาร นวัตกรรมทางการศึกษา เปนตน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 7) ใหความหมายการเรียนรูไววา การ
เรียนรูหมายถึง การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรม อันเนือ่งมาจากการไดรับ
ประสบการณ ซ่ึงควรเปนการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ด ี

ชนาธิป  พลกุล (2544: 53) กลาววา การเรยีนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง
ตอเนื่อง หรือการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแสดงพฤติกรรมในสถานการณใด ซ่ึงเปนผลมา
จากการฝกปฏบิัติหรือไดรับประสบการณ 

อาภรณ  ใจเทีย่ง (2546: 106) สรุปความหมายของนวัตกรรมการเรียนรูวา นวัตกรรมการ
เรียนรู หมายถึง การกระทําหรือแนวคิดใหม หรือส่ิงประดิษฐใหมที่นํามาใชในการแกปญหาการ
เรียนการสอน หรือใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา 
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ทิศนา  แขมมณี (2545: 416-417) ไดใหขอสังเกตวา นวัตกรรมไมวาจะเปนดานใด 
จําเปนตองมีคณุสมบัติที่สําคัญ ดังนี ้

1.   เปนสิ่งใหม ซ่ึงมีความหมายหลายลักษณะดวยกัน ไดแก 
 เปนสิ่งใหมทั้งหมด หรือใหมเพียงบางสวน 
เปนสิ่งใหมทีย่งัไมเคยมีการนํามาใชในที่นัน้ กลาวคือ เปนสิ่งใหมในบริบท 
หนึ่ง แตอาจเปนของเกาในอกีบริบทหนึ่ง ไดแก  การนําสิ่งที่ใชหรือปฏิบัติกันในสังคมหนึ่งมาปรบั
ใชในอกีสังคมหนึ่ง นับเปนนวัตกรรมในสังคมนั้น 
 เปนสิ่งใหมในชวงหนึ่ง  แตอาจเปนของเกาในอีกชวงหนึง่ เชน อาจสิ่งที่เคย 
ปฎิบัติมาแลวแตไมไดผล  เนื่องจากขาดปจจัยสนับสนนุ  ตอมาเมื่อปจจัยและสถานการณอํานวย จึง
นํามาเผยแพรและทดลองใชใหม ถือเปนนวัตกรรมได 
 

2. เปนสิ่งใหมทีก่ําลังอยูในกระบวนการการพิสูจน  ทดสอบวาจะใชไดผลมากนอย 
เพียงใดในบริบทนั้น 
 

3. เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรบันําไปใช  แตยังไมเปนสวนหนึ่งของระบบงานปกติหาก 
การยอมรับนําไปใชนั้นไดกลายเปนการใชอยางปกติในระบบงานของที่นั้นแลว  ก็ไมถือวาเปน
นวัตกรรมอีกตอไป 
 

4. เปนสิ่งใหมที่ไดรับการยอมรบันําไปใชบางแลว  แตยังไมแพรหลาย คือยังไมเปนที ่
รูจักอยางกวางขวาง 
 

ดังนั้นสิ่งใหมหรือรูปแบบการสอนใหมทีน่ักการศึกษาและครูผูสอนไดนํามาใชแกปญหา
การเรียนการสอนอยางแพรหลายในปจจบุัน  จึงจัดเปนนวัตกรรมการเรียนรูทั้งสิ้น เชนรูปแบบการ
สอนแบบซิปปา (CIPPA Model) แบบโฟรแมท (4 MAT) แบบสตอรี่ไลน (Storyline Method) การ
เรียนรูแบบมีสวนรวม (Cooperative Learning) การเรียนรูแบบบูรณาการ (Integration) เปนตน 

 
ความสําคัญของนวัตกรรมการเรียนรู 
นวตักรรมการเรียนรูตางๆ ที่นักการศึกษาไดคิดขึ้น ตางมจีุดมงหมายที่จะแกปญหาที่พบ

จากการเรยีนรู  อาจเปนปญหาดานตวัผูเรียน เชน ผูเรียนขาดความกลาในการแสดงออกผูเรียนคิดไม
เปน  แกปญหาไมเปน ผูเรียนไมสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได  ผูเรียนขาดทักษะทาง
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สังคม เปนตน หรืออาจเปนปญหาดานตวัผูสอน เชน นกัเรียนมจีํานวนมากแตผูสอนมีจํากดั  จึง
จําเปนตองรวมหองสอนและใหนักเรยีนเรยีนดวยตนเอง  ผูเรียนมีวุฒภิาวะทีแ่ตกตางกันมาก ทําให
การสอนไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เปนตน 

 
อาภรณ  ใจเทีย่ง (2546: 107-108) สรุปความสําคัญของนวัตกรรมการเรียนรูไววา 

นวัตกรรมการเรียนรูตางๆ มคีวามสําคัญที่จะชวยแกปญหาตางๆ ที่พบจากการจดัการเรียนรู อันจะ
ทําใหเกิดผลดตีอผูเรียน ผูสอน และวงการศึกษา ดังนี ้

 
1. ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนารอบดาน เปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ

จิตใจ และพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตน หรืออาจกลาวไดวา พฒันาทัง้ดาน IQ (Intelligence 
Quotient), EQ (Emotional Quotient) และ MQ (Moral Quotient) 

 
2. ทําใหผูเรียนไดเรียนอยางมคีวามสุข อันสงผลตอการมีนิสัยใฝรูใฝเรียน รักการเรยีนรู 

จนกระทั่งเปนบุคคลแหงการเรียนรูในอนาคต (Learning Man) 
 
3. ทําใหเวลาแหงการเรียนรูเปนเวลาที่มีคณุคา  ทั้งแกผูเรียนและผูสอน ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น

จากการใชนวตักรรมการเรียนรู เปนการลงทุนที่คุมคา ไมเสียเวลาเปลา 
 
4. ทําใหการจดัการศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น  สามารถรับประกันคณุภาพการศึกษาไดเพราะ

นวัตกรรมการเรียนรูที่คิดขึ้นตางไดผานการศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย และคนพบแลววาไดมาต
ฐานมีคุณภาพ 

 
5. ทําใหเกิดการพัฒนาในวงการศึกษามากเพิ่มขึ้น  เมื่อมนีวัตกรรมหนึง่ขึ้น  มีผูนําไป

ประยุกตใช ทาํใหไดแนวคิดใหม พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น จึงเกดินวัตกรรมใหมขึ้น 
 
จากที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา นวัตกรรมการเรียนรูตางๆ  ที่มีผูนยิมใชอยางแพรหลาย  

กอใหเกิดประโยชนอยางกวางขวางตอวงการศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูเรียนซึ่งเปนเปาหมาย
สําคัญของการจัดการศึกษา 
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 ทิศนา  แขมมณี (2545: 417) กลาวถึงลักษณะของนวัตกรรมที่มักไดรับความสนใจและ
ยอมรับนําไปใชอยางกวางขวาง โดยทัว่ไปมีลักษณะ ดังนี้ 
 

1. เปนนวัตกรรมที่ไมซับซอนและยากจนเกนิไป ความยากงายของนวัตกรรมมีอิทธิพล 
อยางมากตอการยอมรับนําไปใช  หากนวตักรรมนั้นมีลักษณะที่ผูใชเขาใจไดงาย  ใชไดงาย  ใชได
สะดวก  การยอมรับนําไปใชก็มักเกดิขึ้นไดงาย  ไมตองใชเวลาในการเผยแพรมากนกั 
 

2. เปนนวัตกรรมที่ไมเสียคาใชจายแพงจนเกนิไป  นวัตกรรมที่จําเปนตองใชวัตถุอุปกรณ 
และการบํารุงรักษาที่มีคาใชจายสูงยอมรับและนําไปใชนอยกวานวัตกรรมที่มีคาใชจายถูกกวา 
เนื่องจากผูใชจาํนวนมากมีขอจํากัดดานงบประมาณ แมจะมีความตองการใชแตขาดงบประมาณก็
ไมสามารถใชได 
 

3. เปนนวัตกรรมที่สําเร็จรูป นวตักรรมที่อํานวยความสะดวกในการใช มกัไดรับการ 
ยอมรับและนําไปใชมากกวานวัตกรรมที่ผูใชจะตองนําไปจัดทําเพิ่มเตมิ  ซ่ึงผูใชจะตองใชเวลา
จัดเตรียมเพิ่มขึ้น 
 

4. เปนนวัตกรรมที่ไมกระทบกระเทือนตอบริบทเดิมมากนกั นวัตกรรมที่มีผลกระทบตอ 
บริบทเดิมมาก จําเปนตองปรบัหรือเปลี่ยนแปลงบริบทเดมิมาก  การนําไปใชยอมยากกวานวัตกรรม
ที่ไมมีผลกระทบตอบริบทเดิมมากนกั 
 

5. เปนนวัตกรรมที่มีคนเกี่ยวของไมมากนกั  นวัตกรรมใดที่ตองอาศัยหลายกลุมเขามา 
ชวยเหลือเกีย่วของดวย ทําใหผูใชตองประสานงานหลายฝาย การใชที่ขึน้อยูกับคนหลายฝายยอมทํา
ใหเกิดความไมสะดวกในการใช จึงทําใหการยอมรับหรือการใชนวัตกรรมนั้นยากขึน้ 
 

6. เปนนวัตกรรมที่ใหผลไมชัดเจน  นวัตกรรมที่สงผลเปนรูปธรรมเห็นไดชัดเจน  มกั 
ไดรับการยอมรับสูงกวานวัตกรรมที่ใหผลไมชัดเจน 
 

ผูสอนจึงควรไดจัดทํานวัตกรรมที่มีลักษณะดังกลาวมา เพื่อประโยชนแกผูใชที่จะนําไปใช
ไดสะดวกและไดเหน็ผลที่ชัดเจน 
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ปจจุบันมีผูสอนและนกัการศึกษาหลายทานตางคิดคนนวัตกรรมการเรยีนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีคุณสมบัติพึงประสงคดังที่หลักสูตรกําหนดไว  แตละนวัตกรรมการเรียนรูตางมีความ
นาสนใจ สมควรนํามาใชในการจัดการเรยีนรู  นวัตกรรมการเรียนรูมหีลายรูปแบบ  บางรูปแบบ
เปนสิ่งใหมสําหรับประเทศไทย  แตตางประเทศไดใชกนัมานานแลว บางรูปแบบเปนวิธีที่เคย
ปฏิบัติมาแลวแตไมไดผล  เมื่อนาํมาปรับปรุงทดลองใหม  ปรากฏวาใชไดผลดี  ก็จัดเปนนวัตกรรม
เชนกัน เชน การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) แบบโฟรแมท (4 MAT) การเรียนรูแบบบูรณา
การ แบบใหทาํโครงงาน หรือ แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนตน รูปแบบการเรียนรู
นําเสนอในทีน่ี้เปนนวัตกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในครัง้นี้ 2 รูปแบบคือ การบูรณา
การ และ การเรียนรูแบบรวมมือ 
 
การบูรณาการ 
 

การจัดการเรยีนรูแบบบรูณาการ (Integration) มีรูปแบบหลายลักษณะ ดังนี้ (กรมวิชาการ
กระทรวงศกึษาธิการ 2544: 21-22) 
 
 1.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดยีว ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยงสาระการ
เรียนรูตางๆ กบัหัวขอเร่ืองทีส่อดคลองกับชีวิตจริงหรือสาระที่กําหนดขึ้นมา เชน เร่ืองสิ่งแวดลอม 
เร่ืองน้ํา เปนตน ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรยีนรูของกลุมสาระตางๆ เชน การ
อาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหตางๆ ทาํใหผูเรียนไดใชทักษะและกระบวนการ
เรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหวัขอเร่ืองที่กําหนด 
 
 2.  การบูรณาการแบบคูขนาน มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการสอนโดย
อาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชือ่มโยงแบบคูขนาน เชน ผูสอนคนหนึ่งสอน
วิทยาศาสตร เร่ืองเงา ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร เร่ืองการวัดระยะทางโดยการวัดเงา คิด
คํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรืออีกคนหนึง่อาจใหผู
เรียนรูศลิปะเรือ่งเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 
 
 3.  การบูรณาการแบบสหวทิยาการ การบรูณาการในลกัษณะนี้นําเนื้อหาจากหลายกลุม
สาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซ่ึงโดยทั่วไปผูสอนมกัจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือ
กลุมรายวิชา แตในบางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชนเรือ่งวัน
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ส่ิงแวดลอมของชาติ ผูสอนภาษาไทยจดัการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกีย่วกับ
ส่ิงแวดลอม ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกีย่วกับสิ่งแวดลอม ผูสอนสังคมศึกษาใหผูเรียน
คนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนตน 
 
 4.  การบูรณาการแบบโครงการ ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปน
โครงการ โดยผูเรียนและครผููสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาในการเรียน
ตอเนื่องกันไดหลายชั่วโมง ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆ ที่ครูผูสอนเคยสอนแยกกัน
นั้นมารวมเปนเรื่องเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ใน
กรณีที่ตองการเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ ครูผูสอนสามารถแยกสอนกันได เชน กจิกรรมเขาคาย
ดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเขาคายศิลปะ เปนตน  
 
การเรียนแบบรวมมือ  

 
 สมบัติ  การจนารักพงศ (2547) กลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) วาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนรวมมือและชวยเหลือกันในการเรียนรู โดย
แบงนักเรยีนออกเปนกลุมเลก็ๆ 4-5 คน ทีม่ีความสามารถแตกตางกนั ทํางานรวมกนัเพื่อเปาหมาย
กลุม สมาชิกมีความสัมพันธกันในทางบวก มีปฏิสัมพันธสงเสริมซึ่งกันและกนั รับผิดชอบรวมกัน
ทั้งในสวนตนและสวนรวม ผลงานของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคน ความสําเร็จของ
แตละคนคือความสําเร็จของกลุม ความสําเร็จของกลุมคือความสําเร็จของแตละคน  
 
 สมบัติ  การจนารักพงศ  กลาวเพิ่มเติมวา การเรียนแบบรวมมือใชไดผลดีมากในทกุวิชา ทุก
ระดับชั้นตั้งแตช้ันเด็กเล็กไปจนถึงระดับวิทยาลัย และใชไดกับโรงเรยีนทุกประเภททั่วโลก นักเรยีน
มีความสุขในการเรียนและเรียนรูที่จะรวมมือกัน (อางใน Slavin, 1990)  
 
 วัฒนาพร  ระงบัทุกข (2541) ใหความหมาย การเรียนแบบรวมมือ วาเปนวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ 
แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถที่แตกตางกันโดยที่แตละคนมีสวนรวม
อยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น การ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกนัและกนั คนที่เกงจะชวยเหลือคนที่ออน
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กวา สมาชิกในกลุมไมเพยีงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานัน้หากแตจะตองรวม
รับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคลคือความสําเร็จ
ของกลุม 
 

องคประกอบสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ 
องคประกอบสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ ประกอบดวย 1) การพึ่งพาอาศัยกนั (Positive 

Interdependent)  2) การปฏิสัมพันธกันอยางชิดใกล (Face to Face Interaction)  3) หนาที่และความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล (Individual Accountability)  4) ทักษะทางสังคม (Social Skills) และ 5) 
กระบวนการกลุม (Group Processing) ดังมรีายละเอียดตอไปนี ้
 1) การพึ่งพาอาศัยกัน (Positive Interdependent)  

     สมาชิกทุกคนมีหนาทีแ่ละมีความสําคญัเทาเทียมกนัหมด สมาชิกแตละคนรูหนาที่ของ
ตัวเองวา ตองทํากิจกรรมอะไรบางในการเรียนครั้งนั้นๆ และตองรับผิดชอบการเรียนครั้งนั้นๆเสมอ 
สมาชิกทุกคนตระหนกัดวีาความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับสมาชิกภายในกลุม 

2) การปฏิสัมพันธกันอยางชิดใกล (Face to Face Interaction)  
     การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือนี้ นักเรียนจะนั่งเรียนดวยกันเปนกลุมหันหนาเขา

หากันเพื่อที่จะไดซักถาม ตอบปญหา อธิบายโตตอบซึ่งกนัและกนั ใหสมาชิกทุกคนมสีวนรวมใน
การทํางาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน โตเถียงกันดวยเหตุผล รูจักสนับสนนุและกลาวชมเชยผูอ่ืน เปน
การฝกทักษะพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม 

3) หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของแตละบุคคล (Individual Accountability) 
     สมาชิกแตละคนในกลุมมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และจะตองทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มความสามารถเสมอเชน  
 - ตอบคําถามและอธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกดวยความเต็มใจเสมอ 
 - สนับสนุน คอยใหกําลังใจแกเพื่อนสมาชิกในกลุม 
 - สมาชิกแตละคนรูวา ผลงานของกลุมจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีขึ้นอยูกับความ

รวมมือและความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคน 
4) ทักษะทางสังคม (Social Skills) 
     นักเรียนบางคนไมมีทักษะในการทํางานรวมกนัเปนกลุม เนื่องจากไมไดรับการพฒันา

ในเรื่องนี้มากอน อาจทําใหมปีญหาบางในการทํางานรวมกันกับผูอ่ืน ดังนั้นกอนทีจ่ะใชการเรียน
การสอนแบบนี้ ครูควรวางพื้นฐานนักเรียนใหมีทกัษะในการทํางานกลุมดังนี้ 
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 - ทักษะการจดักลุม ฝกการจดักลุมอยางรวดเร็วและทํางานในกลุมโดยไมรบกวน
กลุมอื่น 

 - ทักษะการทํางานกลุม เปนทักษะเกีย่วกับการทํางานในกลุมใหเกิดผลดีมีทักษะ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความคิด การแสดงความคิดเหน็ อธิบาย โตตอบ แบงปนอุปกรณและสราง
บรรยากาศที่ด ี

 - ทักษะการสรางความรู เปนทักษะทีใ่ชในการพัฒนาความรู ความเขาใจ เปนการ
กระตุนใหเกิดความคิดตามลาํดับขั้นอยางมเีหตุผล 

 
5) กระบวนการกลุม (Group Processing) 
     หลังจากทีท่ํางานรวมกนัเปนกลุมไดระยะหนึ่ง สมาชกิแตละคนจะประเมินผลการ

ทํางานของตนเองและผลงานกลุม เพื่อที่จะรูถึงขอบกพรองและสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข และ
วางเปาหมายในการทํางานกลุมครั้งตอไปใหดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม 

 
ขั้นตอนของการเรียนแบบรวมมือ 

 ขั้นตอนของการเรียนแบบรวมมือประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญคือ 1) ขั้นเตรียม  2) ขั้น
สอน  3 ) ขั้นทาํกิจกรรมกลุม  4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ และ 5) ขั้นสรุปบทเรียนและ
ประเมินผลการทํางานกลุม ดังมีรายละเอยีดดังนี ้

1) ขั้นเตรียม  
     กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดวย ครูแนะนําทักษะในการเรยีนรูรวมกันและจดัเปน

กลุมยอย กลุมละประมาณ 2-6 คน ครูควรแนะนําเกีย่วกบัระเบียบของกลุม บทบาทและหนาที่ของ
สมาชิกกลุม แจงวัตถุประสงคของบทเรียนและการทํากกิรรมรวมกันและการฝกฝนทักษะพื้นฐานที่
จําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 

2) ขั้นสอน  
      ครูนําเขาสูบทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหนกัเรียน

แตละกลุม 
3 ) ขั้นทํากิจกรรมกลุม  
      นักเรียนเรยีนรูรวมกนัในกลุมยอย โดยที่แตละคนมบีทบาทและหนาที่ตามที่ไดรับ

มอบหมาย เปนขั้นตอนที่สมาชิกในกลุมจะไดรวมกันรับผิดชอบตอผลงานของกลุม ในขั้นนีครูจะ
กําหนดใหนักเรียนใชเทคนิคตางๆกัน เชน JIGSAW, TGT, STAD, TAI, GT, LT, CIRC, CO-CO 
เปนตน ในการทํากิจกรรมแตละครั้ง เทคนิควิธีการใช จะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรยีน
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แตละเรื่อง ในการเรียคร้ังหนึ่งๆอาจตองใชเทคนิคการเรยีนแบบรวมมอืหลายๆเทคนคิประกอบกัน 
เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการเรียน 

4) ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  
     ในขั้นนีเ้ปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวนแลวหรือยัง ผลการปฏิบัติ

เปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล ในบางกรณผูีเรียนอาจตองซอมเสริมสวน
ที่ยังขาดตกบกพรอง ตอจากนั้นเปนการทดสอบความรู 

5) ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม 
     ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปบทเรียน ถามีส่ิงที่ผูเรียนยงัไมเขาใจ ครูควรอธิบายเพิม่เติม ครู

และผูเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม และพิจารณาวาอะไรคือจุดเดนของงาน และอะไรคือ
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 

 
เทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ 

 เทคนิคที่ใชในการเรียนแบบรวมมือ ประกอบดวย 1. Jigsaw 2. Jigsaw II  3. Team Games-
Tournaments (TGT)  4. Student Teams and Achievement Divisions (STAD)  5. Team Assisted 
Individualization (TAI)  6. Group Investigation (GI) 7. Learning Together (LT)  8.Numbered 
Heads Together  9. Co-op  Co-op  และ 10. Cooperative Integrated Reading and Composition 
(CIRC) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  Jigsaw เปนเทคนิคที่พัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือและการถายทอดความรูระหวาง
เพื่อนในกลุม เทคนิคนี้ใชกนัมากในรายวิชาที่ผูเรียนตองเรียนเนื้อหาวิชาจากตําราเรียน เชนวิชา 
สังคมศาสตร ภาษาไทย ประวัติศาสตรเปนตน ขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 

1) ครูแบงเนื้อหาที่จะเรียนออกเปนหวัขอยอยๆ ใหเทากบัจํานวนสมาชิกกลุม 
2) จัดกลุมผูเรียนใหคละความสามารถกัน เรียกวา “กลุมบาน” (Home Groups) แลว 

มอบหมายใหสมาชิกแตละคนศึกษาหัวขอที่ตางกัน 
3) ผูเรียนที่ไดรับหัวขอเดยีวกันจากแตละกลุมมานั่งดวยกนั เพื่อทํางาน และศึกษา 

รวมกันในหวัขอดังกลาวเรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” (Expert Groups)  
4) สมาชิกแตละคนออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปกลุมเดมิของตนผลัดกันอธิบายเพื่อ 

ถายทอดความรูที่ตนศึกษา ใหเพื่อนฟงจนครบทุกขอ 
5) ครูทดสอบเนื้อหาที่ศึกษาแลวใหคะแนนรายบุคคล 
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2.  Jigsaw II เปนเทคนิคที่พฒันาขึ้นจากเทคนิคเดิม โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมใหผูเรียน
ไดมีสวนชวยกันพึ่งพากันในกลุมมากขึ้น กระบวนการกลุมของ Jigsaw II เหมือนเดมิทุกประการ
เพียงแตในชวงของการประเมินผล ครูจะนาํคะแนนทุกคนในกลุมรวมกันเปนคะแนนกลุม กลุมที่
ไดคะแนนรวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุด จะติดประกาศไวในปายประกาศของหอง 

 
3.  Team Games-Tournaments (TGT) เปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนใน

จุดประสงคทีต่องการใหกลุมศึกษาประเดน็หรือปญหาทีค่ําตอบถกูตองเพียงคําตอบเดยีว หรือมี
คําตอบที่ชัดเจน เชนการคํานวณทางคณิตศาสตร การใชภาษา ภูมิศาสตรและการใชแผนที่ และ
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร ขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 

1) ครูนําเสนอบทเรียนหรือขอความรูใหมแกผูเรียน โดยอาจจะนําเสนอดวยส่ือการเรียน 
การสอนที่นาสนใจหรือใชการอภิปรายทัง้หองเรียนโดยครูเปนผูดําเนินการ 

2) แบงกลุมนกัเรียนโดยจดัใหคละความสามารถและเพศ แตละกลุมประกอบดวย 
สมาชิก 4-5 คน เรียกกลุมนีว้า Study Group หรือ Home Group กลุมเหลานี้จะจะศกึษาทบทวน
เนื้อหาขอความรูที่ครูนําเสนอ สมาชิกกลุมที่มีความสามารถสูงกวาจะชวยเหลือสมาชิกที่มี
ความสามารถดอยกวาเพื่อเตรียมกลุมสําหรับการแขงขันในชวงทายสัปดาหหรือทายบทเรียน 

3) จัดการแขงขันโดยจดัโตะแขงขันและทมีแขงขัน (Tournament Teams) ที่มีตัวแทน 
ของแตละกลุม ตามขอ 2) ที่มีความสามารถใกลเคียงมารวมแขงขันกันตามรูปแบบและกติกาที่
กําหนด ขอคาํถามที่ใชในการแขงขันจะเปนคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนมาแลวและมีการฝกฝน
เตรียมพรอมในกลุมมาแลว ควรใหทกุโตะแขงขันเริ่มแขงขันพรอมกัน 

4) ใหคาคะแนนการแขงขันโดยใหจัดลําดับคะแนน ผลการแขงขันในแตละโตะแลวผู 
เลนจะกลับเขากลุมเดิม (Study Group) ของตน 

5) นําคะแนนการแขงขันของแตละคนมารวมกันเปนคะแนนของทีม ทีมที่ไดคะแนน 
รวมหรือคาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล 

 
4.  Student Teams and Achievement Divisions (STAD) เทคนิคนี้พัฒนาเพิ่มเติมจาก

เทคนคิ GT G แตจะใชการทดสอบรายบุคคลแทนการแขงขัน ขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 
1) ครูนําเสนอประเด็นหรือเนื้อหาใหมแกผูเรียน โดยอาจจะนําเสนอดวยส่ือการเรยีนที่ 

นาสนใจใชสอนโดยตรงหรอืตั้งประเด็นใหครูอภิปลาย 
2) จัดผูเรียนเปนกลุมๆละ 4-5 คน ใหสมาชิกมีความสามารถคละกันมีทั้งความสามารถ 

สูง ปานกลาง และต่ํา 
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3) แตละกลุมรวมกันศกึษา ทบทวนเนื้อหาที่ครูนําเสนอจนเขาใจ 
4) ผูเรียนทุกคนในกลุมทําแบบทดสอบ (Quiz) เพื่อวดัความรูความเขาใจในเนื้อหา 

ที่เรียน 
5) ตรวจคําตอบของผูเรียน นําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกันเปนคะแนน 

กลุม 
6) กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด (ในกรณีที่แตละกลุมมีจํานวนสมาชิกไมเทากันใหใชคะแนน 

เฉลี่ยแทนคะแนนรวม) จะไดรับคําชมเชย โดยอาจติดประกาศไวที่บอรดหรือปายของหองเรียน 
 
5.  Team Assisted Individualization (TAI) กิจกรรมนี้เนนการเรียนรูของผูเรียนแตละ

บุคคลมากกวาการเรียนรูในลักษณะกลุม เหมาะสําหรับการสอนคณิตศาสตร การจัดกลุมผูเรียนจะ
คลายกับเทคนคิ STAD และ TGT แตในเทคนิคนี้ผูเรียนแตละคนจะเรียนรูและทํางานตามระดับ
ความสามารถของตน เมื่อทํางานในสวนของตนเสร็จแลวจึงจะไปจบัคูหรือเขากลุมทํางาน ขั้นตอน
กิจกรรมประกอบดวย 

1) จัดผูเรียนเปนกลุมเล็กคละความสามารถกลุมละ 2-4 คน  
2) ผูเรียนทบทวนสิ่งที่เรียนมาแลวหรือศึกษาประเดน็/เนือ้หาใหม โดยการอภปิรายสรุป 

ขอความรู หรือถามตอบ 
3) ผูเรียนแตละคนทํางานที่ 1 แลวจับคูกนัภายในกลุมของตนเพื่อ 

 - แลกกนัตรวจงานที่ 1 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
 - อธิบายขอสงสัยและขอผิดพลาดของคูตนเอง 
หากผูเรียนคูใดทํางานที่ 1 ไดถูกตอง รอยละ 75 ขึ้นไปใหทําใบงานชดุที่ 2 แตหากคนใด

คนหนึ่งหรือทั้งคูไดคะแนนนอยกวารอยละ 75 ใหผูเรียนทั้งคูทํางานชุดที่ 3 หรือ 4 จนกวาจะทําได
ถูกตอง รอยละ 75 ขึ้นไปจึงจะผานได 

ทําการทดสอบ (Quiz)  
4) นําคะแนนผลการทดสอบของแตละคนมารวมกนัเปนคะแนนกลุมหรือใชคะแนน 

เฉลี่ย ในกรณจีํานวนคนแตละกลุมไมเทากัน 
5) กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดไดรับรางวัลหรือติดประกาศชมเชย 

 
6.  Group Investigation (GI) เปนเทคนิคการเรียนแบบรวมมือที่สําคัญอีกเทคนิคหนึง่ เปน

การจัดกลุมผูเรียนเพื่อเตรยีมการทําโครงงานกลุม หรือทํางานที่ครูมอบหมาย กอนใชเทคนิคนี้ครู
ควรฝกทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสงัคมใหแกผูเรียนกอน เทคนิคนี้เหมาะสําหรับการสืบคน
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ความรูหรือแกปญหาเพื่อหาคําตอบในประเด็นหรือหวัขอที่สนใจ เชน การเรียนในวชิาชีววิทยาหรอื
ส่ิงแวดลอม ขัน้ตอนการเรียนประกอบดวย 

1) ครูและผูเรียนรวมกนัอภิปราย ทบทวนเนื้อหาหรือประเด็นที่กําหนด 
2) แบงผูเรียนเปนกลุมเล็กคละความสามารถกลุมละ 2-4 คน 
3) แบงเรื่องทีจ่ะศึกษาเปนหวัขอยอย แตละหวัขอจะเปนใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2  ใบ 

งานที่ 3 เปนตน 
4) ผูเรียนแตละกลุมเลือกทําหนึ่งหวัขอ(ใบงานเพียงใบเดยีว) โดยใหนกัเรียนที ่

เรียนออนในกลุมเลือกขอยอยที่จะศกึษากอน หรืออาจใหผูเรียนในกลุมแบงกันหาคําตอบตามใบ
งานแลวนาํคําตอบทั้งหมดมารวมกันเปนคาํตอบที่สมบูรณ 

5) ผูเรียนแตละกลุมรวมกนัอภิปรายเรื่องจากใบงานที่ศกึษาจนเปนที่เขาใจของทุก 
คนในกลุม 

6) ใหแตละกลุมรายงานผลการศึกษาโดยเริ่มจากกลุมที่ทาํใบรายงานที่ 1 จนถึงใบ 
รายงานสุดทาย แลวชมเชยกลุมที่ทํางานไดถูกตองที่สุด 

 
7.  Learning Together (LT) วิธีนี้เปนวิธีที่เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทยปญหา การ

คํานวณหรือการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ขั้นตอนกิจกรรมประกอบดวย 
1) ครูและนกัเรียน อภิปราย สรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบทีแ่ลว 
2) แบงผูเรียนเปนกลุมเล็กคละความสามารถกลุมละ 4-5 คน 
3) ครูแจกใบงานกลุมละ 1 แผน 
4) แบงหนาทีผู่เรียนแตละคนในกลุมดังนี ้

      คนที่ 1 อาน คําสั่งหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน 
      คนที่ 2 ฟงขั้นตอนและจดบันทึก 
      คนที่ 3 อานคําถามและหาคําตอบ 
      คนที่ 4 ตรวจคําตอบ (ขอมูล) 

5) แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียว แตละกลุมสงงาน 1 ช้ิน ผลงานที่เสร็จ 
แลวเปนผลงานที่ทุกคนยอมรับ ซ่ึงทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากนั 

6) ปดประกาศชมเชยกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
 
8.  Numbered Heads Together เปนกจิกรรมที่เหมาะสําหรับการทบทวนหรือตรวจสอบ 

ความเขาใจ ขัน้ตอนกิจกรรมประกอบดวย 



 
69 

1) เตรียมประเด็นปญหา/ขอคําถามที่จะใหผูเรียนศึกษา 
2) แบงผูเรียนเปนกลุมๆ กลุมละ 4 คน ประกอบดวยผูเรียนที่เกงหนึ่งคน ผูเรียนที ่

ปานกลางสองคน ผูที่เรียนออน 1 คน แตละคนมีหมายเลขประจําตัว  
3) ถามคําถาม/มอบหมายงานใหทํา 
4) ใหผูเรียนอภิปรายในกลุมยอยจนมั่นใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคําตอบ 
5) ครูถามคําถามในประเด็นที่กําหนดโดยเรียกหมายเลขประจําตัวผูเรียนคนใดคน 

หนึ่งในกลุมตอบ 
6) ใหคําชมเชยกลุมที่สมาชิกในกลุมสามารถตอบคําถามไดถูกตองมากที่สุดผูเรียน 

ทุกคนตรวจสอบความถูกตองของขอคําตอบที่ตนและกลุมรวมกัน ศึกษา ซักถาม ทําความเขาใจขอ
คําตอบจนกระจางชัดเจน 

 
9.  Co-op Co-op เปนเทคนิคที่เนนการรวมกันทํางาน โดยสมาชิกของกลุมที่มี

ความสามารถและความถนดัตางกันไดแสดงบทบาทหนาที่ที่ตนถนัดเต็มที่ ผูเรียนเกงไดชวยเหลือ
เพื่อนที่เรียนออน เปนกจิกรรมเกี่ยวกับการคิดระดบัสูงทั้งการวิเคราะห และสังเคราะหและเปน
วิธีการที่สามารถนําไปใชสอนในวิชาใดก็ได ขั้นตอนกจิกรรมประกอบดวย 

1) กําหนดขอบขายประเดน็หรือเนื้อหาตามจุดประสงคที่จะใหผูเรียนไดศึกษา 
2) ผูเรียนทั้งชัน้เรียนรวมกันอภิปรายเพื่อกาํหนดประเด็นหรือหัวขอที่จะศึกษา 
3) กําหนดกลุมยอย โดยใหสมาชิกกลุมมีความสามารถคละกัน 
4) แตละกลุมเลือกหัวขอที่จะศึกษา 
5) สมาชิกในแตลกลุมชวยกนักําหนดหวัขอยอยแลวแบงหนาที่รับผิดชอบโดยให 

สมาชิกแตละคนเลือกศึกษาหัวขอยอยคนละหนึ่งหัวขอ 
6) สมาชิกนําผลงานมารวมกนัเปนงานกลุม อาจมีการอานทบทวนและปรับแตงภาษา 

ใหผลงานกลุมที่ทํารวมกันมคีวามสละสลวยตอเนื่อง เตรียมผูที่จะเสนอผลงานกลุม 
7) นําผลงานกลุมเสนอตอช้ันเรียน 
8) ทุกกลุมชวยกันประเมินผล โดยประเมนิทั้งขบวนการทํางานกลุมและผลงานกลุม 

 
10.  Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) เปนตัวอยางแนวทางการ

นําเทคนิคการเรียนแบบรวมมือไปใชเพื่อพฒันาการเรียนการสอนภาษา ขั้นตอนกิจกรรม
ประกอบดวย 

1) การสรางกลุมการอานโดยแบงกลุมผูเรียนกลุมละ 8-15 คน ตามระดบั 
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ความสามารถในการอาน 
2) จัดกลุมยอย โดยนักเรียนในแตละกลุมจะทํางานเปนคูๆ หรือกลุมละ 3 คนตาม 

ความเหมาะสม หลังจากนัน้นํากลุมยอยทีส่รางขึ้นใหมนี้ไปจับคูกับกลุมยอยจากกลุมอานกลุมอื่น 
เพื่อใหแตละกลุมมีสมาชิกที่มีความสามารถคละกันทั้งสมาชิกที่มีความสามารถทางการอาน สูง 
ปานกลาง และต่ํา 

3) กิจกรรมการอานพื้นฐาน ผูเรียนทุกคนตองอานหนังสอืที่บังคับตามหลักสูตร  
จากนั้นครูจะเลาเรื่องใหผูเรียนฟงวันละประมาณ 20 นาที หลังจากการเลาเรื่องครูจะนําตํารามา
เสนอแนะนําใหผูเรียนสนใจหรืออยากอาน ผูเรียนทุกคนจะไดรับมอบหมายใหอานหรือทํากิจกรรม
เกี่ยวกับการอานอยางใดอยางหนึ่ง ขณะทีค่รูกําลังทํางานกับกลุมยอยกลุมยอยกลุมใดกลุมหนึ่ง 

4) การหาเพื่อนชวยสอบหลังจากทํากจิกรรมที่ครูมอบหมายสําเร็จ ผูเรียนจะขอให 
เพื่อนในกลุมเซ็นชื่อรับรองวาเขาไดทํากิจกรรมและเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ครูกําหนด 

5) การทดสอบ หลังจากเรียนแตละครั้งจะมีการสอบยอยโดยใชเวลาสั้นๆ 
6) การสอนอาน ในแตละสัปดาหครูจะสอนการอานแกผูเรียนหนึ่งครั้งโดยเนน 

การสอนอานเพื่อจับใจความ แลวจะมอบหมายใหผูเรียนไปฝกอานจับใจความ 
7) การสอนเขยีน ครูจะสอนหลักการเขียนในหองเรยีนขณะผูเรียนยังทาํงานใน 

กลุมยอย หลังจากเรียนในชัน้เรียน 3 ช่ัวโมง ผูเรียนจะเขารวมโครงการฝกปฏิบัติการเขียน โดยจะ
ไดเขียนเรื่องทีต่นสนใจและชอบ 
 

ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 
 การเรียนแบบรวมมือจะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพจิารณาทักษะในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน การแกปญหา การตัดสนิใจ การแสวงหาความรูใหม และการยอมรบัซึ่งกันและกนั ส่ิงเหลานี้
จะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขพรอมๆกับพัฒนาความดีงาม และความรูความสามารถ 
การเรียนแบบรวมมือจึงมีผลดีและประโยชนดังตอไปนี ้
 1) ชวยสงเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี ผูเรียนในกลุมทกุคนจะชวยเหลือหรือ
แลกเปลี่ยนและใหความรวมมือซ่ึงกันและกันในบรรยากาศที่เปนกันเองและเปดเผย สมาชิกกลุมทุก
คนกลาถามคําถามที่ตนไมเขาใจ บรรยากาศเชนนี้นําไปสูการอภิปรายซักถามทั้งในและนอกชัน้
เรียนอันจะนําไปสูการเรียนรูแบบไรพรมแดน 
 2) กอใหเกดิการเรียนรูในกลุมยอย การแบงผูเรียนเปนกลุมจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน
ไดพูด คยุ อภปิราย ซักถาม จนเกดิความเขาใจอยางชดัเจน คนที่เรียนเกงสามารถชวยเหลือคนที่
เรียนออนกวาใหตามเพื่อนใหทัน 
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 3) ชวยลดปญหาวินยัในชั้นเรียน ผูเรียนจะใหกําลังใจยอมรับและรวมมือและชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะรับผิดชอบในความสําเร็จของกลุม จึงจําเปนตองรวมมือกัน
พัฒนาเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคใหเกิดขึน้ในกลุม 
 4) ชวยยกระดบัคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของทั้งหองเรียน เมื่อผูที่เรียนเกงจะ
ชวยเหลือผูที่เรียนออน เขาจะเรียนรูความคิดรวบยอดของสิ่งที่กําลังเรียนไดชัดเจนขึน้ขณะที่ผูเรียน
ออนสามารถเรียนรูจากเพื่อนที่ใชภาษาใกลเคียงไดงายกวาเรียนจากคร ู
 5) สงเสริมใหผูเรียนไดพฒันาความคิดสรางสรรค ไดศึกษาคนควาทํางาน และแกปญหา
ดวยตนเอง และมีอิสระที่จะเลือกวิธีการเรียนรูของตน 
 6) ผูเรียนที่มีประสบการณในการเรียนแบบรวมมือ จะมทีักษะในการบริหาร จัดการการ
เปนผูนําการแกปญหา มนษุยสัมพันธและการสื่อความหมาย 
  7) การเรียนแบบรวมมือชวยเตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลกของความเปนจริง ซ่ึง
เปนโลกที่ตองอาศัยความรวมมือมากกวาการแขงขัน 
 

หนวยการเรียน 
 

ความหมายของหนวยการเรยีน 
 
 ถวัลย  มาศจรสั.  (2545: 25-26) และนาตยา  ปลันธนานนท.  (2546: 49-50) ไดกลาวถึง
ความหมายของหนวยการเรยีนสอดคลองกันวา  หนวยการเรียน หมายถึง  สาระการเรียนรูรายป
หรือรายภาคทีก่ําหนดไวไปบูรณาการจัดเปนความรูที่ครบ   วงจรในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซ่ึงมีการ
จําแนกเนื้อหาความรูของแตละกลุมสาระการเรียนรูออกเปนเรื่องยอย ๆ หนวยการเรยีน แตละ
หนวยจึงประกอบดวย  ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู และจํานวนเวลาหรือเปนการจําแนกเนื้อหา
แตละสาระในลักษณะเปนความรูแบบครบวงจร  ในการจัดทําหนวยการเรียนอาจบรูณาการทั้ง
ภายในและระหวางสาระการเรียนรู  หรือบูรณาการที่สอดคลองกับวถีิชีวิตของผูเรียนโดยพิจารณา
จาก  ผลการเรียนรูที่มีความสัมพันธตอเนือ่งกันโดยมีครูผูสอนเปนผูออกแบบและเปนหนวยการ
เรียน ที่มาจากความตองการของผูเรียน  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาไดในทุกป 
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ประเภทของหนวยการเรียน 
 
 นาตยา  ปลันธนานนท (2546: 60-61) ไดกลาวถึงประเภทของหนวยการเรียน ไววา ช่ือ
หนวยการเรยีนนั้นสามารถบงบอกความหมายไปตางๆ และจากชื่อหนวยการเรียนที่สรางขึ้น จะมี
อิทธิพลตอการชี้นําการออกแบบการเรียนการสอนของหนวยการเรยีนนั้นๆ ใหเปนไปตามชื่อหนวย
การเรียน ที่สรางขึ้นไดอยางงายๆ ซ่ึงสามารถวิเคราะหประเภทหนวยการเรียนไดอยางงายๆ จากชื่อ
หนวยการเรยีนวาชื่อหนวยการเรียนนัน้ๆ ส่ือไปในทางใด สามารถแบงออกไดเปน 9 ประเภท ดังนี้ 
 

1. หนวยการเรยีนที่เปนประเดน็ (Thematic unit)  หนวยการเรียน นี้ส่ือความหมายที ่
เปนแนวคิด หรือความคิดรวบยอด (Conceptual unit) ที่กวางขวาง เชน หนายการเรียนรูเร่ือง
ส่ิงแวดลอม ระบบปฏิสัมพันธ ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง เปนตน 
 

2. หนวยการเรยีนที่เปนหวัขอ (Topic unit) หนวยการเรียนลักษณะนี้จะสือ่ใหผูสอนมุง 
ให  ผูเรียนมีความรูความเขาใจเปนหลัก เชน หนวยการเรยีนเรื่องครอบครัว พืช ยาและสารพิษ 
เทนนิส แสงและเงา ประเทศญี่ปุน เปนตน 
 

3. หนวยการเรยีนที่เปนปญหา (Problem unit) หนวยการเรยีนลักษณะนี้จะกระตุนให 
เกิดการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อมุงหาคําตอบจากหนวยการเรยีน ซ่ึงบางครั้งก็นิยมตั้งชื่อ
หนวยการเรยีนในรูปของคําถาม เชน หนวยการเรียนเรื่องน้ําอัดลมเปนอยางไรเหน็อะไรในชอนก็
กินขาว มองไดไกลแคไหน เปนตน 
 

4. หนวยการเรยีน ที่เปนประเด็นปญหา (Issue unit) จะคลายกับหนวยการเรียนที่เปน 
ปญหาแตปญหาที่เปน  Issue unit มักจะเปนปญหาที่กําลังมีความเคลื่อนไหวอยูในสงัคม ยังไม
สามารถหาขอยุติ สวน Problem มักเปนปญหาที่เร้ือรังมานาน ส่ังสมอยูในสังคมมานาน จนเปนที่
รับรูทั่วไป การกําหนดหนวยการเรียนที่จะเปน Issue unit  หรือไมจึงขึน้อยูกับภาวะการณในสังคม
ในขณะนัน้ หนวยการเรียนแบบนี้จึงมีความทันสมัยทันเหตุการณ เชน เมื่อคร้ังที่เกิดเหตุการณ 11 
กันยายน 2544 ถาจะสรางหนวยการเรียนแบบ Issue unit ก็เชนเรื่อง เวลิดเทรด กันยาทมิฬ  หนวย
การเรียนเรื่องการกอการราย  ละเมิดทางเพศ  ความรุนแรง  ถือเปนตัวอยางหนวยแบบ Issue  unit ได 
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5. หนวยการเรยีนที่เปนคานยิม คุณธรรม จริยธรรม (Value unit หรือ Moral unit) หนวย 
การเรียนรูลักษณะนี้จะมีเปาหมายของหนวยการเรียนประเภทนี้  จะมุงพัฒนาคุณธรรม  จริธรรม  ให
เกิดขึ้นในตวัผูเรียน เชน หนวยการเรียนเรือ่ง ความรักชาติ การเสียสละ ความรับผิดชอบ การพึ่งพา 
เปนตน 
 

6. หนวยการเรยีนที่เปนเหตุการณ เร่ืองราว วรรณกรรม (Story unit หรือ Literature unit)   
หนวยการเรยีนลักษณะนี้มเีปาหมายของทีจ่ะมุงนําเสนอเรื่องราวตางๆ ประวัติความเปนมาใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจ  และสะทอนแงคิด  มมุมองตางๆ จากเรื่องราวนั้น หนวยการเรยีน เร่ือง 
อาณาจักรสุโขทัย รัชการที่ 9 สุนทรภู พระอภัยมณี หนูนอยหมวกแดง เปนตน 
 

7. หนวยการเรยีนที่เปนอาชีพ (Career unit) หนวยการเรยีนลักษณะนี้มเีปาหมายที่จะให 
ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับความรูที่มีอยูในอาชีพตางๆ ลักษณะของอาชีพนั้น  ไดสํารวจอาชีพการ
เตรียมตัวกาวสูอาชีพนั้นๆ ใหประสบความสําเร็จ เชน หนวยการเรยีนเรื่องนักบิน หนังสือพิมพ 
ตํารวจ นกัประดิษฐ นักกีฬา  เปนตน 
 

8. หนวยการเรยีนที่เปนโครงงาน (Project unit) หนวยการเรียนลักษณะนีจ้ะชี้นําให 
เปาหมายการเรียนเนนไปทีก่ารใหผูเรียนคิดโครงงาน ทําโครงงาน สรางชิ้นงานตางๆ เชน หนวยการ
เรียนเรื่อง กังหัน ระบบนิเวศ ปาชายเลน  วางแผนลดพลงังาน การยอมผา เปนตน 
 

9. หนวยการเรยีนที่เปนทักษะ (Skill unit) หนวยการเรียนลักษณะนี้ใหความรูสึกที ่
จะตองใหผูเรียนทักษะเหลานี้เปนหนวยการเรียนที่มุงพฒันาทักษะใหแกผูเรียน เชน การเจรจา
ตอรอง การจูงใจ การประนปีระนอม ความขัดแยง เปนตน 
 
การออกแบบหนวยการเรียน 
 
 นาตยา  ปลันธนานนท (2545: 63-85) กลาวถึงการออกแบบแตละหนวยการเรียนวา การ
ออกแบบแตละหนวยการเรยีนนัน้ จะมกีารกําหนดผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูที่
เฉพาะเจาะจง และมีความชดัเจนเกี่ยวของกบัหนวยการเรยีนนัน้ๆ มากขึน้กวาจุดประสงคในระดับ
รายวิชาหรือระดับชั้นป หนวยการเรียนทีอ่อกแบบไวมจีุดประสงคทีจ่ะใหผูเรียนมคีวามรู
ความสามารถที่จะทําอะไรได โดยเมื่อกําหนดไดแลววาแตละชั้นปจะมจีุดเนนในการเรียนรูอะไร มี
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หนวยการเรยีนอะไรบาง  ซ่ึงเปหนาที่ของครูผูสอนที่จะตองออกแบบหนวยการเรยีน และวางแผน
การเรียนการสอนภายในหนวยการเรียนหนึ่งๆ ซ่ึงมี 2 ขั้นตอนดังนี้  
 
 ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดฐานความคิดเพื่อใชเปนกรอบในการออกแบบหนวยการเรยีนฐาน
ความคิดนี้มีอยูมากมายรอบตัวเรา การทํางานใด ๆ โดยมกีรอบความคิดอยางใดอยางหนึ่งเปนฐานไว 
จะทําใหการทาํงานนั้นมีความรอบคอบ มีทิศทางชัดเจน  ไมเล่ือนลอย สะเปะสะปะ การออกแบบ
แผนการสอนก็เชนกนั ถารูจกัเลือก ตัดสินใจหรือหรือกําหนดกอนวาหนวยการเรียนนี้จะใชอะไร
เปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียนนี้ จากนัน้จึงคอยนําไปเขียน รายละเอยีดเปน
แผนการสอนจะทําใหแผนการสอนนั้นมคีุณภาพยิ่งขึ้น  ซ่ึงฐานความคิดที่จะนํามาใชในการ
ออกแบบหนวยการเรียนมี 3 ประเภท คือ ฐานความคิด ที่เกี่ยวกับความรูวิชาการ  ฐานความคิดที่
เกี่ยวกับทกัษะ และฐานความคิดที่เกี่ยวกับสังคม จริยธรรม ซ่ึง นาตยา (2545: 63-85) กลาววาวิธีการ
ดําเนินการในการกําหนดฐานความคิด มดีงันี้ 
 

1. ความรูวิชาการเปนฐานความคิด (Academic-based unit) หนวยการเรยีนที่ใชความรู 
วิชาการเปนฐานความคิด มุงบูรณาการความรูเปนหลัก สามารถทําไดหลายวิธี  ไดแก 

1.1  ใชกลุมสาระ หรือธรรมชาติวิชาเปนฐานความคิด (Discipline-based unit)  ในการ 
ออกแบบจุดประสงคหรือกิจกรรมการเรียน ทักษะการเรียน หัวขอเร่ือง จุดประสงคและกิจกรรม
และการออกแบบโครงงาน (Project) 

1.2  ใชสาระเปนฐานความคิด (Strand-based unit) ทุกกลุมสาระจะมีกาํหนดสาระ 
(Stand) และมาตรฐาน (Standard) เปนกรอบของการกําหนดมาตรฐานของศาสตรตางๆ สาระเปน
องคความรูที่เปรียบเหมือนเกลียวเชือกที่มดัรวมองคความรูตางๆ ประกอบเขาดวยกนั เพื่อความเปน
มาตรฐานในการเรียนรูศาสตรนั้นๆ ในการจัดทําหนวยการเรียนโดยนําสาระเปนฐานความคิดในการ
ออกแบบ  จะทําใหหนวยการเรียนนั้นสามารถเชื่อมโยงสาระตาง ๆ ทั้งในกลุมสาระเดียวกัน และ
จากตางกลุมสาระ มาเปนแนวทางกําหนดจดุประสงค หรือกิจกรรม หรือกําหนดหวัขอเร่ืองให
สอดคลองตามแนวคดิของสาระนั้นๆ ผูเรียนกจ็ะไดเรียนรูองคความรูตาง ๆ หลอมรวมเขาดวยกัน
อันจะเปนความรูที่ยั่งยืนตอผูเรียนมากกวาที่จะไปเรยีนสาระตาง ๆ แยกจากกัน 

1.3  ใชแนวคดิหรือความคดิรวบยอดเปนฐานความคิด (Conceptual-based unit) วิธีการ 
ออกแบบนี้ผูสอนมีจุดประสงคที่จะพัฒนาความคิดรวบยอดใหแกผูเรียนจึงคัดเลือกหรือกําหนด
ความคิดรวบยอดที่ตองการในหนวยการเรยีนนัน้ๆ ไวกอน  จากนัน้จึงกาํหนดวาจะมหีัวขอเร่ือง
อะไรบางที่จะสอน เพื่อไปสูความคิดรวบยอดเหลานั้น และเชื่อมโยงไปสูประเด็นของหนวยการ
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เรียนเพื่อใหเกดิความคิดรวบยอดหนึ่ง และจาความคิดรวบยอดหนึ่งๆ จะโยงไปสูความคิดรวบยอดที่
กวางขวางขึ้นในระดบัหนวยการเรียนอีก 
 

2. ทักษะเปนฐานความคิด (Skill-based unit) ทักษะเปนเปาหมายที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ 
การจัดการศกึษา  สามารถทําไดหลายลักษณะดังนี ้
 ใชทักษะการตัง้คําถามเปนฐานความคิด (Question-based unit) การนําคําถามมา 
เปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรียน จะทําใหผูสอนมีอิสระที่จะหลีกหนจีากการเรยีนที่
เนนทองจําไดโดยงาย  ผูสอนเปนผูสรางจินตนาการเดินเรื่องราว (Story line) ของสิ่งที่จะเรียนจะ
สอนดวยตนเอง และเปนการสะทอนใหเหน็ความพยายามที่จะสืบสอบความรู (Inquiry) คนหาความ
จริง 
 ใชทักษะการคดิเปนฐานความคิด (Thinking skill-based unit) ทักษะการคิดมีอยู 
หลากหลายรูปแบบ หลายๆ วิธีคิด การนําทักษะการคิดแบบตางๆ มาใชประโยชนเปนฐานความคิด
ในการออกแบบหนวยการเรยีนเพื่อจะใหหนวยการเรียนนั้นเปนหนวยที่กวางขวางขึ้นเอื้อใหผูเรียน
ไดเรียนดวยจดุประสงคและกิจกรรมที่หลากหลายกวางขึ้น 
 ใชช้ินงานเปนความคิด (Task-based unit) โดยกําหนดทกัษะทีต่องการสอนกอน 
จากนั้นใหคดิวาในแตละทกัษะจะใหผูเรียนสรางงานอะไรบางจากการใชทักษะที่หมาะสมกับหนวย
การเรียน จะทาํใหมองเห็นเปาหมายของการเรียนการสอนชัดเจนวาเรยีนไปเพื่อมุงฝกทักษะและนํา
ทักษะมาสรางชิ้นงานตางๆ ทั้งยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดบูรณาการความรูจากตางกลุมสาระมาใช
ดวย 
 ใชกิจกรรมเปนฐานความคดิ (Activity-based unit) โดยเมื่อผูสอนกําหนดหนวย 
การเรียนรูแลวตองพิจารณาวาจะฝกทักษะอะไรใหกับผูเรียน นกัเรียนควรจะทํากิจกรรมอะไรบาง 
นักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ไดอยางไรและนักเรียนไดประโยชนอะไรจากการปฏิบัติกิจกรรม
นั้นๆ 

 ใชกระบวนการพัฒนาทักษะเปนฐานความคิด (Skill development-based unit) เมื่อ 
กําหนดหนวยการเรียนแลวผูสอนตองพิจารณาวาจะฝกทักอะไรใหกบัผูเรียน แลวลําดับขั้นตอนของ
การพัฒนาทักษะ จากนั้นผูสอนขยายรายละเอียดของกระบวนการเหลานั้นวาจะปฏบิัติอะไร  ใคร
เปนผูปฏิบัติ ใชอุปกรณอะไรบาง เพื่อสามารถนําไปบันทึกลงในแผนการสอนได 

 ใชทักษะกระบวนการแกปญหาเปนฐานความคิด (Problem-based unit) ทําไดโดย 
การนําทักษะกระบวนการแกปญหามาเปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการเรยีน 
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3. สังคม จริยธรรมเปนฐานความคิด (Social / moral-based unit) การคํานึงถึงการอยูใน 
สังคม การอยูรวมกันกับผูอ่ืน และการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมก็เปนอีก
เปาหมายหนึ่งของการจัดการศึกษาที่สําคัญมาก หนวยการเรียนที่ใชสังคม จริยธรรมเปนฐาน
ความคิดมีอยูหลายแนวทางดวยกัน ซ่ึงสามารถทําไดดังนี้ 
 ใชชุมชนเปนฐานความคิด (Community-based unit) เปนการออกแบบหนวยการ 
เรียนรูที่ใชวิธีการมีสวนรวมกันระหวางหนวยงานที่จดัการศึกษาและชมุชนเพื่อการศกึษาในรูปแบบ
ตางๆ หรือการกําหนดใหสถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา อันประกอบดวยบุคคลตางๆ 
ในชุมชนรวมดูแลชวยเหลือการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา สําหรับในสวนของการ
ออกแบบหนวยการเรียนโรงเรียนก็สามารถนําชุมชนมาเปนฐานความคิดในการออกแบบหนวยการ
เรียนได เชน การใชชุมชนเปนแหลงเรยีนรู และฝกงานวิชาการและอาชพี การใหผูเรียนรวมดแูล
ชวยเหลือบริการชุมชนการใชโรงเรียนพัฒนาแนวคิดเรื่องอาชีพการทํางานใหแกผูเรียน การรวมมอื
กันระหวางสถานศึกษาและชมุชนในการจัดการศึกษา 
 ใชคุณธรรม จริยธรรมเปนฐานความคิด (Moral / ethical-based unit) การพัฒนาทักษะ 
การคิดใหแกผูเรียนและยังชีน้ําการคิดดใีหแกผูเรียนดวย 

 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนการเรียน แผนการสอน ซ่ึงถวัลย (2545: 164-172) และวัฒนาพร 

(2545: 139-146) ไดกลาวสอดคลองกันวา ในการจดัทําแผนการเรียนนัน้ ผูสอนมีอิสระในการ
ออกแบบแผนการเรียนของ ตนเอง ซ่ึงมีไดหลากหลายรูปแบบ แตอยางไรก็ตามผูสอนควรปฏิบัติ
ตามนโยบายของโรงเรียนที่กําหนดไววาใหรูปแบบใด ถาหากโรงเรียนมิไดกําหนดรปูแบบไว จึง
เลือกแบบที่ตนเองเหน็วาสะดวกตอการนาํไปใช ซ่ึงขั้นตอนในการจัดทําแผนการเรยีน สรุปไดดังนี้ 

 
1. เลือกรูปแบบแผนการจัดการเรียน นําหนวยการเรียนทีก่ําหนดไวมาพจิารณาจัดทํา 

แผนการจัดาการเรียน 
 

2. ตั้งชื่อแผนตามหัวขอสาระการเรียน 
 
3. กําหนดจํานวนเวลา ระบุระดับชั้น 

 
4. วิเคราะหจุดประสงคการเรียน จากผลการเรียนรายป รายภาคที่เลือกไว เขียนเปน 
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จุดประสงคการเรียนรายวิชาโดยยดึหลักการเขียนจุดประสงคการเรียนรูของ Morris ที่วาจุดประสงค
การเรียน ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 1) บรรยายจดุมุงหมาย ไมใชวิธีการ 2) สะทอนถึงระดับตางๆ 
ของทักษะที่เกดิ 3) ใชคํากรยิาที่เปนรูปธรรม และใชองคประกอบ 3 สวนตามแนวคิดของ Mager คือ 
พฤติกรรม (Overall behavior) สถานการณหรือเงื่อนไป (Important condition) และ เกณฑ 
(Criterion) 
 

5. เลือกจุดประสงคการเรียน ทีว่ิเคราะหไวแลว เฉพาะขอที่สัมพันธกับหัวขอสาระการ 
เรียน กําหนดเปนจุดประสงคการเรียน หรือจุดประสงคปลายทางตามธรรมชาติวิชา 
 

6. วิเคราะหสาระการเรียนเปนรายละเอียดสําหรับนําไปใชจัดการเรียน สาระการเรียน 
จะเปนเนื้อหาใหมของมวลเนื้อหาที่กําหนดไวทีจ่ําเปนตองสอน 
 

7. กําหนดจุดประสงคนําทางตามลําดับความยากงายของเนือ้หานั้นๆ 
 
8. เลือกกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสม 

 
9. เลือกสื่ออุปกรณสําหรับใชประกอบการจดัการเรียน ใหเหมาะสมกับสาระการเรียน ที่ 

เลือกมา เชนรูปภาพ บัตรคํา วีดีทัศน 
 

10. จัดทําลําดับขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรยีน โดยคํานึงถึงขั้นตอนการสอนตาม 
ธรรมชาติวิชา ตามจุดประสงคนําทาง และควรคํานึงถึงการบูรณาการเทคนิคและกระบวนการเรียนรู 
รวมทั้งสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เขาไวในแตละขั้นตอนดวย 
 

11. กําหนดการวดัประเมินผลโดยระบวุิธีการประเมินผลการเรียน ทั้งที่เกดิระหวางเรียน  
ตามจุดประสงคยอย นําทาง และที่เกดิหลังการเรียนการสอนเมื่อจบแผนการจัดการเรยีน โดยใช
วิธีการวัดหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน ปฏิบัติจริง การทดสอบความรู การทํางาน
กลุม ฯลฯ 
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การวิจยัเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุ 
วิทยา นี้ผูวิจยัได นําหลักการและวิธีของการพัฒนาหนวยการเรียน โดยผูวิจยัปรับรูปแบบของ 
หนวยการเรยีน เปนรูปแบบของหนวยกจิกรรม ที่ดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอนมีทั้งในและนอก
เวลาเรียนและกําหนดบทบาทของอาจารยผูสอนทําหนาที่เปน อาจารยที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง แสดง
บทบาท 5 ประการคือ  การสอน การสนบัสนุน การกระตุน การแนะนาํ การเปนเพื่อน  

 
เกณฑการประเมิน 

 
ความหมายของเกณฑการประเมิน 
 
 คําวา “Rubric” หมายถึง “กฎ” หรือ “กติกา” (Rule) สวนคําวา “Rubric Assessment” นั้น 
หมายถึง แนวทางในการใหคะแนน (Scoring Guide) ซ่ึงสามารถที่จะแยกแยะระดับตางๆ ของ
ความสําเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนจากดีมากไปจนถึงตองปรับปรุง
แกไข (บุญเรยีง ขจรศิลป และคณะ,2544 อางถึง Jasmine, 1993: 9) 
 

บุญเรียง  ขจรศิลป และคณะ (2544) กลาวถึงการกําหนดเกณฑการประเมิน (Rubric 
Assessment) วา การกําหนดเกณฑการประเมินนั้น  ผูสอนและนกัเรียนควรจะกําหนดเกณฑการ
ประเมินดวยกนั  ซ่ึงควรจะจดัทําใหเสร็จกอนที่นักเรยีนจะไดลงมือปฏิบัติงานชิ้นนัน้ เกณฑการ
ประเมินนัน้นอกจากใชเปนเครื่องมือในการประเมินแลว ยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการสอนอีก
ดวย  เพราะเกณฑการประเมนินั้นในการเรยีนที่นกัเรยีนจะตองรับทราบ Ryan (1994: 28) ซ่ึง
แนวคดินี้สอดคลองกับแนวคิดของมาซาโน Marzano et al. (1993: 29) ที่กลาวไวสรุปไดวา การ
ประเมินการปฏิบัตินั้นตองกาํหนดเกณฑใหชัดเจนซึ่งเกณฑในการใหคะแนนจะตองมีระดับสเกลที่
แนนอน และมีการบรรยายถึงคุณลักษณะของการปฏิบัติตามระดับของสเกลนั้นๆ เนื่องจากระดับ
ของเกณฑการวัดไดบอกถึงคุณลักษณะทีสํ่าคัญใหแกครู ผูปกครอง และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ ทําให
มีการเรียนรูวานักเรียนทําอะไรไดบางและรูอะไรบาง และยังชวยใหรักเรียนเกดิการเรยีนรูตาม
เปาหมาย 
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รูปแบบของเกณฑการประเมิน 
 

บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ (2544) กลาวถึงรูปแบบของเกณฑการประเมินวา รูปแบบของ 
เกณฑการประเมินนั้นมีผูจําแนกไวหลายลักษณะ เชนจาํแนกเกณฑการประเมินออกเปน 2 ประเภท
(บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ, 2546 อางถึง Jasmine, 1993: 9-13 และ Ryan, 1994: 27-29) สรุปได
ดังนี ้

1)  เกณฑการประเมินในภาพรวม (Holistic Rubric) คือ แนวทางการใหคะแนนโดย 
พิจารณาจากภาพรวมของชิ้นงาน โดยจะมคีําอธิบายลักษณะของงานในแตละระดับไวอยางชัดเจน 
เกณฑการประเมินในภาพรวมนี้ เหมาะที่จะใชในการประเมินทกัษะการเขียน สามารถที่จะ
ตรวจสอบความตอเนื่อง ความคิดสรางสรรค และความสละสลวยของภาษาที่เขียนได 
 

ตัวอยางของเกณฑการประเมนิทักษะการเขยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา:  (บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ, 2546 อางถึง Ryan, 1994: 28)  
 
 เกณฑการประเมินในภาพรวมสวนใหญจะใช 3-6 ระดับ  เกณฑการประเมิน 3 ระดับจะ
เปนที่นิยมใชกันมากเนื่องจากการใชเกณฑ 3 ระดับนัน้  จะงายตอการกําหนดรายละเอียดซึ่งจะยดึ
เกณฑ  คาเฉลี่ย สูงกาวาคาเฉลี่ย และต่ํากวาคาเฉลี่ย  นอกจากงายตอการกําหนดคาแลวยังงายตอการ
ตรวจใหคะแนนอีกดวย  เนื่องจากความแตกตางระหวางระดับของเกณฑทั้ง 3 ระดับนั้นจะแตกตาง

ระดับคะแนน ลักษณะของงาน 

3 (ดี) - เขียนไดตรงประเด็นตามทีก่ําหนดไว 
 - มีการจัดระบบการเขียน เชน มีคํานํา เนื้อหา  

และบทสรุปอยางชัดเจน 
 - ภาษาทีใ่ช เชน ตัวสะกด และไวยากรณมคีวามถูกตอง 

   สมบูรณ ทําใหผูอานเขาใจงาย 
 -ใชคําศัพทที่เหมาะสม 
3 (ผาน) ขาด 1 ประเดน็ 
2 (ตองปรับปรุง) ขาด 2 ประเดน็ขึ้นไป 

0 ไมมีผลงาน 
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กันอยางชดัเจน  แตถาใช 5 หรือ 6 ระดับ ความแตกตางระหวางระดับจะตางกนัเพยีงเล็กนอย  ซ่ึงทํา
ใหยากตอการตรวจคะแนน  ถาตองการใชเกณฑ 5 หรือ 6 ระดับ วิธีการที่จะชวยในการกําหนด
เกณฑงายขึ้น ผูสอนอาจจะสุมตัวอยางงานของนักเรียนมาตรวจแลวแยกเปน 3 กอง  เปนงานที่มี
คุณภาพดี  ปานกลางและไมดี แลวตรวจสอบลักษณะที่เปนตัวแยกระหวางงานที่มีคุณภาพไมดี  
ลักษณะเหลานี้จะมาเปนรายละเอยีดของแตละระดับ (Ryan Concetta Doli, 1994: 28-29) 

2)  เกณฑการประเมินแบบแยกสวน (Analytic Rubric) คือแนวทางการใหคะแนนโดย
พิจารณาจากแตละสวนของงาน ซ่ึงแตละสวนจะตองกําหนดแนวทางการใหคะแนนโดยมีคํานยิาม
หรือคําอธิบายลักษณะของงานในสวนนั้นๆ ในแตละระดบัไวอยางชดัเจน 

นอกจากการจาํแนกรูปแบบการใหคะแนน 2 แบบดังทีก่ลาวมาขางตนแลว  A. Oosterhof 
(1996) แบงรูปแบบการใหคะแนนเปน 3 แบบ คือ 

1. แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 
2. มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
3. การใหคะแนนในภาพรวม (Holistic or Scoring Rubrics) 

 
การแบงรูปแบบการใหคะแนนดังกลาวสอดคลองกบั พรทิพย  ไชยโส (2541: 380-388) ที่

กลาวถึงระบบการใหคะแนนหรือเกณฑการประเมินในรูปแบบของการประเมินการปฏิบัติ 
(Performance Assessment) สรุปไดวา ระบบการใหคะแนนที่นํามาใชในการประเมนิการปฏิบัติมี 3 
ประเภท คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา และแบบการใหคะแนนผลรวม 
ระบบการใหคะแนนแตละประเภทมีขอดีขอจํากัดและความเหมาะสมสาํหรับการใหคะแนนผลงาน  
กระบวนการคดิ การปฏิบัติ และทักษะทางสังคม ดังนี้ 

 
ก.  แบบตรวจสอบรายการ ประกอบดวยรายการของพฤติกรรมและคณุลักษณะที่สามารถ 

ใหคะแนนได 2 แบบ คือ มีหรือไมมีพฤติกรรมหรือคุณลักษณะเหลานีว้ิธีการนี้เหมาะกับพฤติกรรม
หรือการปฏิบัติที่ซับซอน  ที่สามารถแบงออกเปนชุดของพฤติกรรม หร่ือคุณลักษณะยอยๆ ไดอยาง
ชัดเจน  เชน การผาตัดกระตาย การแบงครึง่มุม การทําใหเครื่องชั่งสมดุล  การจัดเตรยีมเครื่อง
บันทึกเสียงหรือการผูกเชือกรองเทา  ส่ิงเหลานี้เปนพฤตกิรรมที่ตองการลําดับขั้นตอนในการ
แสดงออกที่สามารถบงชี้ไดชัดเจน และกําหนดรายการกระทําเหลานั้นลงในแบบตรวจสอบรายการ  
แบบตรวจสอบรายการสามารถบันทึกไดหลายแบบ เชน ใชหรือไมใช มีหรือไมมี 0 หรือ 1 คะแนน 
และอาจจะเพิม่ชองใหผูประเมินบนัทึกไดวาไมมีโอกาสไดสังเกตการปฏิบัตินั้น ในบางกรณีอาจให
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คะแนน +1 ในบางกรณีอาจในคะแนน  +1  ในพฤติกรรมทางบวกที่เกดิขึ้น และ  -1  สําหรับ
พฤติกรรมที่ไมถูกตอง และ 0 ในกรณีที่ไมมีโอกาสไดสังเกต 

ข.  มาตราสวนประมาณคา นํามาใชเพื่อใหคะแนนคณุลักษณะของการปฏิบัติที่ซับซอน  
โดยการตัดสินใจถึงคุณลักษณะเหลานั้นไมเพียงแตมีหรือไมมี  และใชหรือไมใชเทานั้น  แตจะตอง
ใหผูประเมนิตดัสินใจถึงระดบัของการปฏิบัติที่แสดงออกมาดวยมาตราสวนประมาณคาแบบตวัเลข  
ซ่ึงเปนวิธีการที่ใชมากที่สุด รูปแบบของมาตราสวนประมาณคารูปแบบนี้  ตองการใหผูสรางแบบ
ประเมินกําหนดคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดที่จะสังเกตไดจากผลงานกระบวนการทํางานหรือการ
ปฏิบัติ  และในแตละคณุลักษณะผูสรางจะกําหนดตัวเลขแตละคุณลักษณะนั้น  โดยผูสรางตอง
กําหนดเกณฑที่แสดงถึงรายการคุณลักษณะแตละสวนนัน้  ตั้งแตรายการที่มีประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพมากทีสุ่ดจนกระทั่งนอยที่สุดในแตละเสกล  ซ่ึงกําหนดการใหคะแนนดังกลาว  จะตองตอบ
คําถามพื้นฐานการไดมาซึ่งรายการคุณลักษณะทีแ่สดงคุณภาพที่ดีที่สุด  ถูกตองที่สุดจนกระทั่งไมดี
ที่สุดหรือผิดพลาดมากที่สุดวาคืออะไร และอะไรคือความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นไดบางที่นักเรียน
จะไดคะแนนนอยลงในคณุลักษณะนั้น 

 
ค.  การใหคะแนนผลรวม การใหคะแนนแบบนี้ตองการใหประเมินใหความสนใจทีจ่ะ

ประเมินภาพรวมของการปฏิบัตินั้น และกําหนดคณุภาพและคุณคาของการปฏิบัตินั้นเปนตัวเลข 
เมื่อมีคุณภาพกจ็ะไดคะแนนมากกวาซึ่งใชเพื่อประเมินการสอบเรียงความ รายงาน หรือผลงานทาง
ศิลปะ เชน งานแสดงการเตนรําหรือการแสดงดนตรี การใหคะแนนผลรวมเปนระบบการให
คะแนนที่ผูใหคะแนน มองภาพคุณภาพรวมของผลงานมากกวาการรายละเอียดในแตละคุณลักษณะ
หรือความสามารถที่กําหนดไวในการวดัเหมาะกับการวัดผลงานมากกวาการปฏิบัติ 
การรวมคะแนนจากระบบการใหคะแนนตางๆ ในการประเมินการปฏิบัติตองการใหนกัเรียนได
แสดงออกในพฤติกรรมที่หลากหลาย และในแตละพฤติกรรมก็มีระบบการใหคะแนนตางๆ กัน 
ดังนั้น ผูประเมินควรกําหนดระบบการรวบรวมคะแนนจากระบบตางๆ เขาดวยกัน 
 

การวัดทักษะการปฏิบตั ิ
 
ธรรมชาติของการวัดทักษะ 
 

สุวิมล  วองวาณิช (2546: 2-13) กลาวถึงคาํนิยามเกี่ยวกบัการวัดทกัษะปฏิบัติวา เปนการ
ทดสอบที่ไมใชภาษา(non-verbal test) บางทานนิยามวา การวัดภาคปฏิบัติเปนการวัดพฤติกรรมการ
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ปฏิบัติซ่ึงไมใชความสามารถทางสมอง  แตเปนการวัดทกัษะทางกาย  บางทานนิยามวาการวดั
ภาคปฏิบัติเปนการวดัที่ใหผูถูกวัดแสดงการปฏิบัติใหดูซ่ึงพฤติกรรมนั้นเปนไดทัง้ความสามารถ
ทางสมองหรือทางกาย  นยิามที่กลาวของตนมีประเดน็ทีน่าสนใจ 2 ประการ คือ พฤตกิรรมที่วัดจะ
เกี่ยวของกับความสามารถทางสมองดวยหรือไม  หรือเปนความสามารถทางกายอยางเดียว  หรือ
เปนไดทั้งสองอยาง  และลักษณะของเครื่องมอืที่ใชในการวัดผลจําเปนตองเปน non-verbal อยาง
เดียวไม  หากจะใชการวดัผลที่เปน  verbal test ดวยจะทาํไดหรือไม 

 
การวัดภาคปฏิบัตินั้นตองมีการใหผูเรียนมกีารปฏิบัติงานแนนอน  หากประมวลแนวคิด

ของนักวดัผลทั้งหลายจะพบวาทักษะการปฏิบัติงานเปนความสามารถซึ่งอาจจะเปนดานสมอง 
(cognitive skills) หรือไมใชสมอง (non-cognitive skills หรือ manual skills) ก็ได  ทั้งนี้ทักษะ
ดังกลาวสามารถทดสอบไดโดยใหผูถูกทดสอบ “แสดง” (perform) ใหดูเพื่อจะไดมขีอมูลในการ
ตัดสินระดับความสามารถในหารปฏิบัติงานทั้งความถูกตองในกระบวนการปฏิบัติงานหรือคุณภาพ
ของผลงานหรือคุณภาพของผลงานที่เปนผลมาจากกระบวนการปฏิบัตนิั้น  หรือทั้งกระบวนการ
และผลงาน  การวัดภาคปฏิบตัิจึงเปนกระบวนการทีว่ัดทกัษะการปฏิบัติโดยส่ิงที่วัดหรือทักษะที่วดั
(object of measurement) เปนความสามารถดานใดก็ได แมกระทั่งความสามารถดานภาษา  
จุดสําคัญอยูทีว่าพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นนั้น  เปนการตอบสนองตอส่ิงเราในรูปของปฏิบัติ  
โดยส่ิงเราที่นําเสนอเปน verbal หรือ non–verbal ก็ได 

 
การวัดทกัษะปฏิบัติเปนการวัดที่ใชสถานการณเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของบุคคลซึ่ง

สวนใหญเปนการวัดพฤตกิรรมการปฏิบัติงานทีละคน  ทัง้นี้ผูถูกวัดจะไดรับมอบหมายใหทํางาน
ช้ินใดชิ้นหนึ่ง  มีกระบวนการทํางานตามขั้นตอนที่ควรจะเปน  จดุมุงหมายสุดทายไดเปนผลงาน
ออกมา  การวดัภาคปฏิบัติจงึเปนการวดักระบวนการปฏิบัติงาน (process)  และการวัดคุณภาพของ
งานที่ไดจากการปฏิบัติ (product) ในการวดัภาคปฏิบัตินัน้  ถางานที่มอบหมายใหทํานั้นเปนงาน
กลุม  ผูเรียนมกัจะไดรับการประเมินผลตามกลุมทํางาน  แตถางานนั้นสามารถแยกทาํเปนคนๆ ได  
ผูเรียนควรจะไดรับการประเมินผลทีละคน 

 
งานที่ใหผูเรียนปฏิบัติมีหลายประเภท  เชน ความสามารถดานภาษา (การพูด การเขยีน) 

งานศิลปะ การวาดภาพ งานฝมือ ความสามารถทางดนตรี การละคร  ความสามารถในการออกแบบ
งานประดษิฐ  งานดานเทคโนโลยี งานทดลองทางวิทยาศาสตร  งานเหลานี้มีธรรมชาติของการวดั
ไมเหมือนกัน เชน ถาตองการวัดความสามารถทางภาษา  การวัดทางภาษา อาจทําไดโดยการ
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ทดสอบการพูด (speaking test)  งานศิลปะ งานฝมือ วัดจากผลงาน (practical work)  ทักษะการ
ออกแบบสิ่งประดิษฐ วัดจากโครงงานที่ใหทํา (project work) เปนตน  

 
เมื่อพิจารณาธรรมชาติของการปฏิบัติงานแตละประเภทแลว  จะเห็นวาการทํางานใดก็ตาม

จะตองมีขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานแลวมีผลงานออกมา  การะบวนการทํางานและผลงาน มี
ความสัมพันธกันอยางมาก ผลงานที่ดีมักมาจากทักษะในการะบวนการทํางานที่ดี  การวัด
ภาคปฏิบัติที่ทํากันมักใชการวัดผลงาน เพราะการวดัผลงานทําไดงายกวา  เนื่องจากงานสวนใหญที่
ทํามีผลงานที่สังเกตเห็นไดเปนรูปธรรม  แตกระบวนการเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชวงที่มกีารปฏิบัติ เมื่อ
การปฏิบัติส้ินสุด การสังเกตกระบวนการกส้ิ็นสุด  ผูที่วัดภาคปฏิบัติจึงจําเปนตองบันทึกขอมูลจาก
การปฏิบัติใหถูกตองและใกลเคียงกับความสามารถของผูเรียนใหมากที่สุด 

 
งานบางประเภทสามารถวัดกระบวนการหรือผลงานแยกจากกันได เชน การวดัผล

ภาคปฏิบัติในหมวดคหกรรม  วิชาการประกอบอาหาร ผูเรียนแสดงขัน้ตอนการประกอบอาหาร  
ตั้งแตการเตรยีมอุปกรณการปรุงอาหาร ส่ิงของที่ใชในการทําอาหาร กระบวนการปรุงอาหาร การ
จัดอาหาร และเมื่อทําเสร็จไดผลงาน คืออาหารที่ปรุงเสร็จเรียบรอยแลว การวดัทักษะการประกอบ
อาหาร จึงทําไดตั้งแตการทดสอบขั้นตอนการปรุงอาหาร ซ่ึงเปนการวัดกระบวนการ จนถึงการวดั
รสชาติของอาหาร ซ่ึงเปนการวัดคุณภาพของผลงาน  

 
อยางไรก็ตาม งานบางประเภท วดักระบวนการและผลงานแยกจากกันไดยาก เชน การวัด

ทักษะทางดนตรี ทักษะทางกีฬา เมื่อผูเรียนแสดงการเลนดนตรี หรือเลนกีฬา กระบวนการและ
ผลงานจะปรากฏพรอมกัน  การแยกวดักระบวนการหรอืผลงานจะทําไดคอนขางยาก  ทักษะที่วดั
ไดอาจตองสรุปเปนภาพรวมคือวัดทั้งกระบวนการและผลงานพรอมกัน สําหรับการวัดทักษะทาง
ศิลปะที่เปนภาพวาดมีธรรมชาติที่ตางออกไป  ระหวางการทํางานของผูเรียน ผูสอนสามารถ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของผูเรียนได  อยางไรก็ตาม  ทักษะทางศิลปะเหลานี้ไมคอยเนน
การวัดกระบวนการ  จะใหความสําคัญกับคุณภาพของงานที่สงมากกวา 
 
คุณลักษณะดานทักษะปฏิบัต ิ
 
 การวัดทกัษะของกระบวนการและผลงานมีเกณฑการวดัที่ไมเหมือน เชน ถาตองการวัด
งานไม  ผูเรียนไดรับมอบหมายใหทาํเกาอีน้ั่ง  ส่ิงที่วัดอาจพิจารณาจากองคประกอบหลายประการ
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ไดแก  ความคงทนแข็งแรงของเกาอี้  ความประณีตของการเขาไม การเชื่อมรอยตอ  ความสวยงาม
ของรูปทรง เปนตน จากตัวอยางดังกลาว ผูสอนกําหนดองคประกอบทีต่องการวัด โดยเนนการ
วัดผลงานมากกวากระบวนการ  ถาผูสอนไมมีโอกาสสังเกตเหน็พฤติกรรมการทํางานของผูเรียน จะ
ทําใหประเมินผลกระบวนการทํางานไดลําบาก  เพราะไมรูวาขั้นตอนในการทํางานถกูตองหรือไม
แมวาอาจจะพอเดาไดจากผลงานที่ปรากฏ  แตถือเปนการวัดผลที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปาหมาย
ทางการศึกษาสวนใหญเนนใหผูเรียนปฏิบตัิได  การเรียนสอนจะเกดิสัมฤทธิผลสูงตอเมื่อผูสอนได
ใหขอมูลปอนกลับซึ่งแสดงถึงจุดบกพรองที่ตองแกไขใหผูเรียนทราบ  ดังนั้นการวัดกระบวนการจงึ
เปนเรื่องที่จําเปนมาก  เพราะทําใหผูเรียนไดรูขั้นตอนหรือวิธีการทํางานที่ถูกตอง  การวัดแตผลงาน
ไมไดใหรายละเอียดในสวนนี้เทาใดนัก  ในตัวอยางขางตนนี้จึงนาจะมีการวัดองคประกอบที่
เกี่ยวของกับกระบวนการใชเครื่องมือ ขั้นตอนของการประกอบเกาอี้ กระบวนการเขาไม เปนตน 
 

คุณลักษณะทีใ่ชวัดกระบวนการ 
 คุณลักษณะทีใ่ชในการวัดกรบวนการมีมากมาย   ขึ้นอยูกบัธรรมชาติของงานที่ใหผูเรียน
ปฏิบัติ อยางไรก็ตาม ลักษณะสําคัญที่ควรวัดจําแนกไดเปน 2 ประการ คือ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน (Efficiency of the process) และความถูกตองของกระบวนการทาํงาน (Accuracy of the 
process) คุณลักษณะที่ใชในการวัดกระบวนการ โดยทัว่ไปสามารถแบงเปนลักษณะยอยๆ ไดดังนี ้

1. คุณภาพขณะปฏิบัติงาน 
1.1 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหวางการปฏบิัติ 
1.2 ความคลองแคลววองไวในการปฏิบัต ิ
1.3 การเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

2. เวลา 
ปริมาณเวลาทีใ่ชในการปฏิบัติงาน(นอย) 

3. ทักษะการปรับปรุงการทํางาน 
การลดขั้นตอนการทํางานใหส้ันขึ้น 

4. ความปลอดภยัในการทํางาน 
 ความปลอดภยัในการใชเครือ่งมือ 
 จํานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะทาํงาน 

5. ความสิ้นเปลืองของทรัพยากร 
จํานวนวัสดุทีใ่ชเกิน 
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คุณลักษณะทีใ่ชวัดผลงาน 
 โดยที่คุณภาพของผลงานเปนผลมาจากคุณภาพของกระบวนการทํางาน ถากระบวนการ
ทํางานมีความซับซอน ผลงานก็มักซับซอนดวย ทําใหยากตอการวดั การวัดผลงานเปนเรื่องที่มัก
ขาดความปรนยั เกณฑที่ใชในการตัดสินคณุภาพของผลงานมักมาจากประสบการณสวนตัวของผู
ประเมิน การตดัสินใหคะแนนคุณภาพของผลงานขึ้นอยูกบัมาตรฐานของผูประเมิน ความยุติธรรม
ในการใหคะแนนเปนปญหาที่ทําใหเกิดการโตแยงกันเสมอเมื่อมีการประเมินคุณภาพผลงาน 
เนื่องจากมาตรฐานของผูประเมินแตละทานไมเหมือนกัน การตัดสินผลงานจึงตองอิงคณุลักษณะที่
วัดซึ่งยดึเปนเกณฑที่ตกลงรวมกันระหวางผูประเมิน และตองอาศัยผูประเมินที่มีความชํานาญใน
เร่ืองนั้นจริงๆ คุณลักษระทีใ่ชในการวัดผลงานโดยทัว่ไปสามารถแยกเปนลักษณะยอยได
เชนเดยีวกับการวัดกระบวนการ แตเกณฑที่ใชวัดในแตละตัวแตกตางกัน เชน  
 

1.  คุณภาพของผลงาน 
 ผลงานมีคุณภาพสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 
 จุดดีจดุเดนของผลงาน 
 ความเหมาะสมในการนําไปใช 
 ลักษณะภายนอกที่ปรากฏ(ความสวยงาม ความปราณีต ฯลฯ) 

 
2.  ปริมาณงาน 

ปริมาณของผลผลิตที่ทําไดภายใตเวลาทีก่าํหนด 
 

 3.  ทักษะการปรับปรุงงาน 
      3.1 พัฒนาการของผลงานในเชิงคณุภาพ 
      3.2 พัฒนาการของผลงานในเชิงปริมาณ 
 
 4.  ความปลอดภัยของผลงาน 
     ระดับความปลอดภัยของผลผลิตเมื่อนําไปใชจริง 
 

5.  ความสิ้นเปลือง/ผลเสีย 
จํานวนชิ้นงานที่ทําแลวใชไมไดหรือยอมรับไมได 
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กระบวนการวัดทักษะปฏิบัต ิ
 
 กระบวนการวดัทักษะปฏิบัตมิีขั้นตอนที่แตกตางไปจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การวัดดานจิตพิสัย เนื่องจากการวัดผลดานทักษะปฏิบัติตองมีการจัดสภาพการณใหผูเรียนไดมี
ปฏิบัติจริง และผูสอนใชวิธีการสังเกตในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานของผูเรียนใน
ระหวางปฏิบตัิการ ดังนั้น การวัดทักษะปฏิบัติสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับการเตรียมการเรือ่งสถานที่
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติ กระบวนการวดัผลดานทักษะปฏิบัติมีขั้นตอนสําคัญดังนี้ 
 

1. การกําหนดงานใหผูเรียนปฏิบัติ ในขั้นนี้ผูสอนตองศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรวา
มุงเนนใหผูเรียนทํากจิกรรมใด ตองการใหบรรลุใรเรื่องใด แลวกําหนดงานใหสอดคลองกับ
หลักสูตรรายวชิานั้น 
 

2. การกําหนดสถานการณที่ใชในการปฏิบตัิงาน ผูวัดตองกําหนดสภาพการณหรือ
เงื่อนไขในการปฏิบัติงานแกผูเรียนใหชัดเจนวาจะมีลักษณะใด การวดัทักษะอาจเกดิขึ้นใน
สภาพการณจริง (Natural setting) ในสถานการณที่มกีารจําลองใหคลายคลึงกับสภาพการณจริง
(Simulated situation) ในสถานการณที่ผูสอบควบคุมเงื่อนไขตางๆ ในการทํางานเพือ่การทดสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานในครั้งนั้นๆ (Controlled test) หรือในสถานการณที่ไมตองลงมือปฏิบัติงาน 
แตวดัโดยการทดสอบดวยขอสอบ 
 

3. การกําหนดคณุลักษณะทีใ่ชในการวัดทักษะ (Performance outcome) โดยเนนใหเหน็
วาในการปฏบิัติงานนั้นใหความสําคัญกับการวัดกระบวนการหรือผลงาน หรือทั้งสองสวน และจะ
วัดผานตวับงชีอ้ะไรบาง (Indicators) 
 

4. การกําหนดวิธีการวัดภาคปฏิบัติที่เหมาะสมกับพฤติกรรมที่จะวัด วิธีการที่ใชมีหลาย
ประเภทไดแก การทดสอบดวยขอสอบ การใหปฏิบัติงานจริง การใหสงสิ่งของที่ผลิตได 
 

5. การกําหนดความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช ความเหมาะสมของผูวัด ชวงเวลาที่ทํา
การวัด ในขั้นตอนนี้ผูวัดตองตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือที่ใชในการวัด การสราง
เครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
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6. การกําหนดวิธีการประเมินผลและรายงานผลการวัดทักษะการปฏิบัติ กระบวนการวดั
ทักษะปฏิบัตจิะยังไมส้ินสุดจนกวาจะมีการประเมินผลและรายงานผลความสามารถในการทํางาน
ของผูเรียน วิธีการประเมินผลการวัดทักษะมีหลายแบบ คอื การประเมินผลแบบอิงกลุม(Norm 
referencing) การประเมินผลแบบอิงเกณฑ(Criterion-referencing) และ การประเมินผลแบบอิง
ความกาวหนาของผูเรียน(Self-referencing)  
 

สุวิมล วองวาณิช (2546: 11-12) กลาวถึง การดําเนนิการสรางเครื่องมือ คือ 
1. การกําหนดวิธีการวัดคณุลักษณะดานทกัษะ 

         วิธีการวัดทักษะการปฏิบัติมีหลายแบบ ผูวัดอาจใหผูเรียนปฏิบัติใหดูในสถานการณ
จริง ปฏิบัติใหดูในสถานการณจําลอง ซ่ึงสองวิธีนี้ทําใหเห็นพฤติกรรมการทํางานของผูเรียน แตใน
บางครั้งดวยเหตุจําเปนบางประการ เชน ธรรมชาติของงานที่ใหปฏิบัติงานเปนกลุม ผูวัดไมสามารถ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานของทุกคนไดอยางทั่วถึง หรืองานที่ใหปฏิบัติมีความเสี่ยงสูง ผูวัดอาจ
ใชวิธีการสอบ(Practical examination) หรือการสอบปากเปลา (Oral examination) เพือ่ตรวจสอบ
ความรูความสามารถของผูเรียนในขั้นตนกอนใหปฏิบัติจริง จริงๆแลวการใชขอสอบไมใชวิธีการ
วัดทักษะการปฏิบัติที่เหมาะสม เพราะเปนการวดัโดยการเขียนตอบ ไมไดวดัจากการปฏิบัติงานจริง 
ผูที่เขียนอธิบายไดดี ไมไดหมายความวาจะปฏิบัติงานไดดีเสมอไป ควรใชวิธีการนีใ้นกรณีจําเปน
จริงๆเทานั้น สําหรับการปฏิบัติที่ไมเนนการวัดกระบวนการ อาจใชวธีิการใหผูเรียนสงแตผลงาน 
เพื่อนํามาประเมินผลทักษะการปฏิบัติก็ได 
 

2. การกําหนดเครื่องมือวัดคุณลักษณะดานทกัษะ 
เครื่องมือวัดทกัษะการปฏิบัติแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ 
2.1  ประเภททีไ่มใชการทดสอบ ซ่ึงมีเครื่องมือวัดหลายแบบ เชน แบบตรวจสอบ

รายการ แบบประมาณคา แผนภูมิการมีสวนรวม การสังเกตเหมาะกับการวัดกระบวนการทํางาน
ของผูเรียน และการวดัคุณภาพของผลงาน 

2.2  ประเภททีใ่ชการทดสอบ เชนการทดสอบดวยขอสอบขอเขียน หรือการสอบปาก
เปลา การใชขอสอบขอเขียนเหมาะสมกบัการทดสอบความรูของผูเรียนเกีย่วกับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่เสี่ยงอันตรายกอนใหปฏิบัติจริง ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับขบวนการ
ทํางาน สวนการสัมภาษณหรือการสอบปากเปลา ใหเลาอธิบายสิ่งที่ไดทําไปใหผูสอนทราบ เพื่อ
ตรวจสอบดูวาใครที่มีการทํางานจริง และไดมีการแกปญหาในการทํางานอยางไร 
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3.  การกําหนดเนื้อหาที่ปรากฏในเครื่องมอื 
   เนื้อหาทีว่ัดสัมพันธกับคุณลักษณะทีว่ดั สามารถกําหนดไดจากการศึกษาธรรมชาติของ

งาน ผลงานที่ผูอ่ืนเคยทํางานแลว หรืจากเครื่องมือที่ผูอ่ืนเคยสรางไว เครื่องมือวัดทีม่ีคุณภาพตองมี
เนื้อหาครอบคลุมคุณลักษณะที่วดัทุกดาน เนื้อหาที่กําหนดตองมีสัดสวนกระจายตามน้ําหนกั
ความสําคัญของคุณลักษณะของพฤติกรรมที่กําหนด 

 
4.  การกําหนดวิธีการตรวจใหคะแนน 
    การตรวจใหคะแนนเปนเรื่องสําคัญในการวัดทกัษะปฏิบัติ เพราะคุณลักษณะทีว่ัดมี

ความเปนปรนยันอย ตองใชความรูสึกของผูประเมินคอนขางสูง การตรวจใหคะแนนที่แทน
ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงตองมีการกําหนดเกณฑในการตรวจใหคะแนนที่ชัดเจน 

 
5. การสรางคูมือการใชเครื่องมือ 
     คูมือการใชเครื่องมือวัดทกัษะการปฏิบัติเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนําเครื่องมือไปใช ใน

เครื่องมือประกอบดวยรายละเอียดเกีย่วกับ สถานการณการทาํงานที่ผูวดัตองจัดเตรยีม การบริหาร
การทดสอบ การตรวจใหคะแนน การแปลผลความหมายของคะแนน 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

1. การนําเครื่องมือไปทดลองใชแลวแกไขปรับปรุง 
    หลังจากสรางเครื่องมือเสร็จเรียบรอยแลว ผูสรางเครื่องมือควรนําเครื่องมือไปทดลอง

ใช ในขั้นตอนนี้อาจมีการทดลองหลายครั้ง โดยการทดลองครั้งแรกเปนการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือขั้นตน มีจุดเนนที่การพิจารณาความครอบคลุมเนื้อหาของพฤติกรรมที่วัด ความเขาใจ
ตรงกันในพฤติกรรมที่ตองประเมิน หลังจากนั้นนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขจดุบกพรองใน
เครื่องมือ และอาจตองนําไปทดลองใชใหม เพื่อดูคุณภาพในเรื่องความเที่ยงและความตรงของ
เครื่องมือ 

 
2. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
    คุณภาพของเครื่องมือวัดทักษะการปฏิบัติมีการตรวจสอบในทํานองเดียวกับการ

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือเครื่องมือวัดเจตคติ คือ ตรวจสอบ
ดานความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ อยางไรก็ตาม ประเภทของความตรงและความเทีย่ง
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อาจจะแตกตางกัน กลาวคือ เครื่องวัดทักษะเนนการวดัความตรงของเนื้อหา ความตรงตามสภาพ
(Concurrent validity) ความตรงเชิงจําแนก (Discriminant validity) สวนความเที่ยงเนนการวัดความ
เที่ยงในการวดัซ้ํา ความเที่ยงแบบความสอดคลองระหวางผูประเมิน 
 
การตัดสินผลการวัดทักษะการปฏิบตัิงาน 
 

ขอมูลที่ไดจากการวัดผลตองนํามาประมวลผลดวยกนั เพือ่กําหนดเปนคะแนนรวม แลว
ทําการตัดสินผลการปฏิบัติงาน ผูประเมินมีแนวทางในการตัดสินใจได 3 แบบ คือ 1) การตัดสิน
หรือประเมนิผลโดยการอิงกลุม ซ่ึงสามารถทําไดโดยจดัทําคะแนนปกติวิสัย (Norm) หรือ  2) การ
ตัดสินแบบอิงเกณฑ โดยกําหนดจุดตัด(Cut off score) เพื่อแบงกลุมผูมีทักษะการปฏิบัติผานเกณฑ 
กับผูที่ยังไมมทีักษะ  3) การตัดสินใจโดยอิงตัวผูปฏิบัติเอง โดยกรณนีีเ้นนพัฒนาการของผูปฏิบัติ
เอง อาจกําหนดอัตราการเจรญิเติบโต(Growth rate) เปนรอยละเพื่อเปรยีบเทียบผลปฏิบัติใน
ชวงแรกและชวงหลัง 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเตรียมความพรอม 
 

การวิจยัเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุ
วิทยา ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวมงานวิจยัในตางประเทศที่เกีย่วของกับการเตรียมความพรอม พบวา
งานวิจยัสวนใหญเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก โดยมีงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเตรียมความ
พรอมดังนี ้

 
Desmond (2005) ทําการวจิยัเกีย่วกับประสบการณการใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง

ประจําโรงเรียนที่ขาดประสบการณการสอนในรัฐโอไฮโอ การวิจัยมจีดุประสงค เพือ่ตรวจสอบ
ความสัมพันธเกี่ยวของของการใหคําปรึกษาของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงประจําโรงเรียนในรัฐโอไฮโอที่
ขาดประสบการณการสอน หรือใบอนุญาตการสอน 

 
 สืบเนื่องจากรฐัโอไฮโอไดออกกฏหมาย อนุญาตใหบุคคลที่ขาดประสบการณการสอน
หรือใบอนุญาตการสอน สามารถเปนผูใหคําปรึกษาในโรงเรียนได มีผลบังคับใชตั้งแตเดือน
มกราคม ค.ศ. 2003 เปนตนมา การวิจยัคร้ังนี้ใชกลุมทดลอง 4 คน ที่ไมมีประสบการณการสอน
ประกอบดวย ผูใหคําปรึกษาหญิง 2 ชาย 2  ทั้ง 4 คนปฏิบัติงานเปนผูใหคําปรึกษาประจําโรงเรียน
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มาแลวอยางนอย 1 ป  ผูวิจยัสัมภาษณ 2 คร้ัง โดยแยกการสัมภาษณเปนรายบุคคล ขอมูลถูก
วิเคราะหโดยการใชวิธีการสะสมเชิงกรณศีึกษา (Case Study) ขอคนพบที่เปนหลักสาํคัญที่ปรากฎ
มาจากขอมูลของแตละคน และนํามาสรุปรวมทั้ง 4 คน ขอสําคัญ มี 12 ประเด็นที่สําคญัเกี่ยวกับ
ประสบการณการทํางานที่มปีระโยชนตอที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงประเดน็ที่คนพบคือ  

1. การแสดงวิธีปฏิบัติงานขั้นตอนการทํางานของผูใหคําปรึกษาใหมเขาใจ 
2. ใหการสนับสนุน ใหกําลังใจชวยเหลือที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเรียนรูจักการเปนผูเตรียมการ  

เตรียมพรอม 
3. มีระบบจัดการสนับสนุนดานตางๆใหกับที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง 
4. ลดการแตกแยกระหวางที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงประจําโรงเรียน 
5. ผูบริหารเปนทรัพยากรที่พึ่งไดสําหรับที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในการเขาพบ 
6. ถายทอดความรูประสบการณแกที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงใหม 
7. ใหคุณคาและคําแนะนําจากผูมีประสบการณที่สูงกวา 
8. ขบวนการที่ตามมาแตละวนัมีสวนเกีย่วของกับที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 
9. ความสะดวกสบายในการทาํงานอยูในตึกเดียวกัน 
10. มีการประเมินขบวนการของการทํางานและผลของการทํางาน 
11. ส่ิงที่คาดหมายในที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียงมีมากมาย 
12. แสดงความกตญัูตอความรูสึกของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงโดยการขอบคณุ 

 ผูวิจัยรายงานเพิ่มเติมวาประสบการณการทํางานที่มีประโยชนตอที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงอื่นๆ 
เพิ่มจากประเดน็ที่สําคัญขางตน 10 ประเดน็ คือ 

1. การเตรียมความพรอมเปนงานที่ทาทาย 
2. เปนความสัมพันธกับการเรยีนการสอนในระดับมหาวทิยาลัย 
3. การกําหนดนยิามของการใหคําปรึกษาของการเตรียมความพรอมเปนสิ่งสําคัญ 
4. ตนแบบ (Model) ของการแสดง บทบาท หนาที่ ของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง มีความสําคัญ 
5. สงเสริมผูใหคําปรึกษาการสนับสนุนที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง 
6. สงเสริม ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงเรียนรูสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
7. สงเสริมที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปดใจในการเรยีนรู 
8. การสอนประสบการณแกทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียง 
9. ตระหนกัถึงประโชนของการเตรียมความพรอม 
10. สงเสริมแรงจูงใจในการทํางาน 
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Joerg (2004) ทําการวิจยัเร่ืองประสบการณของการเปนที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในชวงทํา
วิทยานิพนธปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเรียนรูทางไกล ผูวิจัยตองการศกึษาประสบการณที่ปรากฏ
ขึ้นระหวางการเปนที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงในชวงทําวิทยานิพนธปริญญาเอก ผูวิจยัสัมภาษณ
อาสาสมัครผูสมัครใจ 8 คน ทางโทรศัพท เพื่อคนหาความหมายของความสัมพันธของการ ทัศนคติ
เชิงบวก หรือทัศนคติเชิงลบตอที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง และทศันคติที่มีตอที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงอัน
เนื่องจาก  แตกตางกับการใหคําปรึกษา โดยมีนกัศึกษาจํานวน 6 คน เขารวมในการสัมภาษณอยาง
ตอเนื่อง การคนพบของงานวิจัยช้ีใหเห็นวา แมมีทัศนคตเิชิงลบในการวิจัยคร้ังนี้ นักศึกษาทั้งหมด
เห็นวาที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนกุญแจในการชวยเหลือนักศึกษาในการเรยีนมหาวิทยาลัยทางไกลซึ่ง
เนนชวงเวลาทีน่ักศึกษาตองแยกตัวออกจากกิจกรรมอื่นทั้งหมดเพื่อทําวิทยานิพนธ การคนพบ
ช้ีใหเห็นเพิ่มเติมวา ทัศนคตเิชิงลบสามารถนําสูการโดดเดี่ยวตัวเองและสงผลทําวิทยานิพนธไมจบ 
และความมานะพยายามของผูเรียนลดลง ในขณะที่ความสัมพันธของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปนเชิง
บวก สามารถนําสูการเปนกลัยาณมิตร สามารถทําวิทยานิพนธสําเร็จสงผลนักศึกษาประสบ
ผลสําเร็จในการศึกษา การคนพบครั้งนี้แสดงวาที่ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงควรเสริมสรางความสัมพันธ
ทางบวก งานวจิัยช้ีแนะวานอกจากบทบาทหนาที่ของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงตามปกติแลวที่ปรึกษาเชิง
พี่เล้ียงควรเสรมิสรางความสัมพันธอันดีระหวางการทําวทิยานิพนธ ซ่ึงรวมไปถึงความเปนเพื่อน  
การทําวิทยานพินธใหสําเร็จรวมถึงความสําเร็จโดยรวมตอๆมา 

 
Jones (2004) ทําการวิจยัเร่ืองความแตกตางของผลที่ไดจากการเตรียมความพรอม 2 

รูปแบบ งานวจิัยแสดงใหเหน็เปาหมายที่เหมือนกับเปนการนําไปสูความสําเร็จของการเตรียมความ
พรอมประกอบดวย 3 ประเด็นคือ  
  1.  การเพิ่มประสิทธภิาพของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 
  2.  การลดความทดทอลงของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 
  3.  ส่ิงเอื้อตอที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง และการรับสมัครครูใหม 

 
งานวิจยัช้ินนีม้ีจุดประสงคที่จะศึกษาผลความแตกตางของการเตรียมความพรอมสอง

รูปแบบ  คือ  In-House Model กับ Full-Time Model จากการสํารวจโดยทางสงแบบสอบถามถึง ครู
ที่เร่ิมทํางานป 1 จํานวน 289 คน และครูพี่เล้ียงจํานวน 381 คนเพื่อถามความคิดเหน็เกี่ยวกับความ
ชวยเหลือที่ไดจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง พัฒนาการทางทักษะการสอน และประโยชนที่ที่ปรึกษาเชิงพี่
เล้ียงคิดวาผลที่ไดรับจากการเปนที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ผลปรากฏมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญใน 4 
ประเด็นจากขอคําถามทั้งหมด 29 ประเดน็ดังนี ้



 
92 

1. ไมมีความแตกตางอยางมีนยัสําคัญระหวาง In-House Model กับ Full-Time Model 
 
2. ครูใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอมจาก Full-Time Model มีคะแนนรวมในทกัษะ 

การสอน 11 ประเด็น มากกวาครูใหมที่ไดรับการเตรียมความพรอมจาก Full-Time Model  
 

3. นิสิตที่ไดรับการเตรียมความพรอมจาก Full-Time Model รายงานวาไดรับการ 
สนับสนุนจากอาจารยเตรียมความพรอมมากกวาอาจารยใน In-House Model  
 

4. ครูใน Full-Time Model รายงาน วา Full-Time Model มีประโยชนมากกวา In-House  
Model ทั้งหมด และเสนอแนะวาถาเปนไปไดนักการศกึษาควรสนับสนุน  Full-Time Mentoring 
Model และการใหบริการที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงควรเปนมาตรฐาน INTASE   ครูใหมควรไดรับการ
มอบหมายใหไดรับการดแูลจากที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงที่มีความรูทางเนื้อหาวิชาเหมือนกันและนัก
การศึกษาควรจางครูพี่เล้ียงมากขึ้นใหกับระดับมัธยมศกึษา ผูบริหารควรชวยใหครูทีต่องการความ
ชวยเหลือสามารถขอความชวยเหลือของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงไดบนเงื่อนไข 3 ขอ คือ 1) 
ประสบการณรวมของการใหความชวยเหลือที่มีผลตอการจดัการในดานความถี่ของการไดรับการ
เรียนการสอน  2) การใหแหลงทรัพยากรทางการศึกษา 3) การใหคําอธิบายและการประเมิน 
 

Moerer (2005) ทําการวจิัยเร่ือง การวิจยัเชิงคุณภาพเกีย่วกบัการศึกษาเรือ่งพัฒนาการของ
ความชํานาญของที่ปรึกษาเชงิพี่เล้ียง 9 คนที่ทํางานอยูในมูลนิธิการวิจัยทรัพยากรมนษุยแหง 
เนบราสกา (Nebraska Human Resources  Research Foundation; NHRRF) การวิจยัคร้ังนี้พบวาการ
วิจัยของมหาวทิยาลัย Nebraska-Lincoln ตั้งแตป ค.ศ. 1971 ถึง ค.ศ. 2001 แสดงใหเหน็วา ผูริเร่ิม
กอตั้ง การใหคําปรึกษามีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยตลอดชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา ในความ
ตอเนื่องของการนํางานการใหคําปรึกษา งานหลักแนวคดิคําศัพท (Terminology) และทัศนคติ
ใหบริการในฐานะมีคาเฉลี่ยปกติที่ยังคงอยูในชีวิตของทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงทั้ง 9 คนเหลานั้น งานวจิยั
คร้ังนี้พบวา งานของการใหคาํปรึกษามีผลกระทบตอการพัฒนาความเปนผูนําในรายวชิาของนิสิต
ปริญญาตรี การสํารวจภาวะของการเปนผูนําโดยใชเวลาในการศึกษายาวนานนั้นผูวจิัยควรสราง
ความสัมพันธในทางบวกกบัคนมีตําแหนงในองคกร 
 

งานวิจยันี้เปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยเกีย่วกับการใหคาํปรึกษาของ NHRRF ตั้งแต ค.ศ. 
1971-2001 เมื่อ Will E. Hall กอตั้ง NHRRF ในป ค.ศ. 1949 ภายใตความเชื่อที่วา ทรัพยากรมนษุย
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เปนสิ่งที่มีคุณคายิ่งและผูที่มคีวามสามารถจนเรียนรูที่จะเสริมสรางความคาดหวังของตนเองไดดี
ที่สุด จากการศึกษาเอกสารเพื่อใหทราบประวัติ โครงสราง ประสบการณ และผลกระทบของ 
NHRRF ตอการพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา กลุมตวัอยางคือผูเชี่ยวชาญที่ทําหนาทีใ่หคําปรึกษาใน 
NHRRF ซ่ึงเลือกโดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งการศึกษาเอกสารขอมูล จากนั้นเลือกทํากรณีศึกษา เพื่อ
ศึกษาประวัติ โครงสรางของ NHRRF และใช  ในการศกึษาประสบการณ  กิจกรรมของการให
คาํปรึกษา จากนั้นนําเสนอ 6  ความรูและผลกระทบทางสังคมของสมาชิก NHRRF และผลกระทบ
โดยรอบภายนอก NHRRF  

 
Perri (1998) ทําการวิจยัเร่ือง การประเมินผล ผลสัมฤทธิ์จากการใหคําปรึกษาที่สัมพันธกับ

ผลสัมฤทธทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  Perri กลาววา การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนใหญ มีโครงการจัดการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ 
เพื่อใหนิสิตนกัศึกษาระดับปริญญาตรีบรรลุเปาประสงคที่กําหนดในการจัดการศกึษา การเริ่มตน
ของการใหคําปรึกษาจะไดรับการอํานวยการจากสถาบันตนสังกัดอยางตอเนื่อง  การใหคําปรึกษา
อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีรูปแบบของ การศึกษาตอเนื่อง และทฤษฏีการพัฒนาในวัยผูใหญ สวน
ใหญการใหคําปรึกษาจะมุงทีก่ารเพิ่มความคงอยูของเนื้อหาวิชา การพฒันาผลการเรียนรูทั่วไป
รวมทั้งการฝกหัดครูดวย การศึกษาความสมัพันธของระบบการใหการศึกษาในครั้งนีจ้ะสํารวจ
ความสัมพันธระหวางความชวยเหลือที่ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงใหแกผูรับคาํปรึกษาในวิทยาลยัชุมชน
(Community College) ของรัฐนิวเจอซี (New Jersey) เฉพาะผูที่อยูในโครงการใหคําปรึกษาอยาง
เปนทางการ การศึกษาความสัมพันธระหวาง ผูรับคําปรึกษากับความสามารถของที่ปรึกษาเชิงพี่
เล้ียง และผลลัพททางดานอืน่ๆของนิสิตดวย ประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษาจะดจูากการ
ประเมินโดยทัว่ๆไปรวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของหนาที่และแนวทางการใหคําปรึกษา ผลลัพทของนิสิต
จะรวมถึง 1) ความคงทนของความรูที่นิสิตไดรับระหวางชวงของการใหคําปรึกษา 2) การ
ลงทะเบียนของนิสิตในเทอมถัดไปหลังจากการใหคําปรึกษา 3) เกรดเฉลี่ย (GPA) ของนิสิต 4) 
ความคิดเหน็เกี่ยวกับตนเองของนิสิต ซ่ึงขอมูลทั้งหมดไดจากการใชแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับ
ผลการเรียน ความคงทนของความรู และการลงทะเบียนเรยีนใหมไดจากการศึกษาทะเบียนเรียน
ของนิสิตในเทอมฤดูใบไมรวง ในป ค.ศ. 1996 ขอคนพบแสดงวาคุณภาพของการใหคาํปรึกษาไม
เกี่ยวของกับความคงทนของการเรียนรู การลงทะเบียนเรยีนใหม เกรดเฉลี่ย (GPA) และความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัตนเอง เหตุผลเชิงทฤษฎีเกีย่วกับการใหคาํปรึกษามักเกีย่วพนัธกับการไดรับและ
ความคงทนของความรูที่ไดรับและการพฒันาในวัยผูใหญ หลักฐานเชิงประจักษทีจ่ะสนับสนุน
แนวคดิดังกลาวยังมนีอยมากจึงเกิดแนวคิดวาควรมีการวจิัยเพื่อใหไดความรูมาสนับสนุนกิจกรรม
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ดังกลาวในระบบการศึกษา และทําใหไดแนวทางที่จะเสนอแนะนักการศึกษา ผูบริหารและที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเองเพื่อปรับปรุงการใหคําปรึกษาใหดียิ่งขึ้นไป 

 
 Spear (2005) ทําการวิจยัเร่ือง การใหคําปรกึษามิติทางดานอารมณของการเปนผูนํา ตาม
ความรูสึก จุดประสงคของการวิจัยเพื่อ ทดสอบขอบเขตของหัวหนาแพทยฝกหดัและที่ปรึกษาเชิงพี่
เล้ียงมีผลสะทอนของมิติทางอารมณของงานเกี่ยวกับความเปนผูนํา โดยเฉพาะอยางยิง่มุงเนนการ
แสดงตนและการจดัการทางอารมณ ซ่ึงอาจเกีย่วพนักันกับความรูสึกของแพทยฝกหัดที่ประสบ
ผลสําเร็จมากกวาผลสะทอนเล็กนอยจากมิติทางอารมณของการเปนผูนํา 
 
 วัตถุประสงคของการวิจยัคร้ังนี้เพื่อศึกษาขอมูลสะทอนกลับของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงและ
นิสิตฝกงานในแงของอารมณที่มีผลตอการพัฒนาการเปนผูนํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนนที่การระบุ
และการจดัการสภาพอารมณที่จะมีผลตอการรับรูในการฝกงานจะชวยใหประสบผลสําเร็จมากกวา 
การศึกษากระบวนการใหคําปรึกษาที่ไมมุงเนนการสะทอนขอมูลในมติิทางอารมณของภาวะการ
เปนผูนํา ผลของคา P จากการคํานวณ Independent t-test แสดงใหเห็นถึงการมีนัยสําคญัของ
ประเด็นที่ศกึษาทุกประเด็นที่วัดความถี่ของการระบุอารมณและจดัการกับอารมณ เมื่อเปรียบเทียบ
คาคะแนนเฉลี่ยของความสําเร็จของกลุมที่ประสบความสําเร็จกับกลุมที่ไมประสบความสําเร็จ และ
เมื่อทดสอบดวย Independent t-test ของทั้งสองกลุมในทุกหัวขอ ปรากฏวามีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญ และเมื่อทํา one-way ANOVA ใน 11 ประเดน็คําถามที่ครอบคลุมการระบุและการ
จัดการทางดานอารมณ ผลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางนิสิตฝกหัดและอาจารยทีป่รึกษา 
สะทอนการระบุและการจดัการทางดานอารมณ และการยอมรับความสําเร็จของการฝกปฏิบัติงาน
ของนิสิตฝกงานและที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงจะไดรับประโยชนจากการฝกฝนทางดานการพัฒนาวุฒิ
ภาวะทางอารมณและนํามาใชในสภาพการณแสดงภาวะการเปนผูนํา งานวิจยัยังแสดงใหเห็นอีกวา 
การสะทอนการมองที่เนนประเด็นทางดานอารมณเพิ่มคณุคาใหกับนิสิตฝกปฏิบัติงานในขณะฝก 
การจัดหลักสตูรฝกหัดครูควรรวมเอากจิกรรมการฝกงานเขาไปในหลกัสูตรและชวยใหนิสิต
นักศึกษาไดคดิสะทอนบทบาทความเปนผูนําจะชวยใหนิสิตไดพิจารณาอารมณและการจัดการ
อารมณของตน นอกจากนีย้งัมีการใช one-way ANOVA เพื่อยืนยันวาไมมีความแตกตางของการจดั
คูของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงกับนิสิตฝกงานในประเดน็ทางเพศ การใช Independent sample t-test กับ 2 
คูที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงหรือนิสิตฝกงานเปนตวัแปรตาม ปรากฏวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ 
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สรุปองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยดานการเตรียมความพรอม 
 

ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอม องคความรูที่ไดจากงานวิจยั 
ดานการเตรยีมความพรอม พบวาการจดัการศึกษาในตางประเทศ ไดใหความสําคัญกับการสรางสม
ประสบการณของการเปนอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ซ่ึงประสบการณการทํางานที่มปีระโยชนตอ
การเปนอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงและเปนการนําไปสูความสําเร็จของการเตรียมความพรอม เชน
งานวิจยัของ Desmond (2005) ที่วิจยัเกีย่วกับประสบการณการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 
เชิงพี่เล้ียง ประจําโรงเรียนทีข่าดประสบการณการสอนในรัฐโอไฮโอ พบ 12 ประเดน็ที่สําคัญ
เกี่ยวกับประสบการณการทํางานที่มีประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง สอดคลองกับงานวจิัย
ของ Moerer (2005) ที่ทําวิจยัเกีย่วกับการศึกษาเรื่องพัฒนาการของความชํานาญของอาจารยที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 9 คนที่ทํางานอยูในมูลนธิิการวิจัยทรัพยากรมนษุยแหง เนบราสกา การวิจยัคร้ังนี้
พบวา งานของการใหคําปรกึษามีผลกระทบตอการพัฒนาความเปนผูนําในรายวิชาตางๆ ของนิสิต
ปริญญาตรี  
 

การใหความสําคัญตอการวิจยัเพื่อการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในตางประเทศ 
แพรหลายเนื่องจากอาจารยทีป่รึกษาเชิงพี่เล้ียงมีความสําคญัและมีประโยชนตอนกัศึกษาเชน
งานวิจยัของ  Joerg (2004) ที่ทําการวิจยัเร่ืองประสบการณของการเปนที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในชวงทาํ
วิทยานิพนธปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยเรียนรูทางไกล Joerg พบวาอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเปน
กุญแจในการชวยเหลือนักศกึษาในการเรียนมหาวิทยาลัยทางไกล การสรางเสริมความสัมพันธของ
นักศึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงใหเปนเชิงบวก สามารถนําสูการเปนกัลยาณมติร นอกจากนี้ 
งานวิจยัเพื่อการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง ของ Jones (2004) ทําการวิจยัเร่ืองความแตกตาง
ของผลที่ไดจากการเตรียมความพรอม 2 รูปแบบคือ In-House Model กับ Full-Time Model งานวจิยั
แสดงใหเห็นเปาหมาย 3 ประเด็นคือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง 2) การลด
ความทดทอลงของที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง 3) ส่ิงเอื้อตอที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง และการรับสมัครครูใหม 
นอกจากนี้ Perri (1998) ทําการวิจัยเร่ือง การประเมินผล ผลสัมฤทธ์ิจากการใหคําปรึกษาที่สัมพันธ
กับผลสัมฤทธทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  Perri กลาววา การจดัการเรียนการ
สอนระดับปรญิญาตรีของมหาวิทยาลัยสวนใหญ มีโครงการจดัการใหคําปรึกษาอยางเปนทางการ 
ประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษาจะดูจากการประเมนิโดยทั่วๆไปรวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของหนาที่
และแนวทางการใหคําปรึกษา ผลลัพทของนิสิตจะรวมถงึ 1) ความคงทนของความรูทีน่ิสิตไดรับ
ระหวางชวงของการใหคําปรึกษา 2) การลงทะเบียนของนิสิตในเทอมถัดไปหลังจากการให
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คําปรึกษา 3) เกรดเฉลี่ย (GPA) ของนิสิต 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของนิสิต ซ่ึงขอมูลทั้งหมด
ไดจากการใชแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ความคงทนของความรู และการลงทะเบียน
เรียนใหมไดจากการศึกษาทะเบียนเรียนของนิสิตในเทอมฤดูใบไมรวง ในป ค.ศ. 1996 ขอคนพบ
แสดงวาคณุภาพของการใหคาํปรึกษาไมเกีย่วของกับความคงทนของการเรียนรู การลงทะเบียน
เรียนใหม เกรดเฉลี่ย (GPA) และความคิดเห็นเกีย่วกับตนเอง 

 
 Spear (2005) ทําการวิจยัเร่ือง การใหคําปรกึษามิติทางดานอารมณของการเปนผูนํา ตาม
ความรูสึก จุดประสงคของการวิจัยเพื่อ ทดสอบขอบเขตของหัวหนาแพทยฝกหดัและที่ปรึกษาเชิงพี่
เล้ียงมีผลสะทอนของมิติทางอารมณของงานเกี่ยวกับความเปนผูนํา โดยเฉพาะอยางยิง่มุงเนนการ
แสดงตนและการจัดการทางอารมณ ซ่ึงอาจเกีย่วพนักันกับความรูสึกของแพทยฝกหัดที่ประสบ
ผลสําเร็จมากกวาผลสะทอนเล็กนอยจากมิติทางอารมณของการเปนผูนํา 
Spear พบวาความสัมพันธระหวางนิสิตฝกหัดและอาจารยที่ปรึกษา สะทอนการระบแุละการจดัการ
ทางดานอารมณ และการยอมรับความสําเร็จของการฝกปฏิบัติงานของนิสิตฝกงานและที่ปรึกษาเชิง
พี่เล้ียงจะไดรับประโยชนจากการฝกฝนทางดานการพัฒนาวุฒภิาวะทางอารมณและนํามาใชใน
สภาพการณแสดงภาวะการเปนผูนํา  
 
 ผูวิจัยเห็นความสําคัญและประโยชนของหลักการการเตรยีมความพรอม การใหความสําคัญ
ในการพัฒนาอาชีพอาจารยที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงในตางประเทศ เหน็ควรนํามาปรับใชกบัการวิจยัใน
คร้ังนี้ เชน Perri (1998) กลาววาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสวน
ใหญ มีโครงการจัดการใหคาํปรึกษาอยางเปนทางการ ผูวิจัยไดปรับจากโครงการจัดการให
คําปรึกษาอยางเปนทางการ เปนกิจกรรมเตรียมความพรอมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
สวนการติดตามผลไดนําแนวทางของ Perri มาใชคือ 1) ความคงทนของความรูที่นิสิตไดรับระหวาง
ชวงของการใหคําปรึกษา 2) การลงทะเบียนของนิสิตในเทอมถัดไปหลังจากการใหคําปรึกษา 3) 
เกรดเฉลี่ย (GPA) ของนิสิต 4) ความคิดเหน็ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงการจัดการใหคําปรึกษา ซ่ึง
ขอมูลทั้งหมดไดจากการใชแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ความคงทนของความรู  
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

การวิจยัเร่ือง การการพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยา คร้ังนี้ เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และใชรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เปนสวนประกอบในการสรุปผลวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาสรางกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 393571 พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
 

วัตถุประสงค 
 
1. พัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุ 

วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

2. ศึกษาผลทางการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะทีพ่งึประสงคและ คุณลักษณะที่
พึงประสงคของนิสิต  

 
3. ติดตามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหนวยกจิกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับ 

รายวิชา 393571 พื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในดาน เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอง ตรงกับความตองการ ประโยชนตอการเรียนในรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา และ
รายวิชาอื่นๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกต ิ 
 

วิธีการวิจัย 
 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจยัออกเปน 3  
ขั้นตอน คือ 1.  พัฒนาหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา 
ภาควิชาศิลปนเิทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  2. การนําหนวยกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ ไป
ทดลองใช และประเมนิผลหนวยกิจกรรมของกิจกรรมฯ ในภาคตน ปการศึกษา 2548 และ   3. 
ติดตามผลความสอดคลองของหนวยกจิกรรมที่มีตอการเรียนปกติของนิสิตในหลักสตูรฯ ของภาค
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ปลาย ปการศกึษา 2548 และภาคตน ปการศึกษา 2549 หลังการทดลอง ดังมีรายละเอียดพอสังเขป
ดังนี ้
 
 1. พัฒนาหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา 
ภาควิชาศิลปนเิทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีขั้นตอนดังนี ้
 
     1.1 เขาพบหัวหนาภาควชิาศิลปนิเทศ และประธานหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ภาควิชาศิลปนเิทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อแจงความจํานงคในการขอ
อนุญาตทําการวิจัยเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ
วิทยา 

 
 ศึกษาสภาพ ปญหา ปจจยั และเงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนรายวิชาตางๆใน 
หลักสูตร ผูวิจยัใชเทคนิค การสังเกตและมสีวนรวมโดยสมบูรณ (Completely Participant 
Observation) โดยผูวิจยัลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา จํานวน 
7 รายวิชา รวม 20 หนวยกิต ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุ
วิทยาซึ่งเปนภาพรวมใหญในการศึกษา สภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไข ในเบื้องตนมุงสนใจศกึษา 
รายวิชาพืน้ฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา (Foundations of Ethnomusicology) เนื่องจากเปนรายวิชา
บังคับ ซ่ึงเปนพื้นฐานของหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา และเปนรายวิชาที่นิสิต ป.โท ช้ันปที่ 1 
เร่ิมเรียนเปนวชิาแรกในหลกัสูตร ผูวิจัยศึกษาและเก็บขอมูลจาก แผนการสอน อาจารย นิสิต และ
การเขารวมกจิกรรมการเรียนการสอน โดย จดบันทึกขอมลูจากแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ  
 
     1.3 พิจารณา วางแผน เพื่อดําเนินการจัดทําหนวยกจิกรรมสําหรับกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชา393571 ดนตรีชาติพนัธุวิทยา ซ่ึงประกอบดวย หลักการ คําอธิบายของหนวย
กิจกรรม จุดประสงค เนื้อหา เวลาเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และจํานวนแผนการเรียนรู 
 
     1.4 นําหนวยกิจกรรมใหนสิิตปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืน้ฐานวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา ในภาคตน ปการศึกษา 2547 แสดงความคิดเห็นความตองการในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่จะลงทะเบยีนเรียนรายวชิาพื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา รุน
ตอไป เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขหนวยกิจกรรมใหตรงกับความตองการของนิสิตมากที่สุด 
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     1.5 นําหนวยกิจกรรมที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง แสดงความคิดเหน็ และใหขอเสนอแนะเพื่อ
นํามาปรับปรุงแกไขใหเปนหนวยกิจกรรมที่สมบูรณ 
 
  2. การนําหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ไปทดลองใช และประเมนิผลหนวยกิจกรรม 
ในภาคตน ปการศึกษา 2548 โดยการนําหนวยกิจกรรมที่ผานการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองใชกบันสิิต ปริญญาโท ช้ันปที่ 1 ภาค
ตน ปการศึกษา 2548 และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตและความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
สอดคลองของเนื้อหาหนวยกิจกรรมกับการเรียนในหลักสูตรปกติของนิสิต หลังจากนั้นติดตาม
ความสอดคลองของเนื้อหาของหนวยกจิกรรมกับการเรียนในหลักสตูรปกติของนสิิต หลังการ
ทดลอง ในภาคปลาย ปการศึกษา 2548 และ ภาคตน ปการศึกษา 2549 มีขั้นตอนดังนี้ 
 
     2.1 ประสานงานกับประธานหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาเพื่อวางแผนจัดตารางเวลาใน
การดําเนนิการทดลองใชหนวยกิจกรรม และแจงวัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และประโยชนที่นิสิตจะไดรับในการจดัหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ใหกับนิสิต ป.โท ช้ันป 1 รุนใหม ภาคตน ปการศึกษา 
2548 
 
     2.2  นําหนวยกิจกรรมไปทดลองใชกับนิสิต ป.โท ช้ันปที่ 1 สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ภาควิชาศิลปนเิทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ใชเวลา 10 สัปดาห และรวมเวลาในการ
ปฐมนิเทศในสัปดาหแรก และประเมินผลการเรียนการสอนในสัปดาหสุดทาย รวมระยะเวลาใน
การทดลองใชหนวยกจิกรรม ทั้งสิ้น 12 สัปดาห  
 
    2.3 ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลังจากการใชหนวยกจิกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา โดยพิจารณาจาก 
  2.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
  2.3.2 การเรียนรูดานทักษะทีพ่ึงประสงคของนิสิต ไดแก ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ทักษะการนําเสนอผลงาน และทักษะการแสวงหาความรู 
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  2.3.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต ไดแก ความรับผิดชอบ และความกลา
แสดงออก 
  2.3.4 ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยใชเทคนิควิธีการจัดสนทนากลุมยอย 
(Focus Group Interview) และการปฏิสัมพันธในฐานะอาจารยและเพื่อนนอกหองเรียนควบคูไปกับ
การเรียนการสอนหนวยกิจกรรม 
 

3.  ติดตามผลความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา โดยพิจารณาจาก เนื้อหา กจิกรรมการเรียนการสอนจากหนวยกจิกรรม 
มีประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวชิาตางๆ ที่นิสิตเรียนใน
หลักสูตรปกต ิหลังการทดลองโดยการจดัสนทนากลุมยอย ควบคูไปกบัการปฏิสัมพันธในฐานะ
อาจารยและเพือ่นที่เคยผานการทํากิจกรรมการเรียนการสอน มาดวยกนั ในภาคปลาย ปการศึกษา 
2548 และ ภาคตน ปการศึกษา 2549 
 

    3.1 ติดตามผลความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา โดยพิจารณาจาก เนื้อหา กจิกรรมการเรียนการสอนจากหนวย
กิจกรรม มีประโยชน ตรงกบัความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวิชาตางๆ ที่นิสิต
เรียนในหลักสตูรปกติ มากนอยอยางไร ในภาคปลาย ปการศึกษา 2548  

 
    3.2 ติดตามผลความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ

รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวทิยา ประเด็นเดยีวกับขอ 3.1 อีกครั้งหนึ่ง ในดาน หนวยกิจกรรม มี
ประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวิชาตางๆ ที่นิสิตเรียนใน
หลักสูตรปกต ิมากนอยอยางไร ในภาคตน ปการศึกษา 2549  

 
ผูวิจัยสรุปขั้นตอนการสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติ

พันธุวิทยา แสดงขั้นตอนเปนภาพไดตาม ภาพที่ 3 ดังนี ้
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ภาพที่ 3  ขั้นตอนการสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  

 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหนวยกิจกรรมสําหรับ
กิจกรรมเตรียมความพรอม 
1.1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
ไดแก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ ดนตรีชาติพันธุ
วิทยา การเรียนการสอนวิชาดนตรีชาติพันธุ
วิทยา โครงสรางรายวิชา 393571 พื้นฐานวิชา
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 1.2 ทฤษฎีและหลักการ
สอนดนตรี 
1.2. ศึกษาสภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไขที่
สงผลตอการเรียนการสอนรายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา สังเกต และ
สัมภาษณนิสิต (Interview) ที่เรียนรายวิชา 
393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา  

กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุฯวิทยา 

ขั้นตอนที่ 1(ตอ)  1.3 พิจารณา วางแผน เพื่อ
ดําเนินการจัดทําหนวยกิจกรรม  1.4 นําแผนการ
จัดทําหนวยกิจกรรมใหนิสิต 7 คน ที่เคย
ลงทะเบียนรายวิชา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติ
พันธุวิทยา ภาคตน ปการศึกษา 2547 แสดงความ
คิดเห็น   
1.5 นําหนวยกิจกรรมใหคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ตรวจสอบ และนําขอวิจารณ จุดบกพรอง 
ขอเสนอแนะมาปรบัปรุงแกไข  1.6  นําหนวย
กิจกรรมใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นตอ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และนําขอ
วิจารณและขอเสนอแนะมาปรับปรุงหนวยการ
เรียน กอนนําไปทดลองใชจริง 

ขั้นตอนที่ 2  การนําหนวยกิจกรรมไปทดลองใช
และติดตามผลการใชหนวยกิจกรรม ระยะที่ 1  
ดําเนินการดังนี้ 
2.1. นําหนวยกิจกรรม ไปทดลองใชสอนจริงกับ
ประชากร คือนิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปที่1 
จํานวน 8 คน ภาคตน ปการศึกษา 2548 ในภาค
ตน ปการศึกษา 2548 
2.2. ติดตามผลการใชหนวยกิจกรรม ระยะที่ 1 
โดยพิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
นิสิต  การเรียนรูดานทักษะที่พึงประสงคของ 
นิสิต คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนิสติ ความคิด 
เห็นของนิสิตตอการจัดการเรียนการสอนจาก 
หนวยกิจกรรม  

ขั้นตอนที่ 3  การติดตามผลการใชหนวย
กิจกรรม ระยะที่ 2 โดยพิจารณาจาก 
3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต ใน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
3.2 ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการ
เรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม กิจ 
กรรมเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

แกไข
ขอบกพรอ

แกไข
ขอบกพรอง 

ดี 

ดี 

ดี 

การจัดสนทนากลุมยอย(Focus 
Group Interview) ประเด็นปญหา
ในการจัดการเรียนการสอน 2 ครัง้ 
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ประชากร 
 
 ประชากรที่ใชสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ คือ นสิิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท 
ช้ันปที่1 จํานวน 8 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวชิา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยา 
(Foundations of Ethnomusicology) ภาคตน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับ ในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้มี 9 ชนิด คือ  
 
 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่ประกอบดวยประเดน็คําถามที่
เปนกรอบและแนวทางในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถปรับเปลี่ยน ถามคําถามเพิ่มเติมได
เพื่อใหเกิดความชัดเจนของคาํตอบมากขึ้น แบบสัมภาษณมีจํานวน 4 ฉบับ คือ 
     1.1 แบบสมัภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มตีอการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอน จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
     1.2 แบบสัมภาษณ นิสิตเกีย่วกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในการ
จัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัดกิจกรรมที่มีตอการเรียนปกติ
ของนิสิตในหลกัสูตรหลังการทดลอง 
     1.3 แบบสัมภาษณ นิสิตเกีย่วกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในการ
จัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 2 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัดกิจกรรมที่มีตอการเรียนปกติ
ของนิสิตในหลักสูตรหลังการทดลอง 
     1.4 แบบสัมภาษณนิสิตเกีย่วกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยาในการจดัสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 3 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัดกจิกรรม
ที่มีตอการเรียนปกติของนิสิตในหลักสูตรหลังการทดลอง 
 



 
103 

 2. แบบทดสอบ เพื่อใชวดัความรูความเขาใจของนิสิตเกีย่วกับเนื้อหาในหนวยกิจกรรม 
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
 3. แบบประเมนิทักษะที่พึงประสงค มีจุดประสงคเพื่อประเมินทกัษะทีพ่ึงประสงคใน 3 
ทักษะ คือ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําเสนอผลงาน และการแสวงหาความรู รูปแบบของแบบ
ประเมินมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ มีเกณฑการใหคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 
 4. แบบประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค มีจุดประสงคเพื่อประเมินคณุลักษณะทีพ่งึ
ประสงคใน 2 คุณลักษณะ คอื ความรับผิดชอบ และความกลาแสดงออก รูปแบบของแบบประเมินมี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ มีเกณฑการใหคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 
 5. แบบประเมนิใหคะแนนการทํางานที่มอบหมาย จากใบงาน ของผูเรียน พรอมเกณฑใน
การประเมิน เพื่อประเมินใหคะแนนงานทีไ่ดรับมอบหมาย ของนิสิต 
 
 6. แผนการสอนของหนวยกจิกรรม เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวทิยา 
 

ขั้นตอนการพฒันาเครื่องมือ 
 
 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวยแบบสัมภาษณ ผูเชีย่วชาญ 
และนิสิตเกีย่วกับความคิดเหน็ที่มีตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอน จากหนวยกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
     1.1 ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยทีเ่กีย่วของกับการสรางแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความ
คิดเห็น 
     1.2 สรางแนวคําถามใหครอบคลุมประเด็นสําคัญที่จะสัมภาษณ โดย  
           แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ และแบบสมัภาษณนิสิตประกอบดวยประเด็นสําคัญที่จะ
สัมภาษณ ไดแก คิดเหน็ที่มีตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จากหนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชา393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา สอดคลองกับศักภาพของนสิิต ความ
ตองการของนิสิตและความตองการของหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 



 
104 

     1.3 นําแนวคําถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจ
พิจารณาดานความครอบคลุมและความสอดคลองกับจดุประสงค ความเหมาะสมของภาษาและให
ขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
     1.4 นําแนวคําถามมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับนิสิตเพื่อตรวจสอบความ
เขาใจและความชัดเจนของภาษา 
     1.5 นําแบบสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขเพื่อความชัดเจน และความมัน่ใจในความถกูตอง 
พรอมที่จะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
  
 2. แบบทดสอบ เพื่อใชวดัความรูความเขาใจของนิสิตเกีย่วกับเนื้อหาในหนวยกจิกรรม 
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
     2.1 ศึกษาเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับเทคนิคและการสรางขอสอบ 
     2.2 วิเคราะหเนื้อหาและจดุประสงคการเรียนรูตามแผนการสอนจัดทําตารางวิเคราะห
ขอสอบเพื่อกําหนดสัดสวนของขอสอบในแตละเนื้อหา และแนวทางในการเขียนขอสอบวัด
พฤติกรรมดานพุทธิพิสัยออกเปน 6 ระดับ คือ 1) ความรูความจํา  2) ความเขาใจ  3) การนําไปใช  4) 
การวิเคราะห  5) การสังเคราะห  6) การประมาณคา 
     2.3 นําตารางวิเคราะหขอสอบที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจพิจารณาดานความครอบคลุมและความสอดคลองกับจุดประสงค ความเหมาะสมของภาษา
และใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 
     2.4 สรางแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 
50 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค เพื่อใชในการวัดความสามารถทางสติปญญาตาม
แนวทางที่กําหนดในตารางวิเคราะหขอสอบ ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 3  การวิเคราะหขอสอบของหนวยกิจกรรม ในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
    พื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยากอนนําไปทดลองใช 
 

พฤติกรรม 
เนื้อหา 

รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 
รวม 

1. การคนควาขอมลูทางมานุษยดุริ   

    ยางควิทยา 
1  2   2 5 

2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ 

   วิทยา 
3 1  2   6 

3. การวิเคราะหองคประกอบของ 

   ดนตรี  
2   4   6 

4  การใชสัญลักษณตางๆในการ 

   บันทึกแทนเสียง 
 2  2   4 

5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 1  1 2 2  6 
6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม   

   Finale  
1  1  1 2 5 

7 โปรแกรม Photoshop เพื่องาน 

   นําเสนอทางวิชาการ 
1  2  1 1 5 

8  เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องาน  

    นําเสนอทางวิชาการ 
1  1  1 1 4 

9  การเขียนขอมูล เสียง และภาพ  

    ลงแผนซีดี 
1  2  1 1 5 

10 แนวทางในการจัดทําหัวขอ 

     วิทยานิพนธ 
    2 2 4 

รวม 11 3 9 10 8 9 50 
 
     2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหนิสิตปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา พืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ในภาคตน ปการศึกษา 2547 จํานวน 7 คน ในดานความยาก งายของ เนื้อหา 
เนื่องจากนิสิตกลุมดังกลาว ซ่ึงมีความคุนเคยกับสภาพปญหาเกี่ยวกับ รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยาเปนอยางดี เพื่อวิเคราะหหาคณุภาพของแบบสอบในดานความตรง ความเที่ยง ดัชนีความ
ยาก อํานาจจําแนก 
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 จากการทดลองใชแบบทดสอบทําใหไดขอมูล ดังนี้ 
 1. เวลาเฉลี่ยทีน่ิสิตใชทําขอสอบคือ 65 นาที 
 
 2. คาความงายของแบบสอบอยูระหวาง .18 ถึง .87  คัดขอที่มีความงายระหวาง .20 ถึง .80  
สวนคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  -.18 ถึง .78 โดยคัดขอที่มีคาอํานาจจาํแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป ได
ขอสอบ จํานวน 40 ขอ 
 
 3. นําขอสอบที่ไดหาความเที่ยงของแบบสอบทั้งฉบับ ซ่ึงปรากฏความเที่ยงเทากบั  0.80  
 
 ผลจากการวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบ เพื่อใชใชในการวัดความสามารถทางสติปญญา
ในดานความรู ความเขาใจในเนื้อหาของหนวยกิจกรรม ในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ทําใหไดแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ประกอบดวยขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จาํนวน 40 ขอ ดังปรากฏในตารางวิเคราะห
ขอสอบดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4  การวิเคราะหขอสอบของหนวยกิจกรรม ในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
     พื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยาหลังจากนาํไปทดลองใช 

 
พฤติกรรม 

เนื้อหา 
รู-จํา เขาใจ นําไปใช วิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา 

รวม 

1. การคนควาขอมลูทางมานุษยดุริ 

    ยางควิทยา 
2     2 4 

2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติ  

  พันธุวิทยา 
1 1  2   4 

3. การวิเคราะหองคประกอบของ 

   ดนตรี  
   4   4 

4  การใชสัญลกัษณตางๆในการ 

   บันทึกแทนเสียง 
 2  2   4 

5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 1   1 2  4 
6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม  

   Finale  
1    1 2 4 

7 โปรแกรม Photoshop เพื่องาน 

   นําเสนอทางวิชาการ 
1  1  1 1 4 

8  เทคโนโลยีเรื่องเสียง เพื่องาน 

   นําเสนอทางวิชาการ 
1  1  1 1 4 

9  การเขียนขอมลู เสียง และภาพ  

   ลงแผนซีดี 
1  1  1 1 4 

10 แนวทางในการจัดทําหัวขอ 

     วิทยานิพนธ 
    2 2 4 

รวม 8 3 3 9 8 9 40 
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    2.6 กําหนดเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเรียน ซ่ึงไดจากการรวม
คะแนนจากการสอบและการประเมินชิ้นงานในใบงานของนิสิต โดยใชเกณฑดังตอไปนี้ 
 

เกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนิสิต 
 ชวงคะแนน 0-4 ชวงคะแนน 0-100 เกรด  ความหมาย 
 3.40 – 4.00      85-100     A  ผลการเรียนดีเยี่ยม 
 3.00– 3.39      75-84     B  ผลการเรียนด ี
 2.60 – 2.99      65-74      C  ผลการเรียนเปนที่พอใจ 
 2.00 – 2.59      50-64     D  ผลการเรียนเปนที่พอใจนอย 
  0.00 – 1.99        0-49    F  ผลการเรียนไมเปนทีพ่อใจ 
  ที่มา: สุวิมล วองวาณิช (2546: 33-36) 
 

3. แบบประเมนิทักษะที่พึงประสงค สําหรับนิสิตซึ่งมีขั้นตอนการดําเนนิการสรางและ
พัฒนาดังนี้  
 
     3.1 ผูวิจัยไดนําแบบประเมนิทักษะที่พึงประสงคของ บุญเรียง และคณะ(2546: 465-469) 
และ สุวิมล วองวาณิช (2546: 33-36) มากําหนดและปรับใหสอดคลองกับทักษะที่พึงประสงคที่
ตองการของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ใหเกิดกับนิสิต 
ดังนั้นทกัษะทีพ่ึงประสงคในการใชหนวยกิจกรรมในครั้งนี้จึงประกอบดวยแบบประเมินทักษะที่
พึงประสงค 3 ฉบับ คือ 1) แบบประเมินทกัษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 2) แบบประเมนิทักษะการ
นําเสนอผลงาน และ 3) แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู โดยแบบประเมินแตละชิ้นจะมี
ประเด็นทีก่ําหนดไว 4 ประเด็น คือ  
 
      ระดับคะแนน           ความหมาย 
   4  ปฏิบัติไดครบทุกประเดน็ 
   3  ปฏิบัติได 3 ประเด็น 
   2  ปฏิบัติได 2 ประเด็น 
   1  ปฏิบัติได 1 ประเด็น 
   0  ปฏิบัติไมไดเลย 
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 ประเด็นทีก่ําหนดไวในแบบประเมินทักษะที่พึงประสงคแตละฉบับมรีายละเอียดดังนี้ 
     3.1.1 แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน ประกอบดวยประเด็นดังนี้ เขารวม
ประชุมกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน ยอมรับในขอตกลงของกลุม และ
ตั้งใจปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
 
     3.1.2 แบบประเมินทักษะการนําเสนอผลงานประกอบดวยประเดน็ดังนี ้พูดเสียงดังฟง
ชัด พูดไดเนื้อหาทําใหผูอ่ืนฟงเขาใจ พดูไดคลองแคลวชัดเจน มีความมั่นใจในการนาํเสนอ และมี
มารยาทในการพูด 
 
     3.1.3 แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรูประกอบดวยประเดน็ดังนี ้มีความตั้งใจ มี
การซักถาม มีการปรึกษากับผูอ่ืน มีการจดบันทึกขอมูล และผลงานมีคุณภาพ 
 
 3.2 นําเกณฑและประเดน็ของแบบประเมินทักษะของนิสิตที่สรางขึ้นเสนอตอกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานพินธตรวจพจิารณาความเหมาะสมของเกณฑ จากนั้นนาํเกณฑที่ไดไปสรางแบบ
ประเมินทักษะที่พึงประสงคของนิสิต โดยมีคําชี้แจงประกอบ 
 
 3.3 กําหนดเกณฑการประเมนิทักษะที่พึงประสงคเมื่อส้ินสุดการสอนในหนวยกิจกรรม 
โดยการนําคะแนนรวมของแตละทักษะมาประเมินผลรวมตามเกณฑตอไปนี ้
 
        ผลการประเมินทกัษะทีพ่ึงประสงคของนิสิต       ชวงคะแนนรอยละ 
 มีการแสดงออกซึ่งทักษะที่พงึประสงคในระดับดเียีย่ม   85 – 100 
 มีการแสดงออกซึ่งทักษะที่พงึประสงคในระดับด ี    75 – 84 

มีการแสดงออกซึ่งทักษะที่พงึประสงคในระดับเปนทีพ่อใจ   65 - 74 
มีการแสดงออกซึ่งทักษะที่พงึประสงคในระดับเปนทีพ่อใจนอย  50 - 64 

 มีการแสดงออกซึ่งทักษะที่พงึประสงคในระดับไมเปนทีพ่อใจ    0 – 49 
 
  ที่มา: สุวิมล วองวาณิช (2546: 33-36) 
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4. แบบประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค สําหรับนิสิตซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการสราง
และพัฒนาดังนี้  
      4.1 ผูวิจัยไดนําแบบประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงคของ บุญเรียง และคณะ(2546: 
470-474) มากาํหนดและปรบัใหสอดคลองกับทักษะที่พงึประสงคที่ตองการของกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชา393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ใหเกิดกับนิสิต ดังนั้นคณุลักษณะที่พึง
ประสงคในการใชหนวยกิจกรรมในครั้งนี้จงึประกอบดวยแบบประเมินคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 2 
ฉบับ คือ 1) แบบประเมินความรับผิดชอบ และ 2) แบบประเมินการกลาแสดงออก ซ่ึงการประเมนิ
แตละครั้งนั้นพิจารณาจากการแสดงออกของนิสิตวา มีหรือไมมี คุณลักษณะดังกลาว ถา“มี” ได 1 
คะแนน  ถา“ไมมี” ได 0 คะแนน  โดยนิยามคุณลักษณะที่พึงประสงคแตละดานไวดงันี้ 
  4.1.1 ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติส่ิงตางๆ ไดครบถวนตามระยะเวลาที่
ตกลงกันไว 
  4.1.2 ความกลาแสดงออก หมายถึง กลาพดู กลาทําในสิง่ที่ถูกตองเหมาะสม 
     4.2 นําเกณฑและประเด็นของแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตที่สรางขึ้น
เสนอตอกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธตรวจพจิารณาความเหมาะสมของเกณฑ จากนั้นนําเกณฑที่
ไดไปสรางแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต โดยมีคําชี้แจงประกอบ 
     4.3 กําหนดเกณฑการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต เมื่อส้ินสุดการสอนใน
หนวยกจิกรรม โดยการนําคะแนนรวมของแตละคุณลักษณะที่พึงประสงคมาประเมินผลรวมตาม
เกณฑตอไปนี ้
 
  เกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต 
  ในการปฏิบัตส่ิิงตางๆ ดานความรับผิดชอบ      ชวงคะแนนรอยละ 
 ปฏิบัติไดครบถวนตามระยะเวลาที่ตกลงในระดับดเียี่ยม   85 – 100 
 ปฏิบัติไดครบถวนตามระยะเวลาที่ตกลงในระดับด ี    75 – 84 

ปฏิบัติไดครบถวนตามระยะเวลาที่ตกลงในระดับเปนทีพ่อใจ  65 - 74 
ปฏิบัติไดครบถวนตามระยะเวลาที่ตกลงในระดับเปนทีพ่อใจนอย  50 - 64 

 ปฏิบัติไดไมครบถวนตามระยะเวลาที่ตกลงในระดับไมเปนที่พอใจ    0 – 49 
 
 
 
 



 
111 

  เกณฑการใหคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต 
  ในการปฏิบัตส่ิิงตางๆ ดานความกลาแสดงออก      ชวงคะแนนรอยละ 
 กลาพูด กลาทาํในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อมีโอกาสในระดับดเียี่ยม  85 – 100 
 กลาพูด กลาทาํในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อมีโอกาสในระดับด ี  75 – 84 

กลาพูด กลาทาํในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อมีโอกาสในระดับเปนทีพ่อใจ 65 - 74 
กลาพูด กลาทาํในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อมีโอกาสในระดับเปนทีพ่อใจนอย 50 - 64 

 กลาพูด กลาทาํในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสมเมื่อมีโอกาสในระดับไมเปนที่พอใจ   0 – 49 
 
 5. แผนการสอนของหนวยกจิกรรมที่สอดคลองกับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา 
ผูวิจัยตดิตอขอคําแนะนําจากประธานหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา เพื่อวางแนวทางในการจดัทํา
แผนการสอน โดยไดรับความอนุเคราะหรวมมือเปนอยางดี แผนการสอนสรางขึ้นเพื่อใชในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 
       5.1 สรางหนวยกิจกรรมในเอกสารแผนการสอน กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาโดยวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูจากการเขารวมสังเกตอยาง
มีสวนรวมอยางสมบูรณ สังเกต และสัมภาษณนิสิต ที่เรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ในขั้นตอนที่ 1 เปนฐานขอมลูในการสรางหนวยกจิกรรม และกําหนดกรอบเวลาของการจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมรวมทั้งสิ้น 12 คร้ังๆละ 2 ช่ัวโมง สัปดาหที่ 1 เปนการปฐมนิเทศ 
กิจกรรมฯ  สัปดาหที่ 2-11 เปนเนื้อหาการเรียนการสอน 10 หนวยกจิกรรม และสัปดาหที่ 12 เปน
การประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ  ซ่ึงกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา ดนตรีชาติพันธุ
วิทยาประกอบดวย จุดประสงคกิจกรรม เนือ้หาการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
อุปกรณ และการประเมินผล โดยแสดงรายละเอียดของหนวยกิจกรรมที่สรางขึ้นจากตารางที่ 5 
ตอไปนี ้
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ตารางที่ 5  หนวยกิจกรรมในเอกสารแผนการสอน กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
    ดนตรีชาติพนัธุวิทยา (ราง) 
 

หนวยกิจกรรม จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

เทคนิควิธีการสอน การประเมินผล 

หนวยท่ี 1 การ
คนควาขอมูล
ทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจาก
แหลงสารสนเทศ
บทความงานวิจัย 
 ภาพนิ่ง และ
เสียง การบันทึก
ขอมูล การ
ปรับแตงภาพ
ดวย โปรแกรม  
Photo Shop 

 
หนวยท่ี 2 
คําศัพทเฉพาะ
ทางดนตรีชาติ
พันธุวิทยาความ
เขาใจคําศัพท
เฉพาะทางดนตรี
ในภาษาอังกฤษ
ในการศึกษา
คนควาขอมูล  

 
 

เพื่อใหนิสิตมีความรูและ
ทักษะในการคนควา และ
เขาถึงขอมูลทีพ่ึงประสงค

โดยใชโปรแกรม 
Yahoo.com การปรับแตง
ภาพดวย โปรแกรม Photo 

Shop และนําขอมูลเหลานั้น
มาจัดเรียง จัดเก็บอยางเปน
ระเบียบเพือ่งายตอการศึกษา 
คนหา หรือแกไข เพิ่มเติมใน

ภายหลัง 

 
 
เพื่อใหนิสิตเขาใจศพัท
บัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติ
พันธุวิทยาในการนําไปใช
ประโยชนชวยแปล
ความหมายในการศึกษา
คนควาขอมูลที่เปน
ภาษาอังกฤษ จากแหลง
สารสนเทศตางๆเชน ตํารา 
บทความ อินเตอรเน็ต หรือ 
E_encyclopedia เปนตน 
 

การคนควา และเขาถึง
ขอมูลที่พึงประสงค
โดยใชโปรแกรม 
Yahoo.com การ
ปรับแตงภาพดวย 
โปรแกรม Photo Shop 
 
 
 
 
 
 
 
การแปลความหมายใน
การศึกษาคนควาขอมูล
ที่เปนภาษาอังกฤษ จาก
แหลงสารสนเทศตางๆ
เชน ตํารา บทความ 
อินเตอรเน็ต หรือ 
E_encyclopedia 
 
 
 
 

การบรรยาย  
 
ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวม
(Cooperative 
Learning) โดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน คละ
ทักษะคอมพิวเตอร 
 และตั้งชื่อกลุม
ของตนเอง 
 
 
ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวม โดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คนใหมตาม
ความสมัครใจและ
ตั้งชื่อกลุมของ
ตนเอง 
 
 
 
 

ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานโดย
กําหนดการให
คะแนน 0-4  
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

หนวยกิจกรรม จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

เทคนิควิธีการสอน การประเมินผล 

หนวยท่ี 3 
เสียงสื่อสําเนยีง
เสียงใด (การ
วิเคราะห 
องคประกอบของ
ดนตรีจากการฟง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยท่ี 4 ลาย
ลักษณของเสน
เสียง(การใช
สัญลักษณตางๆ
ในการบันทึกแทน
เสียง) 

 
 
หนวยท่ี 5 เสียง
ไทยเขยีนดวยโนต
สากล(การบันทึก
เพลงไทยดวยโนต
สากล) 
 

เพื่อนิสิตมีความรูความ 
สามารถและพัฒนาทักษะใน
ดานการวิเคราะห
องคประกอบของดนตรี
ตะวันตกโดยการศึกษาจาก
โนตเพลงและการฟง เพื่อ
เปนหลักและแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะหดนตรีใน
วัฒนธรรมตางๆ อยางเปน
ระบบ และเปดใหนิสิตมี
โอกาสในการปฏิสัมพันธใน
การเรียนรูรวมกัน 
นอกจากนี้นิสิตสามารถนํา
ความรูและทักษะไปปรับใช
เพื่อเปนหลักและแนวทาง
ในการศึกษาวิเคราะหดนตรี
ในวัฒนธรรมตางๆ อยาง
เปนระบบ 
 
 
เพื่อสามารถใชสัญลักษณ
ตางๆในการบันทึกแทน
เสียงดนตรีอยางงาย  
 
 
 
 
 
เพื่อสามารถเขยีนโนตเพลง
สากลอยางงาย โดยเปลี่ยน 
และคัดลอกจากโนตเพลง
ไทย  
 

องคประกอบของ
ดนตรีตะวันตกโดย
การศึกษาจากโนตเพลง
และการฟง เพื่อเปน
หลักและแนวทางใน
การศึกษาวิเคราะห
ดนตรีในวัฒนธรรม
ตางๆ อยางเปนระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณตางๆในการ
บันทึกแทนเสียงดนตรี
อยางงาย  
 
 
 
 
 
สัญญลักษณโนตเพลง
สากลอยางงาย  
 
 

ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน ไทย-
สากล และตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน ใหมไทย-
สากล และตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง 
 
 
ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน ใหมไทย-
สากล และตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง 

ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

หนวยกิจกรรม จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

เทคนิควิธีการสอน การประเมินผล 

หนวยท่ี 6 
เสียงดนตรีสากล
เขียนดวยโนต
ไทย(การบันทึก
เพลงสากลดวย
โนตไทย) 

 
 
หนวยท่ี 7 รอง
ใหเสียงตรงกับ
โนต(การรอง
ระดับเสียงตางๆ 
อยางถูกตองจาก
การ อาน
โนตเพลง) 
 
 

 

เพื่อสามารถเขยีนโนตเพลง
ไทยอยางงาย โดยเปลี่ยน 
และคัดลอกจากโนตเพลง
สากล 
 
 
 
 
เพื่อสามารถ อาน รอง
โนตเพลงสากลอยางงาย 
จากแบบฝกหัดของโคดาย 
 
 
 

สัญญลักษณโนตเพลง
ไทยอยางงาย  
 
 
 
 
 
 
การอาน รองโนตเพลง
ใหมีระดับเสียง และ
จังหวะที่ถูกตอง 
 
 

ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน ใหมไทย-
สากล และตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง 
 
 
1. ใชเทคนิควธิี 
และแบบฝกหัด
ของ โคดาย ที่เชือ่
วาการรองเพลง
เปนพื้นฐานที่
สําคัญในการ
นําไปสูการเรียนรู
ดนตรีในชั้นสูง
ตอไป 
2. ใชเทคนิควิธี
ของดาลโครซ โดย
เนนเรื่อง การ
ฝกหัดในเรื่อง 
Solfege ที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับฝกฝนใน
สวนของหู(ears) 
ในการฟง ตา
(eyes) ในการดู 
และการรอง
(voice) ใหตรง
ระดับเสียง 
3. ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอย
ละ 2 คน ใหมไทย-
สากล และตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง 

ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
 

หนวยกิจกรรม จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอน การประเมินผล 

หนวยท่ี 8 การ
เขียนจังหวะและ
ระดับสียงจาก
การฟง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนวยท่ี 9  การ
พิมพโนตเพลง
ดวยโปรแกรม 
Finale 
 
 
 
หนวยท่ี 10  สราง
เพลงสรางงาน 
(การแตง เรียบ
เรียงเพลงสําหรับ 
กิจกรรม Ethno 
Concert) 

เพื่อสามารถ 
เขียนโนตเพลง
สากลอยางงาย 
จากการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อสามารถ พิมพ
โนตเพลงดวย
โปรแกรม Finale 

 
 
 
 
เพื่อแตง เรียบ
เรียงเพลงสําหรับ 
กิจกรรม Ethno 
Concert 

การเขียนโนตเพลงสากลอยาง
งาย จากการฟง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
 
 
 
 
การบูรณาการ จากหนวยเรียนที่ 
1-10 และการการแตง เรียบเรียง
เพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert (กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา) 

1. ใชเทคนิควิธี และ
แบบฝกหัดของ โค
ดาย  
2. ใชเทคนิควิธขีอง
ดาลโครซ  
3. ใชเทคนิคการ
เรียนรูรวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอยละ 
2 คน ใหมตามความ
สมัครใจ  
 
 
 
ใชเทคนิคการเรียนรู
รวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอยละ 
2 คน คละทักษะ
คอมพิวเตอร  
 
 
ใชเทคนิคการเรียนรู
รวมโดย 
นิสิตแบงกลุมยอยละ 
2 คน คละทักษะ
คอมพิวเตอร  

ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 
 
ประเมินผลจาก
ผลงานใน 
ใบงานและให
คะแนน 0-4 
คะแนน 
 

 
      5.2. สงหนวยกิจกรรมใหคณะกรรมการที่ปรึกษา จํานวน 3 ทานตรวจสอบ และนําขอ
วิจารณ จุดบกพรอง ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข  
 
 คณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบ วิจารณ จุดบกพรอง ขอเสนอแนะ สรุปไดวา  

... หนวยกจิกรรมที่สรางขึ้นมีประโยชนตอรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา หนวย
กิจกรรมแตละหนวยควรตั้งชื่อสะทอนถึงจุดประสงคของการเรียนการสอนใชภาษาเขาใจงาย แตละ
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หนวยกจิกรรม ควรมีความยืดหยุนตามความตองการเตรียมความพรอมของผูเรียน การนําไปใช
ทดลองสอนจริงควรจัดกจิกรรมควบคูไปกับรายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา ที่เปดการเรียน
การสอนในภาคตน จะไดทราบขอจํากัดและความตองการของผูเรียนที่แทจริง ... 

 
 ผูวิจัยนําขอวจิารณ จุดบกพรองขอเสนอแนะมาปรับปรงุแกไขดังตารางที่ 6 ตอไปนี ้

 
ตารางที่ 6  รายละเอียดปรับปรุงแกไข หนวยกิจกรรมครัง้ที่ 1 
 

หนวยกิจกรรมเดิม หนวยกิจกรรมที่ปรับปรุง ขอแกไข 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล 
การปรับแตงภาพดวย โปรแกรม  
Photo Shop 

 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  

 
หนวยท่ี 3  เสียงสื่อสําเนียงเสยีงใด (การ
วิเคราะหองคประกอบของดนตรีจากการฟง) 

 
หนวยท่ี 4 ลายลักษณของเสนเสียง(การใช
สัญลักษณตางๆในการบันทึกแทนเสียง) 

 
หนวยท่ี 5 เสียงไทยเขยีนดวยโนตสากล(การ
บันทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 

 
หนวยท่ี 6 เสียงดนตรีสากลเขียนดวยโนต
ไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 

 
หนวยท่ี 7 รองใหเสียงตรงกับโนต(การรอง
ระดับเสียงตางๆ อยางถูกตองจากการ อาน
โนตเพลง) 

 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสยีง การบันทึกขอมูล 
การปรับแตงภาพดวย โปรแกรม  
Photo Shop 
 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  
 
หนวยท่ี 3  การวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรี 
 
หนวยท่ี 4 การใชสัญลักษณตางๆในการ
บันทึกแทนเสียง 
 
หนวยท่ี 5 การบันทึกเพลงไทยดวยโนต
สากล 
 
หนวยท่ี 6 การบันทึกเพลงสากลดวยโนต
ไทย 
 
หนวยท่ี 7 การรองระดับเสียงตางๆ อยาง
ถูกตองจากการ อานโนตเพลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อหนวยท่ี 3 
 
 
เปลี่ยนชื่อหนวยท่ี 4 
 
 
เปลี่ยนชื่อหนวยท่ี 5 
 
 
เปลี่ยนชื่อหนวยท่ี 6 
 
 
เปลี่ยนชื่อหนวยท่ี 7 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 
 

หนวยกิจกรรมเดิม หนวยกิจกรรมที่ปรับปรุง ขอแกไข 

หนวยท่ี 8 การเขียนจังหวะและระดับสียง
จากการฟง 

 
หนวยท่ี 9  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 
 
หนวยท่ี 10 สรางเพลงสรางงาน (การแตง 
เรียบเรียงเพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert) 

หนวยท่ี 8 การเขียนจังหวะและระดับสียง
จากการฟง 
 
หนวยท่ี 9  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
หนวยท่ี 10 สรางเพลงสรางงาน (การแตง 
เรียบเรียงเพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5.3 นําหนวยกจิกรรมที่ผานการตรวจสอบไปศึกษาคุณภาพ โดยทดลอง(Try Out) หนวย
กิจกรรมกับนสิิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยามาแลว ในภาคตน ป
การศึกษา 2547   
 5.4 ประเมินผลคุณภาพหนวยกิจกรรม โดยใหนิสิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชาพืน้ฐานวชิา
ดนตรีชาติพันธุวิทยามาแลว ในภาคตน ปการศึกษา 2547 แสดงเจตคติตอกิจกรรมการเรียนการสอน 
นําขอวิจารณและขอเสนอแนะมาปรับปรงุหนวยกจิกรรม กอนนําไปทดลองใชจริง 
 

จากการสัมภาษณนิสิตที่เคยลงทะเบียนรายวิชาพืน้ฐานวชิาดนตรีชาตพิันธุวิทยามาแลว ใน
ภาคตน ปการศึกษา 2547 แสดงความคิดเห็นตอกจิกรรมการเรียนการสอน สรุปไดวา  

 
... หนวยกจิกรรมที่สรางขึ้นมีประโยชนตอสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา 
เนื้อหาในหนวยกิจกรรมตรงตามความตองการปจจุบันแกปญหาโดยการฝกการเขียนโนต 
การคนควาขอมูล การใชคอมพิวเตอรกับคนที่รูจักหรือเรียนรูจากรุนพี่ เพื่อนในรุนหลายคน
ยังขาดทักษะเรื่องการแปลงเสียงจากเทปคลาสเสทมาเปนไฟล Digital เพื่อเก็บรักษาใน
คอมพิวเตอรหรือในแผนซีดรีอมซ่ึงเปนงานสวนหนึ่งในการเรียนการสอนที่ไดรับ
มอบหมายใหนิสิตทําควรเพิม่เขาไปอยูในกิจกรรมฯ จะมีประโยชนมาก... 

 
ผูวิจัยนําขอวิจารณ จุดบกพรองขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขดังตารางที่ 7 ตอไปนี ้
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ตารางที่ 7  รายละเอียดปรับปรุงแกไข หนวยกิจกรรมครัง้ที่ 2 
 

หนวยกิจกรรมเดิม หนวยกิจกรรมที่ปรับปรุง ขอแกไข 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล 
การปรับแตงภาพดวย โปรแกรม  
Photo Shop 
 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  
 
หนวยท่ี 3  การวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรี 
 
หนวยท่ี 4 การใชสัญลักษณตางๆในการ
บันทึกแทนเสียง 
 
หนวยท่ี 5 การบันทึกเพลงไทยดวยโนต
สากล 
 
หนวยท่ี 6 การบันทึกเพลงสากลดวยโนต
ไทย 
 
หนวยท่ี 7 การรองระดับเสียงตางๆ อยาง
ถูกตองจากการ อานโนตเพลง 

 
หนวยท่ี 8 การเขียนจังหวะและระดับสียง
จากการฟง 
 
หนวยท่ี 9  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
 
หนวยท่ี 10 สรางเพลงสรางงาน (การแตง 
เรียบเรียงเพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert) 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล 
การปรับแตงภาพดวย โปรแกรม  
Photo Shop 
 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  
 
หนวยท่ี 3  การวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรี 
 
หนวยท่ี 4 การบันทึกเพลงไทยดวยโนต
สากล 
 
หนวยท่ี 5 การบันทึกเพลงสากลดวยโนต
ไทย 
 
หนวยท่ี 6 การรองระดับเสียงตางๆ อยาง
ถูกตองจากการ อานโนตเพลง 

 
หนวยท่ี 7 การเขียนจังหวะและระดับสียง
จากการฟง 
 
หนวยท่ี 8  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
หนวยที่ 9  เทคโนโลยีเร่ืองเสียง การเขยีน
ขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม 
เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 
 
หนวยท่ี 10 สรางเพลงสรางงาน (การแตง 
เรียบเรียงเพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 4 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 5 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 6 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 7 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 8 
 
 
เปลี่ยนชื่อ เนือ้หา หนวยที่ 9 
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5.5  ขั้นนําหนวยกิจกรรมไปทดลอง (Implementation) ใชกับกลุมทดลอง ดําเนินการ 
        ดังนี ้
        5.5.1 นําหนวยกจิกรรมในกจิกรรมวชิาชวยเตรยีมความพรอมสําหรับรายวิชา  
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยาไปทดลองใชจริงกับนิสิตสาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ระดับปริญญาโท 
ช้ันปที่1 จํานวน 8 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวชิา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยา 
(Foundations of Ethnomusicology) ภาคตน ปการศึกษา 2548  
        5.5.2 ประเมินผลคุณภาพหนวยกิจกรรม และใหนิสิตแสดงเจตคตติอกิจกรรมการเรียน
การสอน นําขอวิจารณและขอเสนอแนะมาปรับปรุงหนวยกิจกรรม  

 
จากขอมูลในบันทึกการเรยีน(Journal) การสัมภาษณพดูคุยกับนิสิตประชากรในกิจกรรม

การเรียนการสอนในสปดาหแรกที่มีเนื้อหาการปฐมนิเทศนิสิต โดยใหนสิิตแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนการสอนทั้ง 10 หนวยกิจกรรม นิสิต แสดงความคิดเห็นตอกจิกรรมการ
เรียนการสอน สรุปไดวา  
 

... หนวยกจิกรรมที่สรางขึ้นมีประโยชนตอสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยากับ
นิสิตมาก ในการเรียนโปรแกรมโฟโตชอป (PhotoShop) ชอบมากซึ่งโปรแกรมโฟโตชอป มีเนื้อหา
และตองใชเวลาในการเรียนรูและฝกทักษะมาก ถาจัดใหเปนหนวยกิจกรรมโดยเฉพาะจะดีมาก
นอกจากนี้ทุกคน มีความกังวลใจเรื่องหาหัวขอวิทยานพินธมากเนื่องจากไมมีความรูประสบการณ 
ในการทําเลยถาจัดใหเปนหนวยกิจกรรมโดยเฉพาะจะดีมาก ... 
 
ผูวิจัยนําขอวิจารณ จุดบกพรองขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข หนวยกิจกรรมดัง ตารางที่ 8 

ตอไปนี ้
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ตารางที่ 8  รายละเอียดปรับปรุงแกไข หนวยกิจกรรมครัง้ที่ 3 
 

หนวยกิจกรรมเดิม หนวยกิจกรรมที่ปรับปรุง ขอแกไข 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล 
การปรับแตงภาพดวย โปรแกรม  
Photo Shop 
 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  
 
หนวยท่ี 3  การวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรี 
 
หนวยท่ี 4 การใชสัญลักษณตางๆในการ
บันทึกแทนเสียง 
 
หนวยท่ี 5 การบันทึกเพลงไทยดวยโนต
สากล 
 
หนวยท่ี 6 การบันทึกเพลงสากลดวยโนต
ไทย 
 
หนวยท่ี 7 การรองระดับเสียงตางๆ อยาง
ถูกตองจากการ อานโนตเพลง 

 
 
 
หนวยท่ี 8 การเขียนจังหวะและระดับสียง
จากการฟง 
 
หนวยท่ี 9  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
หนวยท่ี 10 สรางเพลงสรางงาน (การแตง 
เรียบเรียงเพลงสําหรับ กิจกรรม Ethno 
Concert) 

หนวยท่ี 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศบทความ
งานวิจัย  ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล  
 
 
 
หนวยท่ี 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมลู  
 
หนวยท่ี 3  การวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรี 
 
หนวยท่ี 4  การใชสัญลักษณตางๆในการ
บันทึกแทนเสียง 
 
หนวยท่ี 5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 
 
 
หนวยท่ี 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม 
Finale 

 
หนวยท่ี 7 การใชโปรแกรม Photoshop เพื่อ
งานนําเสนอทางวิชาการ 
 
 
 
หนวยท่ี 8  เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องาน
นําเสนอทางวิชาการ 

 
หนวยท่ี 9  การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลง
แผนซีดี 
 
หนวยท่ี 10 แนวทางในการจัดทําหัวขอ
วิทยานิพนธ 

เพิ่มเวลากิจกรรมจากสัปดาห
ละ 2 ชั่วโมงเปน 3 ชั่วโมง 
ตัดเนื้อหาในสวน โปรแกรม  
Photo Shop ไปเปนหนวย
กิจกรรมที่ 7 โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
 
บูรณาการเนื้อหาจากหนวยที่5 
และ6เขาดวยกัน 
 
บูรณาการเนื้อหาจากหนวยที่ 7 
และ8 เขาดวยกัน 
 
นําชื่อหนวย และเนือ้หามาจาก
หนวยที่ 9 
 
เพิ่มเนื้อหา โปรแกรม  
Photo Shop จากหนวยกิจกรรม
ที่ 1 ยกมาเปนหนวยกิจกรรมที่ 
7  โดยเฉพาะ 
 
 
 
 
เพิ่มเนื้อหาใหม หนวยท่ี 8   
 
 
เพิ่มเนื้อหาใหม หนวยท่ี 9   
 
 
เพิ่มเนื้อหาใหม หนวยท่ี 10  
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 5.6 ผลจากการวิเคราะห ขอวจิารณ จุดบกพรองขอเสนอแนะ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข
แผนการสอน เพื่อใชในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ทํา
ใหไดแผนการสอน ที่ประกอบดวย 10 หนวยกิจกรรม คือ หนวยที่ 1 การคนควาขอมูลทางมนุษยดุริ
ยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ  หนวยที่ 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา หนวยที่ 3 การ
วิเคราะหองคประกอบของดนตรี หนวยที่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึกแทนเสียง หนวยที่ 
5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน หนวยที่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale หนวยที่ 7 การ
ใชโปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ หนวยที่ 8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องาน
นําเสนอทางวชิาการ หนวยที่ 9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดี และหนวยที่ 10 แนวทาง
ในการจดัทําหวัขอวิทยานิพนธ แตละหนวยกิจกรรมใชเวลา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. ผูวิจัยตดิตอขอความอนุเคราะหตอประธานบริหารหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ภาควิชาศิลปนเิทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิยั 
 
 2. การดําเนินกิจกรรม หนวยกิจกรรม ผูวจิัยเปนผูดําเนนิการเรียนการสอน ในขณะที่ใช
หนวยกจิกรรมผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรูของนิสิต โดยใชแบบประเมนิ
ช้ินงาน แบบประเมินทักษะที่พึงประสงค และแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

ผูวิจัยตดิตามผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิา  
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยาโดยพิจารณาจาก เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม  
มีประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวชิาตางๆ ที่นิสิตเรียนใน
หลักสูตรปกต ิชวงเวลาปลายของภาคตน ปการศึกษา 2548 โดย การจดัสนทนากลุมยอย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1 ในประเดน็เรื่อง ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสราง
งานและนําเสนอทางดนตรชีาติพันธุวิทยา ประกอบดวย หนวยกจิกรรมที่ 6 7 8 และ 9 ประเด็น
คําถามนํามาจาก บันทึกการเรียนรูของผูเรียน (Journal) ที่ยังไมชัดเจน 
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การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 2 ในประเดน็เรื่อง การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคดิ 
การวิเคราะห และแนวทางในการจัดทําหัวขอวิทยานพินธ ประกอบดวย หนวยกิจกรรมที่ 1 2 3 4 5 
และ 10 ประเดน็คําถามนํามาจาก บันทกึการเรียนรูของผูเรียน ที่ยังไมชัดเจน 
 

3. ติดตามผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยาโดยพิจารณาจาก เนื้อหา กจิกรรมการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม  
มีประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวชิาตางๆ ที่นิสิตเรียนใน 
หลักสูตรปกตหิลังการทดลองโดยการจดัสนทนากลุมยอย ควบคูไปกบัการปฏิสัมพันธในฐานะ
อาจารยและเพือ่น ในภาคปลาย ปการศึกษา 2548 และ ภาคตน ปการศึกษา 2549 

      3.1 การติดตามผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาในดานความสอดคลองของกิจกรรมฯ กับรายวชิาที่นิสิตเรียน
ในหลักสูตรปกติ ในภาคปลาย ปการศึกษา 2548 โดยการจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 3  

      3.2 การติดตามผลความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาในดานความสอดคลองของกิจกรรมฯ กับรายวชิาที่นิสิตเรียน
ในหลักสูตรปกติ ในภาคปลาย ปการศึกษา 2548 โดยการสนทนาอยางไมเปนทางการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณไมเปนทางการและ
การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1-3 (Focus Group Interview I-III) ใชวธีิการวิเคราะหเนื้อหา โดยการ
นําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางมีระบบ จากนั้นนํามาตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ 
และสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได 
 
 2. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอหนวย
กิจกรรม ที่พฒันาขึ้นไดผานการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 
     2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนสอบกอนเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนเพื่อ
ดูพัฒนาการของผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(Mean: μ) คารอยละ คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และคาสัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนนเฉลี่ย 
(Coefficient of Variation: C.V.) 
 
     2.2 ขอมูลจากแบบประเมนิชิ้นงาน ใชคะแนนเฉลี่ย(Mean: μ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) และและคารอยละ 
 
     2.3 คะแนนจากการประเมนิทักษะที่พึงประสงค และคณุลักษณะทีพ่งึประสงคของนิสิต
โดยการนับจํานวนความถี่ของการแสดงพฤติกรรม จากนั้นนํามาหาเฉลี่ย(Mean: μ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และและคารอยละ 
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ตารางที่ 9  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
คําถามการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

ขั้นตอนที่ 1  
ศึกษา วิเคราะห และ
สังเคราะหขอมูล
พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 2 
สรางกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับ
รายวิชา393571 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา
(ราง) 

 
 
 
 
 

1.1 เพื่อทราบบริบทพื้นฐาน
ทั่วไปของการจัดการเรียนการ
สอนวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
  
 
 
 
1.2 ศึกษาสภาพ ปญหา ปจจัย 
และเงื่อนไขที่สงผลตอการ
เรียนการสอนรายวิชา  
393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติ
พันธุวิทยา 
 
 
 
 
 
 
เพื่อสรางแผนการสอน
กิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชา393571 ดนตรี
ชาติพันธุวิทยาฉบบัราง 
 
 
 
 
 
 
 

1 ศึกษาศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
1. สังเกตอยางมีสวนรวมอยาง
สมบูรณ(Completely Participant 
Observation) รายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดังกลาว ในภาคตน ปการศึกษา 
2547  
 
 
 
 
การสรางแผนการสอนสรางมา
จากผลการวิเคราะหสภาพ 
ปญหา ปจจัยและเงื่อนไขของ
นิสิตในการเรียนรายวิชา 
393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติ
พันธุวิทยา หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติ
พันธุวิทยามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  
 
 

1. เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2. หลักสูตร ศิลป
ศาสตร มหาบัณฑิต 
สาขาดนตรีชาติ
พันธุวิทยา 
 
1 แผนการเรียน
รายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา
(Foundations of 
Ethnomusicology) 
2. ผูสอน 
3. นิสิต 8 คน 
 
 
1. ผูสอน 
2. นิสิต 8 คน 
3. สถานการณและ
สภาพความเปนจรงิ
เชน เนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียน
การสอน งานที่
ไดรับมอบหมาย 
และการประเมินผล
ที่ผูวิจัยมีสวนรวม  

 
 
 
 
 
 
 
1. แบบบันทึก
ภาคสนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. แบบบันทึก
ภาคสนาม 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 
ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3  
นําหนวยกิจกรรมไป
ทดลองใช
(Implementation) 
กับกลุมทดลอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. ประเมินผลคุณภาพหนวย
กิจกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. นําขอวิจารณ ขอดี ขอจํากัด
และขอเสนอแนะมาปรับปรุง
หนวยกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
1 นําหนวยกิจกรรมของเอกสาร
ประกอบการสอนกิจกรรมวิชา
ชวยเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชา 393571 ดนตรีชาติพันธุ
วิทยาไปทดลองใชจริงกับนิสิต
กลุมทดลองจํานวน 8 คน ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ในภาคตน ปการศึกษา 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ใหนิสิตแสดงเจตคติตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 

อยางสมบูรณใน
รายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา 
 
1. นิสิต 8 คน 
2. สถานการณและ
สภาพความเปนจรงิ
ที่เกิดขึ้น เชน ขอดี 
ขอจํากัดของ แตละ
หนวยกิจกรรมซึ่ง
ประกอบดวย
จุดประสงค เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน
การสอน การ
ประเมินผล 
ตลอดจนสภาพ
ปญหา แนวทางใน
การแกปญหา หรือ
ขอเสนอแนะของ
นิสิตเขารวม
กิจกรรมฯ เปนตน 
 
 
1. นิสิต จํานวน 8 
คน 
 

 
 
 
 
 
1. แผนการสอน 
10 หนวยแตละ
หนวยกิจกรรม
ประกอบดวย 
  1.1 จุดประสงค 
  1.2 เนื้อหา 
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
  1.3 การ
ประเมินผล 
2. แบบบันทึก
ภาคสนาม 
3. แบบบันทึก
การเรียนของ
ผูเรียน 
4. แบบสรุป
ขอมูลของผูวิจยั 
 
 
1. แบบสอบถาม 
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ตารางที่ 9  (ตอ) 
 
ขั้นตอนการวิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการศึกษา แหลงขอมูล เคร่ืองมือ 

ขั้นตอนที่ 4 
การประเมิน
ประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอน การสราง
วิชาชวยเตรียมความ
พรอมสําหรับ
รายวิชาพื้นฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 

 

ประเมินประสิทธิภาพ  และ
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน 
การสรางกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชา393571 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา  
 

1.ประเมิน วิเคราะหขอมูล จาก
ผลการเรียนหรืองานในการเขา
รวมกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชา393571 ดนตรี
ชาติพันธุวิทยา  
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการวิจัย 

1. นิสิต 8 คน 
2. บันทึกภาคสนาม 
3. บันทึกการเรียน
ของผูเรียน 
4. แบบสรุปขอมูล
ของผูวิจัย 
 
 
 
1 ขอมูลทุกสวนที่
ผูวิจัยเก็บรวบรวม
เชน. บันทึก
ภาคสนาม  บันทึก
การเรียนของผูเรียน  
แบบสรุปขอมูล
ของผูวิจัย และ
แบบสอบถามเปน
ตน 

1. แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. คอมพิวเตอร 
2. Excel 2003 
3. Word 2003 
3. เคร่ืองคิดเลข 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี ้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัย เปน 3 ตอนดังนี ้
 
ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 

ผูวิจัยได ศึกษา สภาพ ปญหา ปจจัย และเงือ่นไขที่สงผลตอการเรียนการสอนในรายวชิา ดนตรีชาติ
พันธุวิทยา  เพือ่นําไปสูการพัฒนาหนวยกจิกรรม ของกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ โดยแบง
การศึกษาออกเปน 3 สวนดังนี้ 
   1.1  ศึกษาดาน สภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนใน 
หลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
   1.2  ศึกษาการเรียนการสอน รายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
   1.3  พัฒนา หนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

ตอนที่ 2 ศึกษาผลการใชหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา ในระหวางการทดลองโดยพิจารณา 4 ประเด็น ตอไปนี ้
   2.1 ศึกษาผลการใชหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ
ประเมินชิ้นงาน 
  2.2 ทักษะทีพ่งึประสงคของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอม 
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะที่พึงประสงคของ
นิสิต 
  2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตจากการใชหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบประเมนิคุณลักษณะที่
พึงประสงคของนิสิต 
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  2.4 ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัดการเรยีนการสอนจากหนวยกิจกรรม ในกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ และการจัดสนทนากลุมยอย 2 คร้ัง  
 

ตอนที่ 3 ติดตามความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิา 
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา หลังจากการทดลองโดยการจัดสนทนากลุมยอย โดยพจิารณาประเดน็
ตอไปนี ้
   3.1 ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอ กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐาน 
ดนตรีชาติพันธุวิทยาในดานการจัดการเรยีนการสอนจากหนวยกจิกรรม   
   3.2 ความสอดคลองของกิจกรรมฯ กับรายวิชาที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกติ ของ
ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 และ ภาคตน ปการศึกษา 2549 และ ภาคปลายปการศึกษา 2549 หลังการ
ทดลอง 
 
 ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรชีาติพันธุ
วิทยา 
 
 การพัฒนากจิกรรมการเตรยีมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ผูวิจัยใชเทคนคิ การสังเกตและมีสวนรวมโดยสมบูรณ (Completely Participant Observation) โดย
ผูวิจัยลงทะเบยีนเรียนรายวชิาตางๆในหลกัสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยา จํานวน 7 รายวิชา รวม 20 
หนวยกิต ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยมีโอกาสเขา
รวมเรียนกับนสิิต 2 รุนคือ รุน1-2 (ปการศึกษา 2545-2547) โดยผูวจิัยแจงใหนิสิตรวมชั้นเรียนทราบ
ถึงสถานภาพของผูวิจัยวาเปนนิสิตคนหนึง่ที่มีความสนใจเกีย่วกับวิชาตางๆในหลักสูตรดนตรีชาติ
พันธุวิทยาเชนเดียวกับนิสิตทุกคน 
 
 ผูวิจัยมจีุดประสงค ของการเขารวมลงทะเบียนเรียน รวมกิจกรรมการเรียน และสังเกต
ความเปนไปทีเ่กิดขึ้น เพื่อทราบขอมูลเชิงลึกเกีย่วกับ สภาพ ปญหา ปจจยั และเงื่อนไข และนําไปสู 
การพิจารณา วางแผน พัฒนาหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
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 ผูวิจัยใชวิธีการในการศึกษา สภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไข ที่เกิดขึน้ในกจิกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา และรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุ
วิทยา เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยผูวจิัยแสดง 2 บทบาทคือ เปนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนคนหนึ่งเขารวมกิจกรรมการเรียนเชนเดียวกับนิสิตทัว่ไป ในขณะเดยีวกันผูวิจยัมี
บทบาทเปนนกัวิจยัที่ทําหนาที่เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสังเกต สนทนา และมีปฏิสัมพันธใน
ฐานะเพื่อนรวมชั้นเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียนกับนิสิตรวมชั้นเรียน 
 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการลงทะเบียนเรียนรายวิชา จาํนวน 7 รายวชิา 
รวม 20 หนวยกิต ในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา ดงักลาวขางตน โดยมีระยะเวลาและ
รายวิชาตางๆ ตอไปนี้  
 
 ภาคปลาย ปการศึกษา 2546 

 393561 ดนตรีของโลก (Music of the World) 3 (3-0) 
 393522 ประวตัิดนตรีตะวันตก (History of Western Music)  3 (3-0) 

 
 ภาคตน ปการศึกษา 2547  
  393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา (Foundations of Ethnomusicology) 3  
   (3-0) 
  385591 วิธีวิจยัทางมานุษยดริุยางควิทยา (Research Methods in Ethnomusicology)   
   3 (3-0) 

 
 ภาคปลาย ปการศึกษา 2547 
  393521 ประวตัิ, พัฒนาการของดนตรีไทย (Histrory and Development of Thai  
   Music) 3 (3-0) 
  393598 ปญหาพิเศษ (Special Problems)  2 (2-0) 

 
 ภาคตน ปการศึกษา 2548  

393562 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Music of Southeast Asia)  3 (3-0) 
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 การพัฒนากจิกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัยตามขั้นตอนดังนี ้ 1) เขาพบหวัหนาภาควิชาศิลปนิเทศ และประธาน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา เพื่อขออนญุาตทําการวิจยัฯ  2) ศึกษาสภาพ ปญหา ปจจัย และ
เงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา  3) พิจารณา วางแผน 
เพื่อดําเนนิการจัดทําหนวยกจิกรรม ในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยาวิทยา ซ่ึงประกอบดวย ช่ือหนวยกิจกรรมตางๆ หลักการ คําอธิบายของหนวยกิจกรรม 
จุดประสงค เนื้อหา เวลาเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน และการประเมินผล   
4) นําหนวยกิจกรรมใหนิสิตปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 393571 พื้นฐานวชิาดนตรีชาติ
พันธุวิทยา ในภาคตน ปการศึกษา 2547 แสดงความคิดเห็น  5) นําหนวยกิจกรรมที่ไดรับการ
ปรับปรุงแกไขแลวสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกตองและใหขอเสนอแนะเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหเปนหนวยกิจกรรมที่สมบูรณ เพื่อนําไปสู
การพัฒนาหนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมฯโดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนดังนี ้
 

1.1 ศึกษาดาน สภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนในหลักสตูร 
วิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา   

ผูวิจัยเก็บขอมลูโดย ศึกษาแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน จดบันทึกขอมูลจาก 
การสังเกต สนทนา รวมทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน และพูดคุยสัมภาษณนิสิตอยาง
เปนทางการ และไมเปนทางการ  
 

จากการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เปดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2545 ซ่ึงรับผูที่จบปริญญาตรี
สาขาดนตรีตะวันตก สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีศึกษา และสาขาอื่นๆ เขาศึกษาตอนัน้ ผูที่ผานการ
สอบคัดเลือกเขาเรียนตั้งแตรุน 1-5 รวม 5 รุน (ปการศึกษา 2545-2549) เปนบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามาจากตางสาขาและตางสถาบันการศึกษากัน เชนจบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมติร) สถาบันราชมงคล มหาวทิยาลัยราชภัฏ เปนตน  
ดังตารางที่ 10 สถาบันระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา  และตารางที่ 11 สรุปขอมูล สาขาวิชาที่
จบ ของนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา ปการศึกษา 2545-2549 ตอไปนี ้
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ตารางที่ 10  สถาบันที่สําเร็จการศึกษาของนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ปการศึกษา   
         2545-2549 
 

ปการศึกษาทีน่ิสิตเขาศึกษา  

สถาบันระดับปริญญาตรีของนิสิต 
2545 2546 2547 2548 2549 รวม 

ม. เกษตรศาสตร 3 1 3 1  8 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  1   1 2 
มศว.ประสานมิตร 2 2 1 1 2 8 
ม. ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา    1  1 
ม.สงขลานคริณทร     1 1 
ม.ทักษิน   2 1 1 4 
ม.อุบลราชธานี  1    1 
สถาบันราชมงคล 1 2 1 1 4 9 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1     1 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1     1 
ม.พายัพ 1     1 
ม.ราชภัฏพระนคร     1 1 
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  1    1 
ม.ราชภัฏเชียงใหม  1  3  4 
ม.ราชภัฏสกลนคร 1     1 
ม.ราชภัฏบุรีรัมย 1    1 2 
ม. มหาสารคาม  1    1 
ม. บูรพา  1    1 

รวม 11 11 7 8 11 48 
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ตารางที่ 11  สาขาวิชาระดับปริญญาตรีของนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ปการศึกษา   
      2545-2549 
 
ปการศึกษา สาขาดนตรีตะวันตก สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีศึกษา สาขาอื่นๆ รวม 

2545 7 - 3 2 12 
2546 1 6 4 - 11 
2547 4 3 - -  7 
2548 4 3 - 1  8 
2549 10 1 - - 11 

รวม 48 

 
  จากตารางที่ 10 และ ตารางที่ 11 แสดงสรุปขอมูลพื้นฐานของนิสิตสาขาดนตรีชาตพิันธุ 
วิทยาตั้งแตปการศึกษา 2545 -2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 48 คน ที่มีความหลากหลายทั้งดานสถาบัน 
และสาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาตรี นิสิตมาจากสาขาดนตรีตะวันตก สาขาดนตรีไทย สาขา
ดนตรีศึกษา และสาขาอื่นๆ เชน ปการศึกษา 2545 มีนิสิตที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ 2 คน โดย
จบจากสาขา นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นเิทศศิลป มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑิต ป
การศึกษา 2548 มีนิสิตที่จบปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ 1 คน โดยจบจากสาขา ประวตัิศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปของนสิิตที่เขามาศึกษาตอในหลักสูตรดนตรีชาติ
พันธุวิทยา มีความรูพื้นฐานที่แตกตางกันและบางคนไมมีพื้นความรูทีจ่ําเปนตอการศึกษา และใน
ดานทักษะดนตรี นิสิตมาจากสถาบันที่แตกตางกัน จะไดรับการฝกฝนดวยวิธีการที่แตกตางกัน
สงผลทําใหทักษะพื้นฐานแตกตางกันไปดวย  ดังนัน้ความรู ทักษะ และประสบการณของบัณฑิตที่
จบจากสถาบนัตางๆ แตละคนยอมมีความแตกตางกัน 
 

ผลการศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา พบวา  
สภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนในหลักสตูรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ดังนี ้
 

สภาพ ที่สงผลตอการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา จากการศึกษา 
ขอมูลตั้งแตปการศึกษา 2545-2550 นั้นพบวา นิสิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากตางสาขา
วิชาเอก และตางสถาบัน กันทั้งสาขาดนตรีไทย สาขาดนตรีสากลและมีนิสิตบางสวนจบการศึกษา
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จากสาขาวิชา ที่ไมเกี่ยวของกับดนตรี จึงทาํใหผูที่เขามาเรียนในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยามี
ความรูและทักษะดานดนตรีที่แตกตางกัน 

 
สภาพ ความรู และทักษะดนตรีที่แตกตางกนั ของนิสิตแสดงใหเห็นวา นิสิตมีความรู 

พื้นฐานทีแ่ตกตางกันและบางคนไมมีพื้นความรูที่จําเปนตอการศึกษา และในดานทกัษะ นิสิตที่จบ
การศึกษามาจากสถาบันที่แตกตางกัน จะไดรับการฝกฝนดวยวิธีการที่แตกตางกันสงผลทําใหทักษะ
พื้นฐานแตกตางกันไปดวย การแกปญหาโดยการสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมดานความรูและ
ทักษะบางประการใหกับนสิิตก็จะเปนแนวทางในการขับเคลื่อนใหนิสิตทุกคนกาวไปสูความเปน
เลิศทางวิชาการไดดีทางหนึ่ง ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…เราจบสาขาดนตรีไทยมา โนตเพลงสากลเคยเรียนมาเหมือนกนั 
พอไมไดใชนานๆ ตอนนี้คืนครูไปหมดแลว ตองกลับไปทวนใหม…” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…เนื้อหาการเรียนเนนดนตรใีนแถบเอเชยีมากเหมือนกนั เราไมถนัด
อานโนตดนตรีไทยเลย ใครชวยตวิใหหนอย…” 

 
  นิสิตคนที่ 3 “…ถึงไมจบดนตรีมาโดยตรงแตผมชอบดนตรี เลนดนตรไีดบาง 
ศึกษาดนตรีตามความชอบมาตลอด คงเรียนผานไปไดครับ…” 
 

จากการสังเกต รวมทํางานกลุมกับนิสิตในกิจกรรมการเรยีน และสัมภาษณนิสิตอยางไมเปน 
ทางการ ในชวงลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาตพินัธุวิทยา นั้น ผูวิจัยพบวา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน มุงเนนความสําคัญ 5 ทักษะคอื  1. ทักษะแสวงหาความรูแบบอาศัยส่ือ
เครือขายการศกึษาของโลก (Web based education) และนําความรูเหลานั้นมาประมวลผล อภิปราย 
วิเคราะห สังเคราะห การวิจารณ และสรุปสาระสําคัญ   2. ทักษะการนาํเสนอขอมูลโดยใชส่ือ
สารสนเทศโดยจัดทํารายงานการศึกษาเปนรูปเลม, Video, CD, หรือเว็บไซต ตลอดจนการนําเสนอ
ขอมูลปากเปลา 3. ทักษะการสราง บนัทึก แกไขสื่อ เชน ภาพนิ่ง เสยีง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการ
นําเสนออยางมีประสิทธิภาพ  4. ทักษะการบันทึกโนต การฟงและวิเคราะหบทเพลงจากวัฒนธรรม
ตางๆ  และ 5 ทักษะการอานบทความทางวชิาการภาษาองักฤษ ซ่ึงทักษะ 1- 4 จําเปนตองใช 
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทํา ซ่ึงทักษะทัง้ 5 ดังกลาวนัน้ไมไดกําหนดในเนื้อหาการ
เรียนการสอน แตเปนทกัษะพื้นฐานดานคอมพิวเตอรทีน่ิสิตตองมีเพือ่ใชเปนสวนหนึ่งของการเรียน 
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การเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอรถือเปนความสนใจและความรับผิดชอบของนิสิต  ซ่ึง 5 ทักษะ
ดังกลาวนัน้ นาํไปใชประโยชนใไดกับทุกวิชาในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุ ผูวิจัยพบวา นิสิตมี
ความรูและทักษะดานคอมพวิเตอรแตกตางกัน เนื่องจากนิสิตจบการศกึษามาจากตางสาขากัน ตาง
สถาบันการศึกษา และวิธีการศึกษาที่ตางกนั ความสนใจดานคอมพิวเตอรตางกัน จึงสงผลใหนิสิตมี
ความรูและทักษะดานคอมพวิเตอรแตกตางกันผูที่มีทักษะคอมพิวเตอรนอยตองพัฒนาเรียนรูดาน
คอมพิวเตอรใหมากขึ้น ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…อาจารยใหเอาบทเพลงจากเทปคลาสเซ็ต ไปแปลงเปนแผน ซีดี 
ใครทําไดชวยรับไปทําและชวยทําเผื่อเพื่อนทุกคนดวย …” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…อาจารยบอกวาการนําเสนอตองมี PowerPoint พรอม มีรูปภาพ 
เสียงประกอบดวย แลว PowerPoint ประกอบเสียงเขาทํากันอยางไร…” 

 
  นิสิตคนที่ 3 “…ไดรูปและประวัตินกั Ethnomusicology จาก Internet มาแลว แลว
เราตองการตัดภาพเฉพาะใบหนาตรงมาทํารายงาน ทําไดอยางไร ใชโปรแกรมอะไร…” 

 
  นิสิตคนที่ 4 “…อาจารยใหงานถอดบทเพลง 10 เพลง เปนโนตเพลง เคยเรียนมา
บางใน ป.ตรีแตก็นานมาแลว ตอนนี้ลืมหมดแลว มีใครชวยตวิใหหนอย…” 
 
  นิสิตคนที่ 5 “…เพื่อนๆ มีใครรูไหมวา ไฟลเพลงนามสกุล .mp3, .cda, หรือ .wav 
เหมอืนกนัหรือแตกตางกนัอยางไร ทําอยางไร แลวใชโปรแกรมอะไรทาํ…” 
 
  นิสิตคนที่ 6 “…ผมเคยคนหาแตขอมูลแตเว็บไซต แตไมเคยคนหารูปภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการบันทึกเก็บ หรือตัดแตงรูป…” 
 

ดนตรีชาติพันธุวิทยายังเปนสาขาวิชาคอนขางใหมที่เปดการเรียนการสอนในประเทศไทยทํา 
ใหเอกสารทางวิชาการที่เปนภาษาไทยของศาสตรดังกลาวยังมจีํานวนไมมาก ผูที่สนใจจะตองศึกษา
เอกสารตําราจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งตําราที่ตพีิมพเปนภาษาอังกฤษ ผูวิจยัพบวา นิสิต
สวนใหญมี ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน สืบเนื่องจากนิสิตจบการศึกษามาจากตาง
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สถาบันกัน ความสนใจแตกตางกันเชนเดยีวกัน จึงสงผลใหนิสิตมีทักษะการอานภาษาอังกฤษที่
แตกตางกันผูที่มีทักษะการอานนอยจะเกดิอาการเครียด ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…งานที่อาจารยใหแปลบทความภาษาอังกฤษ ไปลองอานดูแลวมนึ 
อานไมรูเร่ืองเลย มีใครทํามาแลวบาง…” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…งานแปลบทความภาษาองักฤษ อานแลวไมรูเร่ือง ตอนนี้เครียด
มาก…” 

 
  นิสิตคนที่ 3 “…งานวิชาอื่นก็ยังทําไมเสร็จ งานแปลบทความภาษาอังกฤษ ก็ยาก
สําหรับเรามาก …” 
 
  นิสิตคนที่ 4 “…งานแปลบทความภาษาองักฤษ ช้ินแรกยังแกไมผานเลย ตองทํา
ช้ินใหมสงอีก…” 
 
  นิสิตคนที่ 5 “…ผมทําไวกอน ผิด ถูกคอยแกไขทหีลัง…” 
 
  นิสิตคนที่ 6 “…รุนพี่บอกวาเรียนวิชา ภาษาอังกฤษตามขอบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัย ยากมากเรียนมา 2 ไมแลวยังไมผานเลย ฟงดแูลวเราจะเรียนผานหรือเปลานะ …” 
 

ปญหา ที่สงผลตอการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา จากการศึกษา 
ขอมูลตั้งแตปการศึกษา 2545-2549 นั้นผูวจิัยพบวา คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอความตองการ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัจํานวนของนิสิต ซ่ึงหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยามีเครื่องคอมพิวเตอรคุณภาพสงูที่
มีคุณสมบัติเฉพาะใหบริการกับนิสิตใชงาน เชน แกไขตดัตอภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจน
ปรับแตงคุณภาพของเสียงได เปนตน บริการใหนิสิตไดใชงานจํานวน 1 เครื่องเทานั้น ผนวกกับ
สภาพของนิสิตที่มี ความรูและทักษะดานคอมพิวเตอรแตกตางกัน นิสิตที่ตองการฝกฝนเพิ่มทักษะ
การใชคอมพิวเตอรแตพบกบัปญหาการขาดแคลนคอมพิวเตอร จึงสงผลใหการพัฒนาดานทกัษะ
คอมพิวเตอรของนิสิตยังไมเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงในการทํางานเปนกลุม ผูที่ไดใชคอมพิวเตอรสวน
ใหญของสาขาวิชาฯ คือ นิสิตที่มีทักษะคอมพิวเตอรดใีนกลุม นิสิตบางสวนตองแกปญหาโดยการ
หาทุนทรัพยซ้ือคอมพิวเตอรคุณภาพสูงซึ่งมีราคาแพงมาใชเปนสวนตัว ดังคํากลาวของนิสิตวา 
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  นิสิตคนที่ 1 “…ยังพิมพงานชาอยู งานเขามามาก ตอนนีต้องซื้อโนตบุคเองแลว…” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…จะซื้อคอมพิวเตอรรุนไหนดีที่ครอบคลุมการทํางานในบทเรียน
ตลอดจนถึงเกบ็ขอมูลการทําวิทยานิพนธ…” 

 
  นิสิตคนที่ 3 “…คอมพิวเตอรในหองพกั อาจารยเอาไวใหเปนเครื่องสาํหรับทํางาน
กลุมหรืองานสวนกลางของสาขาฯ ใชแกไขตัดตอภาพและเสียง เพื่อผลิตสื่อนําเสนอ ถาเครื่องวาง
ทุกคนก็สามารถใชได…” 

 
จากสภาพ นิสิตมีความรู ทักษะดนตรีที่แตกตางกัน นิสิตมีความรูและทกัษะดานคอมพิวเตอร 

แตกตางกัน นิสิตมีทักษะการอานภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน และ ปญหาเกีย่วกับ คอมพิวเตอรมีไม
เพียงพอตอความตองการนิสิต ปจจัยที่สงผลทําให นิสิตในหลักสูตรตองปรับความรูและทักษะใน
ดานตางๆ ใหใกลเคียงกัน โดยมีรายละเอยีดในตารางที่ 12 สรุปสภาพ ปญหาและปจจยัที่สงผลตอ
นิสิตในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยา ดังนี้ 
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ตารางที่ 12  สรุปสภาพ ปญหาและปจจัยทีส่งผลตอนิสิตในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

สภาพ ปญหา ปจจัยที่สงผล 

1. นิสิตมีความรู ทักษะดนตรทีี่ 
    แตกตางกัน 

1. นิสิตที่มีความรูจาก ป.ตรี สาขาดนตรีไทย สาขาดนตรี
สากล หรือสาขาอื่นๆ ตองเพิ่มเติมความรูและทักษะทีย่งั
ขาดในดาน การเขียน การอานโนตเพลงไทย และโนต
สากล 

2. นิสิตมีทักษะการอานภาษา 
     อังกฤษที่แตกตางกัน 

2. นิสิตที่มีความรูจาก ป.ตรี สาขาที่แตกตางกันตอง
เพิ่มเติมความรูและทักษะทีย่ังขาดในดานความรูทั้งทฤษฎี 
ประวัติศาสตร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ 
 

3. นิสิตมีความรูและทักษะดาน 
    คอมพิวเตอรแตกตางกนั 

3. นิสิตที่มีความรูจาก ป.ตรี สาขาที่แตกตางกัน และความ
สนใจที่แตกตางกัน ตองเพิ่มเติมความรูและทักษะทีย่ังขาด
ในดานทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
คอมพิวเตอรพืน้ฐานไดเชน Word, Excell และ 
Powerpoint  และ มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
เกี่ยวกับการเขียนโนตเพลง รูปภาพและเสียงเชน Finale, 
Paint, Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ 
Nero CloverDesigner  

4. คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอตอ 
    ความตองการนิสิต 

4. การพัฒนาดานทักษะคอมพิวเตอรของนสิิตยังไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
  จากตารางที่ 12 สรุปสภาพ ปญหาและปจจัยที่สงผลตอนิสิตในหลักสตูรดนตรีชาต ิ

พันธุวิทยาพบวา ปจจยัที่สงผลตอนิสิตในการเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาใหสําเร็จนิสิต
ตองมีปจจัยหรือคุณสมบัติ 4 ประการประกอบดวยความสามารถ  1. เขียน อานโนตเพลง 
ไทย และโนตสากลได  2. มีความรูทั้งทฤษฎี ประวตัิศาสตร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และมีทักษะ
การอานภาษาอังกฤษ 3. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานไดเชน 
Word, Excell และ Powerpoint  และ 4. มีทกัษะการใชโปรแกรมคอมพวิเตอรเกีย่วกับการเขียน
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โนตเพลง รูปภาพและเสียงเชน Finale, Paint, Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ 
Nero CloverDesigner 

 
จากขอมูลตารางที่ 12 และ จากการศึกษาโดยเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน รายวชิาตางๆ  

7 วิชา ผูวิจยัพบวา ปจจัย ทีส่งผลตอ นิสิตจะประสบผลสําเร็จในการเรียนในหลักสตูรวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา นิสิตตองมีปจจัยหรือคณุสมบัติ 4 ประการ ประกอบดวยความสามารถ  1. เขียน อาน
โนตเพลงไทย และโนตสากลได  2. มีความรูทั้งทฤษฎี ประวัติศาสตร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และมี
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3. มีทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานได
เชน Word, Excell และ Powerpoint  และ มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับการเขียน
โนตเพลง รูปภาพและเสียงเชน Finale, Paint, Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ 
Nero CloverDesigner และ 4. มีจิตใจรัก และมุงมั่นในการใฝรู ใฝเรียน ในศาสตรของดนตรีชาติ
พันธุวิทยา มีมนุษยสัมพนัธทั้งกับเพื่อนและอาจารย  สามารถทํางานวชิาการหรืองานอื่นๆ ตามที่
อาจารยมอบหมายรวมกับเพือ่น ตามเวลาทีก่ําหนดได  ซ่ึงคุณสมบัติ ทั้ง 4 ประการนี้สอดคลองกับ
ความรูและทักษะพืน้ฐานของนิสิตที่แตกตางกัน ผูวิจยัสรุปปจจัยหรือคุณสมบัติ 4 ประการดังนี ้
 

ปจจัยที่ 1 การ เขียน การอานโนตเพลงไทย และโนตสากลได งานการศกึษาตวัดนตรีเปน 
งานสําคัญหนึง่ที่ผูเรียนในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาตองศกึษา การ เขียน การอาน
โนตเพลงไทย และโนตสากลจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูเรียนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดี การเขยีน 
การอานโนตเพลงไดจะทาํใหรูและเขาใจตัวบทเพลงไดถึงแกน สามารถวิเคราะห เปรียบเทียบ 
ตลอดจนเขียนนําเสนอบทวิเคราะหตัวเพลงใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น การ เขียน การอาน
โนตสากลเปนเรื่องสําคัญสําหรับนิสิต ดังคาํกลาวของอาจารยและนิสิตวา 
 
  อาจารยผูสอน “…การนําเสนอบทวิเคราะหตัวบทเพลงจาํเปนตองมีโนตเพลง
ประกอบการวเิคราะหเนื่องจากเปนวิธีสากลที่ใชส่ือความหมายใหผูอานเขาใจตวัเพลงมากยิ่งขึ้น…” 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…ตองเรียนรู การเขียน การอาน การพิมพโนตสากลใหคลอง ถึง
เวลาทําวิทยานพินธตองใชแนนอน …” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…ตอนนี้มีปญหามากในการถอดเสียงเปนโนตเพลง เขียนไดแตเปน
โนตไทย แตเขียนเปนโนตสากลไมได…” 
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  นิสิตคนที่ 3 “…การถอดเสียงเปนโนตเพลงสากลไมรูจะเริ่มตนอยางไร สงแตโนต
ไทยไดหรือเปลา…” 
 

ปจจัยที่ 2 การมีความรูทั้งทฤษฎี ประวตัิศาสตร ดนตรีไทย และดนตรีสากล มีสวนชวย 
ผูเรียนในการวิเคราะห เปรยีบเทียบ ตลอดจนการเขยีนนําเสนอบทวิเคราะหตัวเพลงไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้สาขามานษุยดุริยางควิทยาเปนสาขาวชิาคอนขางใหมในประเทศไทย หนังสือและ
ตํารามีไมมาก การอานบทความ หนังสือหรือตําราจากตางประเทศเปนภาษาอังกฤษ จะทําใหนิสิตมี
ความรูกวางไกล ดานการถอดโนตเพลง การบันทึกบทเพลงดวยโนตสากล มีสวนชวยผูเรียนในการ
วิเคราะห เปรยีบเทียบ และสื่อความหมายบทเพลงที่นําเสนอไดในระดับสากล  ดังคํากลาวของ
อาจารยวา 
 
  อาจารยผูสอน 1 “…สาขามานุษยดุริยางควทิยาเปนสาขาวิชาคอนขางใหมสําหรับ
ประเทศไทย มีผูศึกษาโดยตรงหรือผูเชี่ยวนาญดานนีไ้มมากนัก จึงจําเปนตองศึกษาจากตํารา
ภาษาอังกฤษ …” 
 
  อาจารยผูสอน 2 “…การเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับดนตรไีทย หรือดนตรีในภูมภิาค
ตางๆ มีความจาํเปนตองบันทกึบทเพลงดวยโนตสากล เพื่อส่ือความหมายบทเพลงไดในระดบั
สากล…” 
 
  อาจารยผูสอน 3 “…รายวิชานี้กําหนดใหนกัศึกษาทกุคนอาน (อานดวยตนเอง) 
บทความทางมานุษยดุริยางควิทยา (ภาษาไทยและอังกฤษ) จากเรื่องทีก่ําหนดให (สําหรับ ปริญญา
โทจํานวน 10 เร่ือง ปริญญาเอก 15 เร่ือง) แลวเขียนสรุปยอเปนภาษาไทยความยาวไมเกิน 2 หนา
กระดาษพิมพขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 ใหสงรายงานการศึกษาเอกสารนี้ตรงตามเวลาที่กําหนด
ไวในแผนการศึกษาอยางเครงครัด …” 
 
  อาจารยผูสอน 4 “…ใหนกัศกึษาทุกคนฝกหัดถอดโนตเพลงจากเทปทีก่ําหนดให 
(จํานวน 10 เพลง ป.โท และ 15 เพลง สําหรับป.เอก) โดยขอรับเทปไดที่ธุรการสาขาวิชาฯ …” 
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ปจจัยที่ 3 การมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐานไดเชน Word,  
Excell และ Powerpoint  และมีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเกีย่วกับการเขียนโนตเพลง 
รูปภาพและเสียงเชน Finale, Paint, Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ Nero 
CloverDesigner สามารถนํามาใชเปนประโยชนในการ เขียนงานทางวชิาการ และนําเสนอผลงานที่
ศึกษาคนความาในหองเรยีนหรือเสนอในเวทีวิชาการทั่วไป การเรียนการสอนในหลกัสูตรดนตรี
ชาติพันธุวิทยา รายวิชาตางๆ ที่เปดการเรียนการสอนจะกาํหนดใหผูเรียน ศึกษาคนควาทั้งในตํารา
และการศกึษาแบบอาศัยส่ือเครือขายการศึกษาของโลก (Web based education) กําหนดใหนิสิต 
อภิปราย สรุปยอ เขียนบทความทางวิชาการ เรียบเรียงเปนรายงาน และนําเสนอรายงานหนาชัน้
เรียน ดังคํากลาวของอาจารยวา 
 
  อาจารยผูสอน 1 “…การศึกษา โดยใชกระบวนการวิจยั การคนควา การ
ประมวลผล การวิเคราะห วจิารณ การสรุปนําเสนอ และการศึกษาแบบอาศัยส่ือเครือขายการศึกษา
ของโลก (Web based education)…” 
 
  อาจารยผูสอน 2 “…การทํารายงาน ใหนสิิตเลือกหัวขอเร่ืองที่เหมาะสม เขียนเคา
โครงการศึกษาเสนออาจารยผูสอน เมื่อไดรับอนุมัติแลวจึงลงมือศึกษาจัดทําเอกสาร พรอมทั้ง
รายงานดวยวาจาโดยใชส่ือ เชน Power Point ในการนําเสนองานที่เขียนและการนําเสนอตองได
คุณภาพ เหมาะสมแกการศึกษาในระดับปรญิญาโท …” 
 
  อาจารยผูสอน 3 “…เขียนบทความเชิงวิชาการ ที่ไดขอมูลมาจากการสัมภาษณนัก
ดนตรี หรือผูรู ที่อาจารยผูสอนเห็นชอบ โดยแสดงใหเหน็ถึงความสามารถในการใชเครื่องมือใน
การเก็บขอมูลดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สไลด ฯลฯ อยางมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานภาพของ
ผูเรียน …” 
 
  อาจารยผูสอน 4 “…เขียนบทความในเชิง “มานุษยดุริยางควิทยา” จํานวน 1 เร่ือง 
(ความยาวไมนอยกวา 15 หนาสําหรับป.โท และ 20 หนา สําหรับป.เอก) ดวย Computer Word 
Processor ใชกระดาษพิมพขนาด A4 ใหเสนอเคาโครง (Outline) เร่ืองที่ทานสนใจตออาจารยผูสอน
เพื่อขอความเห็นชอบกอนลงมือเขียน บทความนี้อาจจะนําไปลงพิมพในวารสารที่เกีย่วของจึงตองมี
คุณภาพสูงทั้ง ดานเนื้อหา การใชภาษา ถอยคําสํานวน และใชการอางอิงที่ถูกตองตามหลัก 
วิชาการ …” 
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ปจจัยที่ 4 การมีจิตใจรัก และมุงมั่นในการใฝรู ใฝเรียน ในศาสตรของดนตรีชาติพันธุวิทยา  
เปนสิ่งสําคัญอันดับแรกของปจจัยหรือคุณสมบัติของนสิิตที่เขามาศึกษาเนื่องจากการมีจิตใจรัก และ
มุงมั่นในการใฝรู ใฝเรียน ในศาสตรที่นิสิตสนใจจะทําใหการเรียนการสอนเต็มประสิทธิภาพ และ
งานหลักที่สําคัญของนักมานุษยดุริยางควทิยาคือการเดนิทางไปเก็บขอมูลภาคสนาม ซ่ึงแตละสนาม
มีความหลากหลายแตกตางกัน ผูวิจยัอาจไดรับความสะดวกสบายหรอืลําบากซึ่งเปนเรื่องปกติ ซ่ึง
การการปลูกฝงใหนิสิตมีจติใจรัก และมุงมั่นใฝรู ใฝเรียน จึงเปนสิ่งสาํคัญของนิสิตที่เขามาศึกษา ดัง
คํากลาวของอาจารยวา 
 
  อาจารยผูสอน 1 “….ในสมัยที่ครูเรียนปริญญาเอกที่อเมริกา ครูตองหมัน่เพียร
ทํางานตามที่อาจารยของครูส่ังถึงตี 2 ทุกวันถึงไดนอน จนเกิดความเคยชิน ในปจจุบนัก็ยังทํางาน
วิชาการนอนดกึตื่นเชาดังที่ผานมา เลาใหฟงเพื่อเปนตวัอยางในการทํางานสูความสําเร็จ …” 
 
  อาจารยผูสอน 2 “…การที่ใหนิสิตรวมตวักันฝกซอมในวง ไหมและไผ เปนการ
สรางความสามัคคีใหในหมูนิสิตและสรางจิตวิญญานของความรักในศาสตรดนตรีชาติพันธุฯ 
เนื่องจากวง ไหมและไผ เปนศูนยรวมของดนตรีทั้งตะวนัตกและตะวนัออก…” 
 

นอกจากความรูการมีจิตใจรกั และมุงมัน่ในการใฝรู ใฝเรียน แลวนั้น การเรียนในหลักสูตร 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ผูเรียนตอง  ตองมีมนุษยสัมพนัธทั้งกับเพื่อนและอาจารย   สามารถทํางาน
วิชาการหรืองานอื่นๆ ตามที่อาจารยมอบหมายรวมกับเพือ่น ตามเวลาทีก่ําหนดได  และ สามารถ
ปรับตัวรวมทาํงานกับอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธได  ดังคํากลาวของอาจารยและนิสิตวา 
 
  อาจารยผูสอน 1 “…นิสิตที่เขามาเรียนทุกรุนรูจักกันดี มหีลายกิจกรรมที่
กําหนดใหนิสิตรวมกันทํางานเปนหมูคณะ เปนการสรางเครือขายของสาขาวิชาดนตรชีาติพันธุ
วิทยา ถึงเวลาไปฝกเก็บขอมลูภาคสนาม เพื่อนๆที่ทํางานในแตละพืน้ที่ตางๆจะเปนผูชวยในการให
ขอมูล ติดตออํานวยความสะดวกไดเปนอยางดี…” 
 

อาจารยผูสอน 2 “…นิสิตทุกคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา   การเขา 
บรรยายสายเกนิครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด  และจะขาดรวมกนัไดไมเกิน 3 คร้ัง  นอกจากปวยโดยมีใบ
แสดงการเขารับการรักษาพยาบาล หรือใบรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ  การขาดเรียน เกนิ3คร้ัง 
ไมมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค เวนแตเกดิจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป …” 
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อาจารยผูสอน 3 “…การศึกษาภาคสนาม นิสิตตองฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวมกับ 
อาจารยผูสอนตามโครงการที่กําหนด แลวนําเสนอผล งานของตน ในรปูแบบที่เหมาะสม ตาม
หลักการและวธีิการทางมานุษยดุริยางควิทยา คนละ 1 ช้ิน แลวรวบรวมเปนเอกสารรายงาน
การศึกษาภาคสนามของกลุม พรอมทั้งมีวซีีดีภาพยนตแบบ documentation ประกอบดวย…” 
 
   นิสิตคนที่ 1 “…ขาดไมไดเลยตองออกฝกปฏิบัติงานภาคสนามกับอาจารย
ถาไมไปไมผานแน…” 
 
   นิสิตคนที่ 2 “…กําลังแกไขงานที่ 1 และ 2 รอบสองแลวยังไมผานเลย แต
ก็แกไขไปตามที่อาจารยเสนอแนะนั่นแหละ คงผานไปได…” 
 

1.2 ศึกษาการเรียนการสอน รายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
 

ผูวิจัยเก็บขอมลูโดย ศึกษาแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน การสังเกต รวม 
กิจกรรมการเรยีน รวมทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมาย และสัมภาษณนิสิตอยางไมเปนทางการ 
ผลการศึกษาการเรียนการสอนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาตพิันธุวทิยา ผูวจิัยจดั
หมวดหมู กจิกรรมการเรียนการสอนในแตละรายวิชาจะประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เหมือนกนั 3 ประเด็นคือ  1.  การคนควาขอมูลทางวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การอภิปราย
รวมกัน การวิเคราะห วจิัย เขยีนบทความ  2.  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและการ
นําเสนองานทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา และ 3. การเขาเรียน และสงงานตามเวลาที่กําหนด การ
รวมมือทํางานเปนกลุมหรือเดี่ยว โดยมีรายละเอียดของกจิกรรมแสดงดวยตารางที่ 13 ดังนี ้
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จากตารางที่ 13  กิจกรรมกับการเรียนการสอน จํานวน 7 รายวิชา รวม 20 หนวยกิต ใน 
หลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา ผูวจิัยพบวา กจิกรรมการเรียนการสอนทั้ง 7 รายวิชา มีประเด็น
ของกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมือนกัน 3 ประเด็นคือ   
 

1. การคนควาขอมูลทางวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ การอภิปรายรวมกนั การวิเคราะห  
วิจัย เขียนบทความ ประกอบดวยกิจกรรม  1) การคนควาขอมูลจากเครือขายการศึกษา  2) อาน
บทความภาษาอังกฤษ  3) เขียนบทความ วเิคราะห วิจัย 
 

2. ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและการนําเสนองานทางดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ประกอบดวยกิจกรรม  1) การนําเสนอรายงานการศึกษา เอกสาร ปากเปลาโดยใชส่ือประกอบ 
2) ทักษะการฟงการวิเคราะห จากการฟง 3) ทักษะการเขียน การอานโนตเพลง 
 

3.  การเขาเรียน การทํางานเปนกลุมหรือเดี่ยว และสงงานตามเวลาที่กาํหนด ประกอบดวย
กิจกรรม 1) เขาเรียนตรงเวลา สงงานตามกาํหนด  2) การมีสวนรวมอภปิราย แสดงความคิดเห็น 
 
 ในรายวิชา 393522 ประวัติดนตรีตะวันตก  393598 ปญหาพิเศษ  และ 393562 ดนตรีเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ไมมีขอกาํหนดเกี่ยวกับ ทักษะการเขียน การอานโนตเพลง ในกจิกรรมการเรียน
การสอน แตผูวิจัยพบวา รายละเอียดของเนือ้หาการเรียนอาจารยยกตัวอยางเกีย่วกับโนตเพลงในบท
เพลงตางๆ สรุปไดวา ทกัษะการเขียน การอานโนตเพลงเปนทกัษะที่สําคัญนําไปใชในการศึกษาทัง้ 
7 รายวิชา 
 
 สรุป การเรียนการสอนในแตละรายวิชามปีระเด็นหลักที่นิสิตยังขาดทักษะและตองการ 
ความรูพื้นฐานเพิ่ม 2 ประเด็นคือ  1.  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงาน เชนการบันทึกโนต 
การแกไขภาพ เสียง และนาํเสนอทางดนตรีชาติพันธุวิทยา  2  การคนควาขอมูลทางวิชาการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ แนวคดิ การวเิคราะห และแนวทางในการจัดทําหวัขอ
วิทยานิพนธ นอกจากนี้ผูวิจยัยังพบวา นิสิตในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยามภีูมิลําเนาหรือทํางาน
ประจําอยูตางจังหวดัเปนสวนใหญเชน อยธุยา เชียงใหม สงขลา เปนตน และนิสิตบางคนมีความ
จําเปนตองทํางานรับจางเลนดนตรีในเวลากลางคืน นิสิตเหลานี้ตองสูญเสียเวลาบางสวนไปกับการ
เดินทางกลับบานเนื่องจากคดิถึงบานและไมมีญาติพี่นองในกรงุเทพ หรือใชเวลาไปกับการหา
รายไดเสริม ทาํใหการแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติมดวยตนเองทําไดไมเต็มความสามารถ และ
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ดวยขอจํากัดเรื่องเวลาการขอความชวยเหลือจากเพื่อนหรือนิสิตรุนพี่อาจไมไดรับความสะดวก
เทาที่ควร ดังนัน้นิสิตจึงเห็นประโยชนและความสําคัญของการมีกิจกรรมใดๆที่จะมาเปนเพื่อนชวย 
สอน  สนับสนุน  กระตุนใหกําลังใจ และ แนะนําสิ่งดีๆ ใหเรียนไดอยางมีความสุขและประสบ
ความสําเร็จในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
 1.3  พัฒนา หนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา 

 
ในขั้นตอนที่ 1.1-1.2 นั้นที่ผูวจิัยพบวา การเรียนการสอนในแตละรายวิชามีประเด็นหลักที่

นิสิตยังขาดและตองการความรูพื้นฐานสนบัสนุน 2 ประเด็น ดังกลาวแลวนั้น การพฒันาหนวย
กิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา จึง
ประกอบดวยเนื้อหาหลัก 2 ประเด็นคือ  1.  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงาน เชนการ
บันทึกโนต การแกไขภาพ เสยีง และนําเสนอทางดนตรีชาติพันธุวิทยา  2  การคนควาขอมูลทาง
วิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางในการ
จัดทําหวัขอวทิยานิพนธ  

 
 หนวยกจิกรรมในกจิกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุ
วิทยาที่พฒันาขึ้นประกอบดวย 10 หนวยกจิกรรม 
 

โครงสรางและเนื้อหา 
  หลักสูตรวิชาการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยาดําเนนิ
กิจกรรมในภาคตน ปการศึกษา 2548 ประกอบดวย 10 หนวยกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนการสอน
ดังนี ้
 หนวยที่ 1  การคนควาขอมูลทางมานุษยดริุยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ  บทความ 
งานวิจยั ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล  
 หนวยที่ 2  คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา  ความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีใน
ภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมูล  
 หนวยที่ 3  การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี

หนวยที ่4  การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง 
    4.1 เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบนัทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 
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    4.2 เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 
 
 หนวยที่ 5  การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 

5.1 รองใหเสียงตรงกับโนต (การรองระดับเสียงตางๆ อยางถูกตองจากการอาน 
โนตเพลง) 

5.2  การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ(การเขียนระดับสียงและจังหวะจากการฟง) 
หนวยที ่6  การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
หนวยที ่7  โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 
หนวยที ่8  เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนาํเสนอทางวิชาการ 
หนวยที ่9  การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม 
หนวยที่ 10  แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 

 
แนวทางการจดักิจกรรมเตรียมความพรอม 
 
แนวทางการจดักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา 

เนนหลักการเตรียมความพรอม (Mentoring) ประกอบดวยกิจกรรม การสอน (Teaching), การ
สนับสนุน (Sponsoring), การกระตุนใหกําลังใจ (Encouraging), การแนะนํา (Counseling) และ การ
เปนเพื่อน (Befriending) การสรางปฏิสัมพันธ การพบปะพูดคุยระหวางผูวิจัยและนิสิตเปนกิจกรรม
ตางๆที่จัดขึ้นมีทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ 

 
กิจกรรมแบบเปนทางการ ประกอบดวยกิจกรรม การสอน (Teaching) และ การสนับสนุน 

(Sponsoring) โดยผูวิจยัและนิสิตทําการตกลงรวมกันในการนัดหมาย ตารางเวลากจิกรรมการเรียน
การสอน 12 สัปดาห กําหนดสถานที่สําหรับการเรียนการสอน โดยผูวิจยัพัฒนาหนวยกิจกรรมใน
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาเนนการคนควาขอมูลทาง
วชิาการ แนวคดิ การวิเคราะห ทางดนตรี และแนวทางในการจัดทําหวัขอวิทยานพินธ ในหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ตลอดจนสงเสริมทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและนําเสนอทาง
ดนตรีชาติพันธุวิทยาไดกวางขวางมากยิ่งขึ้นเปนสําคัญ กจิกรรมการเรียนการสอนคือ การบรรยาย 
การสัมภาษณ การทํากิจกรรมกลุม การศึกษาคนควาดวยตนเอง การสาธิต การฝกปฏิบัติ และการ
อภิปราย ดังตอไปนี ้
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กิจกรรมแบบไมเปนทางการ ประกอบดวยกิจกรรม การกระตุนใหกําลังใจ (Encouraging), 
การแนะนํา (Counseling) และ การเปนเพื่อน (Befriending) โดยผูวจิัยดาํเนินกจิกรรมดังกลาวควบคู
ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียนและการสรางปฏิสัมพันธ การพบปะพูดคุยนอก
หองเรียน 
 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 

ประเมินผลจากการทํางานของนิสิต การทํางานกลุม ใบงาน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตลอดจนความคิดเห็นของนิสิตตอการใชหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ซ่ึงมปีระเด็นในการประเมิน 2 ประเด็นหลักคือการประเมินผล
ดานชิ้นงานและการประเมนิผลดานพฤติกรรม ดังตอไปนี้ 
 

การประเมินผลดานชิ้นงาน 
 

1.  รายงานการศึกษาคนควาทางอินเตอเนต็เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่กลุมสนใจ เชน Celtic 
Music หรือ Gamelan Music เปนตน 
 

2. รายงานการศึกษาคนควาหาความหมายศัพทบัญญัติเฉพาะทาง(Musical Term) ดนตรี
ชาติพันธุวิทยา 
 

3.  รายงานการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G ของ Beethoven 
 

4.  แปลงโนตเพลงไทย “ลาวดําเนินทราย” หองเพลงที่ 1-16 ใหเปนโนตสากล และแปลง
โนตสากลเพลง “ขับไมบัณเฑาะว” หองเพลงที่ 1-10 ใหเปนโนตไทย   
 

5.  เขียนโนตจากการฟง 5 ขอ ขอละ 8 หอง 
 

6.  พิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
 

7.  ตัดแตงภาพหนาตรงของนิสิตดวยโปรแกรม Photoshop เพื่อการนําเสนอประวตัิ 
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8.  การดึงภาพและไฟลเสียง จากภาพยนตรเร่ือง Amadeus Mozart ใหนสิิตใชโปรแกรม 
Sound Forge, Cyber Link Power DVD, Photoshop และ Nero Cover Designer เพื่อสรางสื่อ
ประกอบการเรียนการสอนเรื่องชีวประวัตขิอง Mozart 
 

9.  การสรางสื่อการสอนเรื่องที่นิสิตสนใจโดยใชโปรแกรม Power Point โดยมีแผน CD 
Audio เปนสวนประกอบคําบรรยาย และเขียนขอมูลเหลานั้น ลงในแผนซีดีรอม 

 
10. รายงานการนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจยัที่นิสิตสนใจซึง่ประกอบดวย ความสําคัญของ

ปญหา จุดประสงค ส่ิงเอื้อประโยชนระหวางการทําวจิยั และประโยชนที่ไดรับจากการทําวิจัย 
 

11.  ทักษะการแสวงหาความรู 
 

12.  ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 

13.  ทักษะการนําเสนอผลงาน 
 

การประเมินผลดานพฤติกรรม 
 

1.  คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบ 
 

2.  คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกลาแสดงออก 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการประเมิน 
 

    ประกอบดวยเครื่องมือ 15 รายการดังนี ้
 

1. แบบประเมนิรายงานการศึกษาคนควาทางอินเตอเนต็เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่กลุมสนใจ 
เชน Celtic Music หรือ Gamelan Music เปนตน 
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2. แบบประเมนิรายงานการศึกษาคนควาหาความหมายศัพทบัญญัติเฉพาะทาง(Musical 
Term) ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

3. แบบประเมนิรายงานการศึกษาวเิคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G ของ 
Beethoven 

 
4. แบบประเมนิแปลงโนตเพลงไทย “ลาวดาํเนินทราย” หองเพลงที่ 1-16 ใหเปนโนตสากล 

และแปลงโนตสากลเพลง “ขับไมบัณเฑาะว” หองเพลงที่ 1-10 ใหเปนโนตไทย   
 

5. แบบประเมนิเขียนโนตจากการฟง  
 

6. แบบประเมนิพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
 

7. แบบประเมนิตัดแตงภาพหนาตรงของนสิิตดวยโปรแกรม Photoshop เพื่อการนําเสนอ
ประวัต ิ
 

8. แบบประเมนิการดึงภาพและไฟลเสียง จากภาพยนตรเร่ือง Amadeus Mozart ใหนสิิตใช
โปรแกรม Sound Forge, Cyber Link Power DVD, Photoshop และ Nero Cover Designer เพื่อสราง
ส่ือประกอบการเรียนการสอนเรื่องชีวประวัติของ Mozart 
 

9. แบบประเมนิการสรางสื่อการสอนเรื่องที่นิสิตสนใจโดยใชโปรแกรม Power Point โดย
มีแผน CD Audio เปนสวนประกอบคําบรรยาย และเขียนขอมูลเหลานั้น ลงในแผนซดีีรอม 

 
10. แบบประเมินรายงานการนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจยัที่นิสิตสนใจซึง่ประกอบดวย 

ความสําคัญของปญหา จุดประสงค ส่ิงเอื้อประโยชนระหวางการทําวจิัย และประโยชนที่ไดรับจาก
การทําวิจยั 

 
11. แบบประเมินทักษะการแสวงหาความรู 

 
12. แบบประเมินทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
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13. แบบประเมินทักษะการนําเสนอผลงาน 
 
14. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบ 
 
15. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกลาแสดงออก 
 
สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมสําหรับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ

รายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
 

การพัฒนากจิกรรมสําหรับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตรดนตร ี
ชาติพันธุวิทยา พัฒนาขึ้นจากการสรุป ประเด็นหลักทีน่ิสิตยังขาดทักษะและตองการความรูพื้นฐาน
เพิ่มใน 2 ประเด็นคือ  1. ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงาน เชนการบันทึกโนต การแกไข
ภาพ เสียง และนําเสนอทางดนตรีชาติพันธุวิทยา  2  การคนควาขอมูลทางวิชาการ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ แนวคดิ การวิเคราะห และแนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 
หลังจากนัน้นาํประเด็นดังกลาวมาจําแนกใหเปน 10 หนวยกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 2 ประเด็น นํา
หนวยกจิกรรมที่พัฒนาขึ้นสงใหผูเชี่ยวชาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ตรวจสอบ และ
นิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวทิยา รุนปการศึกษา 2547 แสดงความคิดเห็น ผูวิจยันําขอบกพรองและ
ขอวิจารณมาปรับปรุงแกไข  
 

การดําเนนิการสอนในแตละหนวยผูวจิัยไดจัดเตรียมการสอนโดยสราง แผนการสอน  
เอกสารประกอบการสอน และโนตเพลง ใบงาน เกณฑการประเมินผลงานนิสิต เวลาที่กําหนดใน
การทํากิจกรรมของนิสิต และกําหนดใหนสิิต บันทึกการเรียนรูของผูเรียน (Journal) ผูวิจัยสรุป
ขอมูลการดําเนินการสอนในแตละหนวยกิจกรรมจาก บันทึกการเรยีนรูของผูเรียน และบันทึกการ 
สอนดังนี ้
 
หนวยที่ 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ 
 บทความ งานวิจัย ภาพนิ่ง และเสียง การบนัทึกขอมูล  
 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 21 มิถุนายน 2548โดยมี 
จุดประสงค เพื่อใหนิสิตมีความรูและทกัษะในการคนควา และเขาถึงขอมูลที่พึงประสงคโดยใช 
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Yahoo.com หรือ google.com และนําขอมลูเหลานั้นมาจดัเรียง จดัเก็บอยางเปนระเบยีบเพื่องายตอ
การศึกษา คนหา หรือแกไข เพิ่มเติมในภายหลัง ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

 
การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 1 นี้ ดําเนนิไปตามแผนการสอน โดยผูวจิัยเกริน่นําเขาสู

บรรยายความรูพื้นฐานเรื่อง การคนควาขอมูล โดยมีเอกสารประกอบ หลังจากนัน้ ใหนิสิตแบงกลุม
ละ 2 คน คนหนึ่งมีความชํานาญจับคูกับนิสิตมีความชํานาญนอยกวา ชวยเหลือซ่ึงกันและกันทํางาน
ตามคําสั่งใน ใบงาน มีปญหาอุปสรรคเรื่อง คอมพิวเตอรไมเพียงพอผูวิจยัแกปญหาโดยติดตอขอใช
หองคอมพิวเตอรสวนกลางของคณะมนษุยศาสตร นิสิตสงงานไดภายในเวลาที่กําหนด สรุปการ
ดําเนินการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา นิสิตทุกคนสนใจในเนื้อหา หลายคนบอกวาที่ผานมาไมเคย
สนใจเกีย่วกัยเร่ืองจัดเก็บอยางเปนระเบยีบเพื่องายตอการศึกษา คนหา หรือแกไข เพิม่เติมใน
ภายหลัง ทุกคนใหความรวมมือในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใน ใบงาน อยางสนใจ ผูที่มีทักษะ
คอมพิวเตอรนอยพยายามเรียนรูกับเพือนทีเ่กงกวา 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูวิจัยเกร่ินนาํเขาสูบรรยายความรูพื้นฐานเรื่อง การคนควา
ขอมูล เปนขั้นตอนที่ชัดเจนโดยมีเอกสารประกอบ ควบคูไปกับการสาธิตใหเห็นภาพจริง ผูวิจัย
ทราบปญหาอุปสรรคเรื่อง คอมพิวเตอรไมเพียงพอ ผูวจิัยสามารถแกไขปญหาโดยติดตอขอใชหอง
คอมพิวเตอรสวนกลางของคณะมนุษยศาสตร แตก็มีความรูสึกไมสะดวก 
 

ง. กิจกรรมการเรียนการสอน นิสิตรวมมอืเปนอยางดี การเตรียมกิจกรรมมาเปนอยางดี
เหมาะสมกับเวลาเรียน  
 

จ. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิตทั้ง 8 คนมี
ความพึงพอใจ ไดรับความรู และเหน็วากิจกรรมการเรียนการสอนมีประโยชนกับนิสิต ดังคํากลาว
ของนิสิตวา 
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  นิสิตคนที่ 1 “…มีความรูในการจัดเก็บไฟลที่เปนระเบียบงายตอการคนหา และ
วิธีการบันทึกไฟล ที่ถูกหลักการ ประเภทของไฟล Folder ตางๆ และในการบันทึกจดัเก็บที่
เหมาะสม …” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…ผมเล็งเห็นความสําคัญในรายวิชานี้มาก เพราะรายวชิานี้เปนวิชาที่
ชวยใหคนไมรูไมเขาใจกลบัมารูและทําความเขาใจได และชวยใหมีความเขาใจในรายวิชาตางๆที่
เกี่ยวของไดดยีิ่งขึ้น …” 
 

นสิิตคนที่ 3 “…เปนวิชาที่เรียนแลวสนุกไมซีเรียส การเรียนที่ไมซีเรียส จนเครียดเกนิไปจะ 
ทําใหเรามีความรูในสิ่งนั้นมากขึ้น ประกอบกับเรื่องที่เราสนใจแลวยิ่งมคีวามตั้งใจมากขึ้น เรียนรู
เร็วขึ้น ไมนาเบื่อ…” 

 
หนวยที่  2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 28 มิถุนายน 2548โดยมี 
จุดประสงคเพือ่  

1)  เตรียมความพรอมใหกับนิสิตในเรื่องความเขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยาในการนาํไปใชประโยชนชวยแปลความหมายในการศึกษาคนควาขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ 
จากแหลงสารสนเทศตางๆเชน ตํารา บทความ อินเตอรเน็ต หรือ e_Encyclopedia เปนตน 

2)  เพื่อใหนิสิตบูรณาการความรู และทักษะจากกิจกรรม หนวยที่ 1 การคนควาขอมูลทาง
มานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ นํามาใชรวมกบัหนวยที่ 2 ในการคนหาความหมายศัพท
บัญญัติเฉพาะทาง นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหนิสิตมีโอกาสในการปฏสัิมพันธในการเรียนรูรวมกนั  

3)  มีความรูและทักษะในการเลือกใชคําจาํกัดความ (definition) ใหถูกตองตามบริบทของ
เนื้อหา ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้

ความเขาใจคําศัพทในภาษาอังกฤษเฉพาะทางเกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุวิทยา การดําเนินการ
สอนในหนวยที่ 2 นี้ ดําเนนิไปตามแผนการสอน โดยผูวจิัยพูดคยุกับการเรียนในหนวยกิจกรรมที่ 1 
และบรรยายเกรินนําเขาสูเนือ้หาเรื่อง ความเขาใจคําศัพทในภาษาอังกฤษเฉพาะทางเกี่ยวกับดนตรี
ชาติพันธุวิทยา โดยมีเอกสารประกอบ หลังจากนั้น ใหนิสิตแบงกลุมละ 2 คน ตามความสมัครใจ 
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัทํางานตามคําสั่งใน ใบงาน ระหวางการทํางานของนิสิต ผูวิจัยทําหนาที่เปน
พี่เล้ียงใหแตละกลุม นิสิตสงงานไดภายในเวลาที่กําหนด สรุปการดําเนนิการสอนไดดังนี ้
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ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา มีความสนใจในการเรียนดี ทกุคนมารอเรียนในหองเรียนอยาง
พรอมเพรียง และทราบวาวนัอังคารเปนวันวางของนิสิตทีไ่มมีวิชาใดๆ ในหลักสูตรเรียนในวันนี้ 
ทุกคนเต็มใจมาเขาเรียนเพราะทราบวามีประโยชน 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ครูทําหนาที่เปนผูชวยใหการนําเสนอความหมายของศพัทที่
สําคัญใหไดความหมายที่ถูกตองดวยภาษาของนิสิตเอง ขอบกพรองการสอนในครั้งนี้คือ เอกสาร
ประกอบการสอนที่ครูเตรียมมาใหนิสิตเปนภาษาอังกฤษ นิสิตตองใชเวลามากในการคน
ความหมายของศัพทแตละคําทําใหนิสิตเสยีเวลาไปกับการเปดพจนานุกรม 
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน ใหนิสิตแบงกลุมละ 2 คน ตามความสมัครใจ ชวยเหลือซ่ึง
กันและกันทํางานตามคําสั่งใน ใบงาน นิสิตพอใจการทํางานรวมกนัมากกวาทํางานเดีย่ว นิสิต
อภิปรายรวมกนั ครูชวยสรุปศัพทใหไดความหมายชัดเจน คร้ังนี้นิสิตเรียนรูศัพทเฉพาะทางดนตรี
ชาติพันธุวิทยาไดไมมาก เนื่องจากเปนเรื่องใหมสําหรับนสิิตซึ่งไมมีพื้นฐานมากอน  
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิตมีความสนใจ
เขารวมกิจกรรม และกิจกรรมใหความรู ซ่ึงเกิดจาก การวิเคราะห การสังเคราะห รวมกันของนิสิต 
ดังคาํกลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…จากการเขารวมกิจกรรมเตรียมการพรอมในวนันี้ ทําใหขาพเจาได 
เขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยามากยิ่งขึ้น ศัพทบางตวัที่พบบอยแตไมเขาใจ
ความหมายที่แทจริง ก็ไดเขาใจยิ่งขึน้จากการศึกษาตั้งแตรากศัพท, Key word, การคนหาความหมาย
จากพจนานุกรม มีรวมทํากิจกรรม และ การอภิปรายภายกันในหองเรียน …” 
 

 นิสิตคนที่ 2 “…ขาพเจาไดมสีวนรวมอภิปรายกับผูเรียนทานอื่น ไดมกีาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั และไดเรียนรูการทํางานเปนทีมซึ่งตองมีความรู ความเขาใจ
ที่ตรงกันและที่สําคัญตองมีความสามัคคีกัน ผลงานจึงจะบรรลุตามเปาหมาย …” 
 

 นิสิตคนที่ 3 “…ครูทําหนาทีเ่ชื่อมโยงความคิดของนิสิตแตละคนสรุปความหมาย
ของ Ethnomusicology วา Ethnomusicology เปนศาสตรที่ศึกษา วิจัยเกีย่วกับดนตรีที่เกิดจาก
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พฤติกรรมของมนุษยในวัฒนธรรมตางๆ มุงเนนการเกบ็ขอมูลภาคสนามเปนสวนสําคัญใน
การศึกษา วิจยั …” 
 

 นิสิตคนที่ 4 “…ส่ิงที่ขาพเจายังขาดคือความเขาใจความหมายของคําศพัทเฉพาะ
ทางดนตรีชาตพิันธุวิทยาซึ่งการศึกษาภายในหองเรยีนนัน้เปนเพยีงแคสวนหนึ่งเทานั้น ยังมีคําศัพท
อีกมากมายทีจ่ะตองเรียนรู …” 
 
หนวยที่  3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
 

ผูวิจัยดําเนนิกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่  5 กรกฎาคม 2548โดยมี 
จุดประสงคเพือ่ เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานการวิเคราะหองคประกอบ
ของดนตรีตะวนัตกโดยการศกึษาจากโนตเพลงและการฟง เพื่อเปนหลักและแนวทางในการศึกษา
วิเคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบ และเปดใหนิสิตมโีอกาสในการปฏิสัมพันธใน
การเรียนรูรวมกัน นอกจากนีน้ิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรับใชเพื่อเปนหลักและแนวทาง
ในการศึกษาวเิคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบตอไป ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียน
การสอนดังนี ้
 

การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 3 นี้ ดําเนนิไปตามแผนการสอน นิสิตเขาชั้นเรียนตรงเวลา 
โดยพรอมเพรยีงกัน ผูวิจัยพดูคุยเกีย่วกับการเรียนในหนวยกิจกรรมที่ 2 และเริ่มบรรยายนําเขาสู
เนื้อหาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี โดยมเีอกสารประกอบการสอน หลังจากนั้น 
แบงกลุมละ 2 คนโดยความสมัครใจ และตั้งชื่อกลุมของตนเอง แตละกลุมวิเคราะหองคประกอบ
ของบทเพลงซึ่งประกอบดวย 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ (Rhythm) 3. การขับเคลื่อน
ทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง
(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ (Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะของ
เสียง(Tone Color) ของบทเพลง Minuet in G ของ Beethoven .ใหนิสิตชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ทํางานตามคําสั่งใน ใบงาน ระหวางการทาํงานของนิสิต ผูวิจัยทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหแตละกลุม 
นิสิตสามารถ สงงานไดภายในเวลาที่กําหนด สรุปการดําเนินการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา กลุมผูเรียนมีพืน้ฐานปริญญาตรีมาจากดนตรีสากล ดนตรีไทย
และมีหนึ่งคนจบสาขาวิชาประวัติศาสตร นิสิตแสดงความสนใจในเนือ้หา เนื่องจากนิสิตเอกดนตรี
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สากลเคยเรียนมาแลวหลายปบอกวาลืมแลว สวนนิสิตเอกดนตรีไทยบอกวาเคยเรียนมาบางแตลืม
แลวเชนกัน ทกุคนจึงสนใจในเนื้อหาเนื่องจากเปนการทบทวนความรูและตองนําความรูเร่ืองนี้ไป
ใชเปนพืน้ฐานในวิชาของหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวาผูสอนจัดทําเอกสารประกอบการสอน เตรียมสื่อการสอน
ประกอบเชน ตัวอยางของบนัไดเสียง การประสานเสียงในรูปแบบตางๆ ทําใหนิสิตเกิดความสนใจ
ตลอดกิจกรรมการเรียน 
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใหนสิิตแบงกลุมทํางานกลุมละ 2 คนโดยความสมัคร
ใจ และตั้งชื่อกลุมของตนเอง นิสิตชอบกิจกรรมตั้งชื่อมากเพราะเมื่อจับคูกันแลวแตละกลุมตั้งชื่อ
โดยเอาชื่อจริงหรือช่ือเลนสองคนมารวมกนัเชน “พันกอเตย” เปนชื่อที่รูสึกแปลกหูด ี
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิตมีความสนใจ
เขารวมกิจกรรมการเรยีนและชอบการทํางานเปนกลุม ดงัคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…มีแบงกลุมทํางานรวมกนั    การแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งกัน 
และกันในกลุม ถึงการวิเคราะหบทเพลงที่ไดรับมา เหมอืนเปนการทบทวนความรูเดิม ทําใหได
ทบทวนเรื่องคาํศัพท และเครือ่งหมายสัญลักษณทางดนตรี    ที่เกิดขึ้นในบทเพลงที่อาจารยผูสอน
แจกใหแตละกลุมทําการวิเคราะห…” 
 

 นิสิตคนที่ 2 “…ในการวิเคราะหบทเพลงขาพเจาไมมีความรูในเรื่องนี้เลย เพราะ
ไมไดเรียนในหลักสูตรที่ผานมา จึงทําใหวิเคราะหบทเพลงออกมาไดไมตรงตามจุดประสงคของ
อาจารย แตในการเรียนวันนีข้าพเจาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นและคดิวาคงไดนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในวชิาการวิเคราะหบทเพลงตอไป …” 
 

 นิสิตคนที่ 3 “…หมั่นขยนัในการทบทวนบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดกับ
สมาชิกในกลุม ยอมรับทัศนคติที่แตกตางไปจากที่ขาพเจาคิด   ซ่ึงชวยใหขาพเจามีความอดทนใน
การหาความหมาย สัญลักษณทางดนตรีใหมากขึ้น…” 
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หนวยที ่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง 
     4.1 เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบนัทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 
     4.2 เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 
 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2548โดยมี 
จุดประสงค เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานตางๆตอไปนี้ 

    1)  การใชสัญลักษณตางๆในการบันทกึแทนเสียงดนตรี โดยการศึกษาจากโนตเพลงและ 
การฟง  

    2)  เพื่อเปนหลักและแนวทางในการศกึษาวิเคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปน 
ระบบ  

     3)  เปดใหนิสิตมีโอกาสในการปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกนั  
     4)  นิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรับใชเพื่อเปนหลักและแนวทางในการบันทึก 

บทเพลงตางๆ ที่สนใจศึกษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเกบ็ขอมูลบทเพลงในการนํามาศึกษา
วิเคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบ ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 
การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 4 นี้ ดําเนนิไปตามแผนการสอน ผูวิจัยเร่ิมบรรยายนําเขาสู

เนื้อหาเรื่อง การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึกแทนเสยีง โดยมีเอกสารประกอบ หลังจากนั้น ให
นิสิตแบงกลุมยอย กลุมละ 2 คนโดยนิสิตดนตรีสากลอยูรวมกับนิสิตดนตรีไทย และตัง้ชื่อกลุมของ
ตนเอง แตละกลุม ทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ 1. แปลงโนตเพลงไทย “ลาวดําเนินทราย” 
หองเพลงที่ 1-16 เปนโนตสากล  2. แปลงโนตสากล “ขับไมบัณเฑาะว” หองเพลงที่ 1-10 เปนโนต
ไทย  3. แปลงโนตสากล “กระแต” หองเพลงที่ 1-12  เปนโนตตัวเลข ใหนิสิตชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน ทํางานตามคําสั่งใน ใบงาน ระหวางการทํางานของนิสิต ผูวิจัยทําหนาที่เปนพี่เล้ียงใหแตละกลุม 
สรุปการดําเนนิการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา ผูเรียนมีพื้นฐานความรูมาบางแตหลายคนลืมเนื้อหาไปแลว จึง
เปนเหตใุหผูเรียนในวนันี้สนใจที่จะทบทวนความรูเดิม นิสิตที่ไมมีพืน้ฐานความรูแสดงตัวใหทราบ
วาเนื้อหายากแตจะพยายามเรียนรูไดและจับคูอยูกับนิสิตทีค่อยชวยเหลือได 
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ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนมีการบรรยายนําเขาสูเนื้อหา ลําดบัความสําคัญของการ
เขียนโนตเพลงในแบบตางๆ และเลือกโนตเพลงที่รูจักและไพเราะมาเปนตัวอยางของงานซึ่งมีสวน
ทําใหผูเรียนเกดิความสนใจ 
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอนใหนสิิตแบงกลุมทํางานกลุมละ 2 คนโดยพิจารณา
นิสิตที่มีพื้นฐานดานดนตรีสากลทํางานรวมกับนิสิตที่มพีื้นฐานดนตรไีทย เทาที่จดัไดและตั้งชื่อ
กลุมของตนเอง เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกนั ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเนือ่งจากเนื้อหาการเรียนใน
คร้ังนี้ มีทั้งเรื่องดนตรีไทยและดนตรีสากล 
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิตพึงพอใจใน
กิจกรรมการเรยีน ในวนันี้ซ่ึงชวยพัฒนาความรูการเขียนโนตไทยกับโนตสากล และสามารถ
นําไปใชประกอบการไดจริง จากคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…แบบฝกหัดการแปลงโนต จากโนตไทยเปนโนตสากล จากโนต 
สากลเปนโนตไทย และจากโนตสากลเปนโนตตัวเลข ซ่ึงทําใหขาพเจามีความเขาใจถงึการแปลง
โนตและนับจงัหวะของโนตสากลมากขึ้น และสามารถนําไปใชไดจริง …” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…การรวมกิจกรรมครั้งนี้ขาพเจาคิดวาเปนกิจกรรมที่เขาใจและมี
ความสุขในการทํากิจกรรมมากที่สุด แตปญหาที่เกิดนั้นเปนปญหาที่ตวัขาพเจาเอง คือสามารถเขาใจ
ในเนื้อหาแตไมสามารถอธิบายเปนคําพดูไดตามความเขาใจ คือ  ส่ือเปนภาษาพูดไดไมคอยด…ี” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…การที่เราไดรูจักโนตที่หลากหลายประเภท ยอมเกิดประโยชนตอ 
ตัวเราเองที่เราจะนําไปปรับใช …” 
 

นิสิตคนที่ 4 “…การอานโนตสากล เขียนโนตสากล เครื่องสัญลักษณตางๆ เพราะ 
เปนสิ่งที่จําเปนตอการเรียนการศึกษาและในการทํางานวิจัยในอนาคตเพราะโนตสากล เปนโนตทีรู่
และเขาใจไดเหมือนกนัทั่วโลก …” 
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นิสิตคนที่ 5 “…ขาพเจาเปนเพียงคนเดียวที่ไมไดจบการศึกษาทางดานดนตรีโดยตรง 
อาจจะมีปญหาดานทฤษฎีดนตรี ซ่ึงเปนพืน้ฐานของการศึกษาดานดนตรี ขาพเจาจะมีทักษะดาน
ดนตรีที่ดอยกวาผูศึกษาทานอื่น จึงอยากเรยีนใหผูสอนรับทราบ เพื่อแนะแนวทางในการศึกษา 
การศึกษาวันนีท้ําใหขาพเจาเขาใจการใชสัญลักษณตาง ๆ ในการบันทกึแทนเสยีง ทัง้แบบสากล 
แบบตัวเลข แบบเพลงไทย มากยิ่งขึ้น …” 
 
หนวยที่  5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 
      5.1 รองใหเสียงตรงกับโนต (การรองระดับเสียงตางๆ อยางถูกตองจากการอาน
โนตเพลง) 
      5.2  การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ(การเขียนระดบัสียงและจังหวะจากการฟง) 

 
ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2548 โดยมี 

จุดประสงคเพือ่ นิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทกัษะในดานตางๆตอไปนี้ 
1)  อาน ฟง คดิ และเขยีนโนตเพลง โดยมชีวงเสียง คู 4 เพอเฟคดังนี้ sol, lah, doh, ray ใน  

อัตราจังหวะ 2/4 โดยใชจังหวะ (rhythm)                
2)  อาน ฟง คดิ และเขยีนโนตเพลงโดยมชีวงเสียง คู 5 เมเจอรดังนี้ doh, re, me sol, lah ใน 
     อัตราจังหวะ 2/4 โดยใชจังหวะ (rhythm)               
3)  เปดใหนิสิตมีโอกาสในการปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน  
4)  นิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรับใชเพื่อเปนหลักและแนวทางในการบนัทึกบท 

เพลงตางๆ ที่สนใจศกึษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลบทเพลงในการนํามาศึกษา วิเคราะห
ดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบ ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
 

การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 5 นี้ มุงเนนการปฏิบัติอานและรองใหเสียงตรงกับโนต และ
การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ ส่ือการสอนประกอบที่สําคัญคือเครื่องดนตรีเปยโน การดําเนินการ
สอนครั้งนี้มีอุปสรรคเล็กนอยคือในหองเรยีนของนิสิตป.โทไมมีเปยโน ผูวิจัยจึงใช เครื่องดนตรี 
กีตารแทน ผูวจิัยแจงขอตกลงกับนิสิตกอนฝกหัดรองโนตเพลงเปนกลุมใหญวา “การฝกหัดรอง
โนตเพลงนิสิตตองตั้งใจอาน รองโนตจากแบบฝกหดัในเอกสารที่แจก อยางตั้งใจ อดทนตอความ
เหนื่อยยากทีเ่กิดขึ้น” นิสิตทุกคนรับขอตกลง สรุปการดําเนินการสอนไดดังนี ้



 
159 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา แสดงความตั้งใจฝกหดัโดยการรองโนตเพลงตามผูสอนเสียงดัง
อยางพรอมเพรียง มีถูกผิดบางแตก็ตามกันไปไดดี เวลาผานไปประมาณ 30 นาที นิสิตบางคนเริ่ม
แสดงความเหนื่อยออน แตกร็องตามกันจนจบแบบฝกหดั 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนอธิบายถึงขบวนการการเรียนรูไปสูจุดหมายคือการ
เขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิจะตองผานการฝกรองใหรูระดับเสียงและจงัหวะจนชํานาญกอน ปกติ
การฝกหัดรองโนตเพลงเปนทักษะทีต่องสะสม ขอบกพรองของผูสอนในครั้งนี้คือพยายามใหนิสิต
เกิดความชํานาญในเวลาที่จาํกัดจึงเกิดการเหนื่อยลา  

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน จัดใหนิสิตเรียนรูรวมกนัโดยทุกคนรวมทั้งผูสอนรอง
โนตเพลงโดยมีเครื่องดนตรีประกอบ ผูที่ไมมีทักษะสามารถเรียนรูไปพรอมกับผูสอน กิจกรรม
ตอนทายใหนสิิตการเขียนโนตเพลงตามทีไ่ดยนิอยางงาย ซ่ึงนิสิตจะนําทักษะที่ฝกการรองเพลงใน
เบื้องตนมาใชประโยชน และนิสิตสามารถรับรูและเขาใจสามารถเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิอยาง
งายได และทําใหนิสิตทราบวา ถาตองการโนตเพลงตามที่ไดยนิที่ซับซอนขึ้นนิสิตจะตองฝกหัด
อยางไร 
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยสังเกตนิสิตมีความตั้งใจ
ในการรองใหเสียงตรงกับโนต และหลายคนรูสึกเหนื่อยออนในกจิกรรมการเรียนแตก็อดทนฝกหดั
ไปจนจบแบบฝกหัด  นิสิตมคีวามรูและทักษะสามารถเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิอยางงายได ดังคํา
กลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…ขาพเจาเคยเรียนผานมาบางเล็กนอย หลังจากเรียนแลว มีความ 
เขาใจถึงการรองใหเสียงตรงกับโนต และการเขียนโนตไดยินมากขึ้น…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…การฝกหัดรองโนตเพลงและทดสอบการเขียนโนตเพลงตามที่ได 
ยินวนันี้เปนโนตเพลงไมยากเกินไป การฝกหัดรอง และเขียนโนตเพลงตองฝกฝนตอเนื่องตอไป
นาจะเกิดความชํานาญมากขึ้น…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…การฝกหัดรองโนตเพลงวนันี้เหนื่อยมากแตก็สนกุ คุมคากับเวลาที ่
เสียไป…” 
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หนวยที ่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2548 โดยมี 
จุดประสงค เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานตางๆตอไปนี้ 

1) ใชโปรแกรม Finale เบื้องตนไดไดถูกตองและเปนแนวทางในการศกึษาการใช 
โปรแกรมในขัน้กลางและสูงตอไป 

2) นิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรบัใชเพื่อเปนหลักและแนวทางในการบันทกึบท 
เพลงตางๆ ที่สนใจศกึษา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการนําเสนอขอมูลเพลงในการจัดทาํรายงาน
การศึกษา หรือประกอบงานวิจยัตอไป  นําความรูและทักษะไปใชในโปรแกรมบนัทึกโนตอื่นๆ 
เชน Encore Sibelius หรือ Cakewalk ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
 

การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 6 นี้ มุงเนนทักษะการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale  
ส่ือการสอนที่สําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนหนวยที่ 6 นี้ คือคอมพิวเตอร และโปรแกรม 
Finale การดําเนินการสอนครั้งนี้มีอุปสรรคคือคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอกับนิสิต ผูวิจยัจึงขอ
อนุญาติใชคอมพวิเตอรสวนกลางจากคณะมนุษยศาสตร สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน หนวยที่
6 ถึง 9 ซ่ึงอุปสรรคก็ผานไปดวยดี นิสิตสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไดในเวลาที่กําหนดแตมี
นิสิต 4 คนที่สงงานลาชาไปเล็กนอยเนื่องจากไมคุนเคยกบัสัญญลักษณโนตสากล และไมเคยเรียนรู
เกี่ยวกับโปรแกรม Finale มากอน สรุปการดําเนินการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา มารอเรียนกันกอนเวลา ทกุคนยิ้มแยมแจมใสดี ทุกคนไมเคยมี
ทักษะในการใชงานเกีย่วกับโปรแกรม Finale มากอน จึงตั้งใจในการเรยีนรูเปนอยางดี 

 
ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนอธิบายการทํางาน ขดีความสามารถ ความนิยม

โปรแกรมอยูในระดับสากล เมื่อถึงขั้นตอนปฏิบัติ ผูสอนทําหนาที่เปนครูพี่เล้ียงทําหนาที่สาธิตและ
แกปญหาใหกบันิสิต 
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนตางทํางานที่ไดรับมอบหมายและปรึกษาหารอืกัน
อยางเปนอิสระ งานที่ไดรับมอบหมายเปนการพิมพโนตเพลงที่ไมมีรายละเอียดซับซอน นิสิต
บางสวนสามารถทํางานไดด ีสวนนิสิตบางสวนตองใชเวลาในการทํางาน 
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ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน  ผูวิจัยสังเกตนิสิต สามารถ
เรียนรูโปรแกรม Finale และเหน็ประโยชนในการนําความรูไปใชในการศึกษาในหลกัสูตรดนตรี
ชาติพันธุวิทยาไดดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…การที่ไดฝกแตงเพลงและเขียนโนตดนตรีสากลโดยใชโปรแกรม 
Finaleเนื่องจากขาพเจาไดฝกปฏิบัติจริง…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…ขาพเจารูสึกดีใจมากที่อาจารยผูสอนใหความสําคัญและนําเนื้อหา 
ที่มีความสําคัญซึ่งผูเรียนตองนําไปใชในการศึกษาระดับปริญญาโท …” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…จากการเรยีนรูในวันนี้ทําใหขาพเจาเกดิความคิดวาหากขาพเจา 
รูจักนําความรูที่ไดรับมาไปประยุกตใชในการเรียนและฝกฝนอยูเปนประจํา ขาพเจาก็สามารถเรียน
ไดอยางมีความสุข…” 
 
หนวยที ่7 โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 
 

ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่  2 สิงหาคม 2548โดยมี 
จุดประสงคเพือ่นิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทกัษะในดานตางๆตอไปนี้ 

1) โปรแกรม Photoshop เบื้องตนไดไดถูกตองและเปนแนวทางในการศึกษาการใช 
โปรแกรมดังกลาวในขั้นกลางและสูงตอไป 

2) นิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรบัใชในการปรับแตงภาพงานวิชาการที่เกีย่วของ 
กับนิสิตในการศึกษาในรายวิชาตางๆ 

3) นําความรูและทักษะไปใชในโปรแกรมเกี่ยวกับการตกแตงภาพอืน่ๆ เชน Paint หรือ  
Photo Impact เปนตน ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
 

การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 7 นี้ มุงเนนทักษะการใชโปรแกรม Photoshop เพื่องาน
นําเสนอทางวชิาการ ส่ือการสอนที่สําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนหนวยที่ 7 นี้ คือคอมพิวเตอร 
โปรแกรม Photoshop และเอกสารประกอบการสอน การดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้
ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมโดย ถายภาพหมูนิสิตดวยกลอง ประเภท Digital และนําภาพหมู 2-3 นั้น
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บันทึกเปนไฟลภาพลงใน Computer ในใบงานกําหนดใหนิสิต แตละคน Copy ไฟลภาพและบันทกึ
เปน (Save As) เพื่อใชแกไขตกแตงภาพและใหนิสิต ตัดแตงภาพของตนเองดังนี ้

1 สรางความคมชัด และบันทึกเปน(Save As) 
2 นําไฟลภาพจากขอ 1 มาเขยีนขอความบรรยายภาพตามความเหมาะสมใน และบนัทึกเปน  

(Save As)  
3 เพิ่ม ลด หรือตัดขนาดภาพ ใหไดอัตราสวนขนาด 4x6 นิ้ว แตคงความระเอียดของภาพ  

(Pixels) มากทีสุ่ดของภาพเดมิเพื่อใหไดขนาดตรงกับการสงรานอัดรูป และบันทึกเปน (Save As) 
4 ภาพเดีย่วหนาตรง (หมนุภาพตามความเหมาะสม) ขนาด 1x1.6 หรือไกลเคียง เพื่อ 

ประกอบ Power Point การนําเสนอประวัต ิและบันทึกเปน (Save As) 
5 สรางภาพขนาด 4x6 นิ้ว ประกอบดวย ภาพในขอ 4 จาํนวน 6 ภาพ  และบันทึกเปน(Save  

As) เพื่อประโยชนในการประหยัดกระดาษในการพิมพ หรือสงรานอัดรูป 
6 ลดขนาดภาพในขอ 2 ลงใหมีขนาด 3x5 นิ้วหรือเล็กกวา เพื่อใชแสดงภาพใน Power  

Point ไดตามความตองการและบันทึกเปน (Save As) 
7 นําไฟลภาพจากขอ 6 มาปรับความคมชัดใหจางลงเพือ่นําไปเปนภาพ Background ใช 

แสดงภาพใน Power Point ไดตามความตองการและบันทกึเปน (Save As) 
8. นิสิตเลือกเครื่องมือการปรับแตงภาพนสิิต จากเมนู Filter ตามความชอบของนิสิต และ 

บันทึกเปน (Save As) ตอจากนั้นเปนขั้นตอนการนําเสนองานดวย Power Point 
9. สรางหนาตางใน Power Point เพื่อแสดงภาพในขอ 4, 6, 7  บันทึกเปน(Save As) 

สรุปการดําเนนิการสอนไดดงันี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา นิสิตมาเรียนตรงเวลา ทุกคนชอบเนื้อหา และกิจกรรมครัง้นี้มาก
เนื่องจากเปนงานแกไขเกีย่วกับรูปภาพของนิสิตเอง นิสิต 7 คนไมมีทกัษะเกีย่วกับโปรแกรม 
Photoshop และมีนิสิต 1 คนที่มีทักษะการใชโปรแกรมไดดี สามารถตกแตงรูปตางๆทําใหทุกคน
สนุกไปกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนอธิบายการทํางาน ขดีความสามารถ ความนิยม
โปรแกรม Photoshop อยูในระดับสากล เมือ่ถึงขั้นตอนปฏิบัติ ผูสอนทําหนาที่เปนครพูี่เล้ียงทํา
หนาที่สาธิตและแกปญหาใหกับนิสิต 
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ค. กิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจยัถายภาพหมูนิสิตดวยกลอง ประเภท Digital และนํา
ภาพหมู 2-3 นั้นใหนิสิต แตละคน Copy ไฟลภาพเพื่อใชแกไขตกแตงภาพ  
  

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิต พึงพอใจและ
สนุกในการเรียนรูโปรแกรม Photoshop โดยเฉพาะไดตกแตงภาพของนิสิตเอง ดังคาํกลาวของนิสิต
วา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…รูสึกดีที่มีฝกใชโปรแกรม Phpotoshop เพราะชวยใหมกีารเตรียม 
ตัวในการนําเสนองานทางวชิาการ…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…การพยายามในการทําซ้ําเพื่อใหเกิดทักษะที่ดีขึน้ และก็ชวยให 
สามารถนํากลับมาทบทวนไดอีกประการหนึ่ง ซ่ึงนอกจากการทวนจากเอกสารเพียงอยางเดยีว …” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…ชอบมาก การที่ไดตกแตงใสลูกเลนรูปตัวเอง และการที่มีการ 
บันทึกขอมูลตลอดชวยลดปญหา โปรแกรม Phpotoshop มีขอดีในการที่เราเกิดทําขอมูลเกา
ผิดพลาดมากกวาหนึ่งตําแหนง ไมตองกลับไปแกไขงานตั้งแตตน และชวยใหเห็นขอแตกตางของ
งานกอน-หลังการตกแตงภาพดวย …” 
 
หนวยที ่8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 

 
ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 9 สิงหาคม 2548โดยมี 

จุดประสงคเพือ่เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานตางๆ ดังนี้   
 

1) การใชโปรแกรม Sound Force, CyberLink PowerDVD, PhotoShop และ Nero Cover  
Designer เบื้องตนไดถูกตองและเปนแนวทางในการศกึษาการใชโปรแกรมดังกลาวในขั้นกลางและ
สูงตอไป 

2) นิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรบัใชในการปรับแตงไฟลภาพ ไฟลเสียงสําหรับ
วิชาการที่เกีย่วของกับนิสิตในระหวางการศึกษาในรายวชิาตางๆ และหลังจากจบการศึกษา 
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นําความรูและทักษะไปฝกทดลองใชในโปรแกรมที่เกีย่วกับการตกแตงไฟลภาพ และไฟลเสียงอ่ืนๆ 
เชน Photo Impact, GoldWave,  MP3 Compressor, MusicMatch Jukebox,  XingMP3 Encoder  
หรือ MpegDJ Encoder เปนตน  ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
 

การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 8 นี้ มุงเนนเรื่องเทคโนโลยีดานเสยีง  ส่ือการสอนที่สําคัญ
ในกจิกรรมการเรียนการสอนหนวยที่ 8 นี้ คือคอมพิวเตอร โปรแกรม Sound Force, CyberLink 
PowerDVD และ Nero Cover Designer สรุปการดําเนนิการสอนไดดังนี้ 
  

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา มาเรียนกนัตรงเวลา ทุกคนยิม้แยมแจมใสดี ทุกคนไดเรียนรูการ
สรางสื่อจากการบูรณาการการใชโปรแกรมตางๆ ดาน เสียง รูปภาพ นําไปใชในการนําเสนอทาง
วิชาการ จึงตั้งใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนอธิบายการทํางาน ขดีความสามารถ ความนิยม
โปรแกรม Sound Force, CyberLink PowerDVD และ Nero Cover Designer อยูในระดับสากล เมื่อ
ถึงขั้นตอนปฏิบัติ ผูสอนทําหนาที่เปนครพูี่เล้ียงทําหนาที่สาธิตและแกปญหาใหกับนิสิต 
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน การใชโปรแกรม Sound Force, CyberLink PowerDVD,  
PhotoShop และ Nero Cover Designer เบื้องตน โปรแกรมที่เกี่ยวกับการตกแตงไฟลภาพ และไฟล
เสียงอื่นๆ เชน Photo Impact, GoldWave,  MP3 Compressor, MusicMatch Jukebox,  XingMP3 
Encoder  หรือ MpegDJ Encoder เปนตน 
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอนพฤติกรรมผูเรียน ผูวิจัยสังเกต
นิสิต ชอบกิจกรรมการเรียนสามารถเรียนรูโปรแกรมดังกลาวไดดี และเห็นประโยชนในการนํา
ความรูไปใชในการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาไดดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…พอดีเลย ในวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาอาจารยใหแปลงเสียง 
จากเทปคลาสเซ็ตเปนแผน CD เพื่องายตอการเลือกเพลงที่ตองการ…” 
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นิสิตคนที่ 2 “…ไดเรียนรูวิธีการตัดตอ แกไขไฟลเสียงดวยโปรแกรม Sound   
Forge  การจับภาพจากภาพยนตรดวยโปรแกรมPowerDVDCyberLink เพื่อนํามาทําปกกลอง DVD, 
VCD และ CD เพลง …” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…ทราบขบวนการบันทึกเสียงจากเทปคลาสเซ็ต หรือเสียงจากการ 
สัมภาษณบุคคลขํามาดัดแปลงเปนไฟลเสียงในคอมพิวเตอรหรือบันทึกในแผน CD …” 

 
หนวยที ่9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม 

 
ผูวิจัยดําเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 16 สิงหาคม 2548 โดยมี 

จุดประสงคเพือ่ เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานตางๆ คือ 1)การใช
โปรแกรม Nero Burning ROM  2) บูรณาการความรูจากความรูในกิจกรรมฯ กอนหนาเรื่องการใช
โปรแกรม Sound Force, CyberLink PowerDVD,  PhotoShop และ Nero Cover Designer ในการ
สรางสื่อประกอบการสอน การบรรยาย หรือการนําเสนอผลงานทางวิชาการตางๆ เปนตน  ซ่ึง
ปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 
การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 9 นี้ มุงเนนเรื่องการเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผน 

ซีดีรอมในรูปแบบตางๆ  ส่ือการสอนที่สําคัญในกิจกรรมการเรียนการสอนหนวยที่ 9 นี้ คือ
คอมพิวเตอร โปรแกรม Nero Burning ROM และ แผนเปลา CD-ROM การดําเนินการสอนครั้งนี้มี
อุปสรรคคือความสามารถของคอมพิวเตอร สวนกลางไมสามารถเขียนแผน CD-ROM ได ผูวจิัย
แกปญหาโดยนําคอมพิวเตอรโนตบุค มาสาธิตและใหนสิิตปฏิบัติการเขียนแผน CD-ROM ไดจริง 
สรุปการดําเนนิการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา นิสิตมาเรียนตรงเวลา เนื้อหาตรงตามความตองการ มีนิสิต 1 
คน ที่มีทักษะการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ไดด ีผูสอนใหคอยชวยเหลือเพื่อนเมื่อมีปญหา 
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวา ผูสอนอธิบายประเภทแผน CD-ROM และ DVD-ROM การ
ทํางาน ขีดความสามารถ และการสราแผนในรูปแบบตางๆ เมื่อถึงขั้นตอนปฏิบัติ เขียนขอมูล เสียง 
และภาพ ลงแผนซีดีรอม ผูสอนทําหนาทีเ่ปนครูพี่เล้ียงทําหนาที่สาธิตและแกปญหาใหกับนิสิต 
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ค. กิจกรรมการเรียนการสอน มีปญหาอุปสรรคเรื่อง คอมพิวเตอรไมเพียงพอ ผูวจิัยแกไข
ปญหาตั้งแตการเรียนหนวยเรียนรูที่ 1 โดยติดตอขอใชหองคอมพิวเตอรสวนกลางของคณะ
มนุษยศาสตรสามารถแกปญหาผานไปได กิจกรรมการเรียนการสอน คร้ังนี้คอมพิวเตอรสวนกลาง
ไมสามารถบันทึกขอมูลลงแผน CD-ROM ผูสอนแกปญหาโดยจดัหาคอมพิวเตอร NoteBook มาใช
แทน และนิสิตจัดหาคอมพวิเตอร NoteBook มาเอง แตก็มีความรูสึกไมสะดวก 
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน   ผูวิจัยสังเกตนิสิต ชอบกิจกรรม
การเรียนสามารถเรียนรูโปรแกรมดังกลาวไดดี และเหน็ประโยชนในการนําความรูไปใชใน
การศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาไดดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “… ไดเรียนรูวธีิการเขียนขอมูลเสียงและภาพลงแผน CD, VCD และ  
DVD  รูวิธีการสรางสื่อประกอบคําบรรยายจากโปรแกรม Power Point และรูวิธีการตดัความยาว
ของเพลงและปรับแตงไฟลเพื่อนํามาใหประกอบสื่อ …” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…ไดสรางPower Point ในเรื่องที่สนใจและใสเสียง ภาพประกอบ  
นําความรูไปใชในนําเสนอรายงานในวิชาที่เรียนได…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…ทราบวิธีการเคลื่อนยายขอมูลขนาดใหญที่ทําจากบานมานําเสนอ 
ที่ช้ันเรียนไดเชน งานใน Power Point เสียง หรือภาพตางๆ …” 
 
หนวยที่ 10 แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 

 
ผูวิจัยดาํเนินกจิกรรมการเรียนการสอนไปในวนัอังคารที่ 23 สิงหาคม 2548โดยมี 

จุดประสงคเพือ่ ใหคําปรึกษาในเรื่องเกีย่วกับ แนวทางในการจัดทําหัวขอวิทยานพินธ แกนิสิต
เพื่อใหนิสิตมีความรู ประสบการณพื้นฐาน ในการวางแผนจัดทําหวัขอวิทยานพินธ และจัดทําโครง
รางวิทยานพินธตอไป ซ่ึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอนดังนี ้
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การดําเนนิการสอนในหนวยที่ 10 นี้ มุงเนนเรื่องแนวทางในการจดัทําหัวขอวิทยานพินธ  
การดําเนนิกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจัยกําหนดใหนิสิตแตละคนเตรยีมนําเสนอปากเปลา
ลวงหนา 1 สัปดาห (แจงใหนสิิตทราบในเวลาเรียนของหนวยที่ 9) เกีย่วกับหัวขอที่สนใจ ในการทํา
วิทยานิพนธ ความสําคัญของปญหา จุดประสงคในการวจิยั ความเปนไปไดหรือส่ิงที่เอือ้ประโยชน
ในการทําวิทยานิพนธ และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  ผูวิจัยและนิสิตชวยกันอภิปรายและสรุป
ความเปนไปไดในการจัดทําเปนวิทยานิพนธ สรุปการดําเนินการสอนไดดังนี ้
 

ก. พฤติกรรมผูเรียน พบวา นิสิต 6 คน ไดเตรียมการบาน เร่ืองแนวคิดหัวขอที่สนใจ ในการ
ทําวิทยานิพนธ ความสําคัญของปญหา จุดประสงคในการวิจัย ความเปนไปไดหรือส่ิงที่เอื้อ
ประโยชนในการทําวิทยานพินธ และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย มานําเสนอ อีก 2 คนที่เหลือคิด
ลวงหนามาบางเล็กนอย มาคอยฟงเพื่อน แตเมื่อถึงเวลากส็ามารถนําเสนอแนวคิดหวัขอที่สนใจ ใน
การทําวิทยานพินธไดพอสมควร นิสิตสนใจแนวคิดของเพื่อนแตละคน  
 

ข. พฤติกรรมการสอน พบวาผูสอนทําหนาที่นําอภิปรายความเหมาะสมและความเปนไป
ไดในแนวคิดหัวขอที่สนใจ ในการทําวิทยานิพนธของแตละคน  
 

ค. กิจกรรมการเรียนการสอน กําหนดใหนิสิตแตละคนเตรียมนําเสนอปากเปลาลวงหนา 1 
สัปดาห (แจงใหนิสิตทราบในเวลาเรียนของหนวยที่ 9) เกีย่วกับหวัขอที่สนใจ ในการทํา
วิทยานิพนธ ความสําคัญของปญหา จุดประสงคในการวจิยั ความเปนไปไดหรือส่ิงที่เอือ้ประโยชน
ในการทําวิทยานิพนธ และประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย  
 

ง. ผลการวิเคราะหบันทกึผลหลังการสอนของผูสอนไดสะทอนใหเหน็เกี่ยวกับสภาพการ
เรียนการสอนที่ผูเรียนมีความรวมมือในกจิกรรมการเรียนการสอน ผูวจิัยสังเกตนิสิต เห็นประโยชน
ในกจิกรรม หนวยที่ 10 นี้ ซ่ึงการเรียนการสอนในครั้งนีไ้มมุงหวังใหนิสิตแตละคนมีหัวขอ
วิทยานิพนธ อยางนอยชวยจดุประกายความคิดในการนําเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอไปดังคํา
กลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…การนําเสนอโดยเพื่อน ๆ และผูสอนทําใหขาพเจาไดรับความรู  
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ความเขาใจในการนําเสนอหวัขอวิทยานิพนธมากขึ้น ทําใหทุกคนไดทราบถึงวัตถุประสงค 
ประโยชนในการทําวิทยานพินธ เพราะจะไดนําไปใชประโยชนในการคิดหัวขอวิทยานิพนธตอไป 
…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…ขาพเจารูสึกวาการเขียนวิทยานิพนธหรือการทํางานวจิยั เปนสิ่ง 
ใหมสําหรับขาพเจามาก เพราะที่ผานมาในการเรียนระดบัปริญญาตรีนั้น ขาพเจาไมไดสัมผัสในการ
เขียนบทความ หรือทําวิจยั ซ่ึงเปนผลทําใหขาพเจาออนในเรื่องการใชภาษา ถาเปนไปไดขาพเจา
อยากจะเรียนรูและทําความเขาใจใหมากกวานี้ในเรื่องการทํางานวิจยั …” 
 

นิสิตคนที่ 3 “… ทําใหขาพเจาเรียนรูถึงเรือ่งงานวิจยั และการเตรียมหวัขอ
วิทยานิพนธ ซ่ึงเปนการใหคาํแนะนําที่ดี สงผลใหกับกลุมเพื่อนสนใจ และสามารถนําไปใชในการ
เรียนได …” 
 

ตอนที่ 2  ศึกษาผลการใชหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาตพิันธุวิทยา  
 
  โดยมีรายละเอียดของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ทักษะทีพ่ึงประสงค และ คณุลักษณะทีพ่งึประสงคของนิสิต ซ่ึงการติดตามผลการใชหนวยกจิกรรม
ของกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประชากรที่ใชสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ คอื 
นิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวทิยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน ใชเปน
ขอมูลประกอบการวิเคราะห วิจารณ โดยมีรายระเอียดตามตารางที่ 14 ตอไปนี้  
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ตารางที่ 14  ขอมูลพื้นฐานนสิิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา  ปการศึกษา  2548 
 
ลําดับที่ 
นิสิต 

อายุ ปริญญาตรีสาขา / สถาบันการศึกษา GPA อาชีพ/สถานที่ทํางาน ภูมิลําเนา 

1 22 ดนตรีไทย/ ม.ราชภัฏ เชียงใหม 3.39 - เชียงใหม 
2 34 ดนตรีสากล/ ม.ราชภัฏเชียงใหม 2.66 อาจารย / ม.ราชภัฏ 

เชียงใหม 
เชียงใหม 

3 26 ประวัติศาสตร/ ม.ทักษิน 2.54 - นครศรีฯ 
4 36 ดนตรีตะวันตก/ ม.ราชภัฏเชียงใหม 2.22 อาจารย / ม.ราชภัฏ

เชียงใหม 
เชียงใหม 

5 26 ดนตรีสากล/ สถาบันราชมงคล 3.06 - กรุงเทพฯ 
6 31 ดนตรีสากล/มศว.ประสานมิตร 2.56 อาจารย / ม. ราชภัฏ

สวนสุนันทา 
กรุงเทพฯ 

7 36 ดนตรีไทย/ ม. ราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

2.19 อาจารย / ม. 
เกษตรศาสตร 

กรุงเทพฯ 

8 30 ดนตรีไทย/ ม. เกษตรศาสตร 2.55 อาจารย / ม. 
อุบลราชธานี 

กรุงเทพฯ 

 
จากตารางที่ 14 ขอมูลนิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ปการศึกษา 2548 แสดง 

ความแตกตางกันของนิสิตแตละคน ในเรื่องอายุ เชนนิสิตคนที่ 1 อายบุอกใหทราบวาจบปริญญาตรี
และมาศึกษาตอทันที สวนนสิิตคนที่ 7 จบปริญญาตรีมาไมนอยกวา 10 ป มีอาชีพเปนอาจารย ยอมมี
ความรูประสบการณดานวชิาการมากกวานิสิตคนที่ 1 พอสมควร  ซ่ึงนิสิตปการศึกษา 2548 มีอายุ
เฉล่ียที่ 30 ป  ในดานความแตกตางในสาขา และสถาบันการศึกษาที่จบในระดบัปริญญาตรีมีความ
แตกตาง เชนนสิิตคนที่ 1 จบสาขาดนตรีไทย ม.ราชภัฏ เชยีงใหม นิสิตคนที่ 3 จบสาขา
ประวัติศาสตร ม.ทักษิน สวนนิสิตคนที่ 5 จบสาขาดนตรสีากล สถาบันราชมงคล เปนตน  
 

ในขั้นตอนของหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรม โดยมี
รายละเอียดของการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะที่พึงประสงคและ คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนิสิต ผูวิจัยดําเนินการวิจัย โดยพิจารณา 4 ประเด็นตอไปนี้  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ
วิทยา ประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินชิ้นงาน 2.  พิจารณา
จากทักษะที่พงึประสงคที่หนวยกิจกรรมตองการใหเกิดขึ้นกับนิสิต ประเมินโดยใชแบบประเมิน
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ทักษะทีพ่ึงประสงคของนิสิต  3.  พิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงคที่หนวยกจิกรรมตองการให
เกิดขึ้นกับนิสิต ประเมินโดยใชแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต และ 4.  ความ
คิดเห็นของนสิิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอน พบวา 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  

 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากการเรียนในหลักสตูรวิชาการเตรยีมความ

พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคิดเปนรอยละ 40  และแบบประเมินชิ้นงานคิดเปนรอยละ 60  นอกจากนีไ้ดทําการทดสอบ
กอนเรียนแลวนําคะแนนมาเปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลังเรียน เพื่อทําการเปรียบเทียบและดู
พัฒนาการในดานความรูเนือ้หาของนิสิต ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
     1.1 ผลการประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ผูวิจัยไดทําการสอบวัดความรูกอนเรยีนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ป
การศึกษา 2548 จํานวน 8 คน กอนที่จะเริม่กิจกรรมการเรียนการสอนหนวยกจิกรรมในกจิกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในภาคตน ปการศึกษา 2548 โดยใช
แบบทดสอบกอนเรียนที่มีลักษณะเปนขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
พรอมตรวจบนัทึกคะแนนไว และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ผูวิจัยไดทดสอบนิสิตหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงไดผลการตรวจการใหคะแนนดังแสดงใน
ตารางที่ 15 ตอไปนี ้
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ตารางที่ 15  คะแนนการสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิตดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1  
    ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน  

 
ลําดับที่ 

 
คะแนนกอนเรียน 

(40) 
รอยละ 
(100%) 

คะแนนหลังเรียน 
(40) 

รอยละ 
(100%) 

คะแนน 
ที่เพิ่มขึ้น 

รอยละ 
(100%) 

1 18 40.00 36 90.00 18 45.00 

2 13 32.50 31 77.50 18 45.00 

3 12 30.00 32 80.00 20 50.00 

4 15 37.50 34 85.00 19 47.50 

5 12 30.00 30 75.00 18 45.00 

6 15 37.50 35 87.50 20 50.00 

7  8 22.50 29 72.50 21 52.50 

8  7 17.50 27 67.50 20 50.00 

μ 12.50 30.94 31.75 79.37 19.25 48.12 

S.D. 3.66 7.78 3.10 7.76 1.16 2.91 

C.V. 0.29 - 0.09 - 0.06 - 

 
จากตารางที่ 15 แสดงคะแนนการสอบกอนเรียนและหลงัเรียนของนิสิตดนตรีชาติพนัธุ

วิทยา หลังจากเรียน หนวยกจิกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยา ขอมูลคะแนนแสดงใหทราบวาคะแนนการสอบหลังเรียนของนิสิตเพิ่มขึ้นจากคะแนน
การสอบกอนเรียนอยางชดัเจน โดยคะแนนการสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนการสอบกอน
เรียนถึงรอยละ 48.43 ของคะแนนเต็ม หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.12 ของคะแนนสอบกอนเรียน การ
กระจายของคะแนนสอบกอนเรียนเมื่อเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียนมคีาลดลง แสดงวาความรูใน
เนื้อหาในหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ของนิสิตดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน มีคาเขาใกลกันมากขึ้นและ
มีแนวโนมดีขึน้ สามารถแสดงแผนภาพ ชวงคะแนน จํานวนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน ทั้งกอนเรียนและหลังเรียนไดใน ภาพที่ 4 ตอไปนี ้
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ภาพที่ 4  คะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ป 
   การศึกษา  2548 จํานวน 8 คน  
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จากภาพที่ 4 แสดง ชวงคะแนน จํานวนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ป
การศึกษา 2548 จํานวน 8 คน ทั้งกอนเรยีนและหลังเรียน จะเห็นวาในชวงกอนเรียน มีนิสิตได
คะแนนนอยกวา 50 ทั้ง 8 คน ซ่ึงไมมีนิสิตคนใดสอบผานเกณฑที่กําหนดไว ตอมาเมื่อทดสอบหลัง
การเรียนนิสิตทุกคนมีคะแนนมากขึ้น มีนสิิต 1 คนไดคะแนนระหวาง 60-69  มีนิสิต 3 คนได
คะแนนระหวาง 70-79  มีนสิิต 3 คนไดคะแนนระหวาง 80-89 และมนีิสิต 1 คนไดคะแนนระหวาง 
90-100 แสดงวาหลังจากผานการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาไปแลวนิสิตมีพัฒนาการดานเนื้อหามากขึ้น 
 
 1.2 คะแนนจากผลการประเมินชิ้นงานในหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
 เมื่อเปดภาคตน ปการศึกษา 2548 ผูวจิัยไดจัดปฐมนเิทศสําหรับกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในสัปดาหแรก เพื่อแนะนํากิจกรรม กาํหนดขอตกลง
ในการเรยีนการสอน ประโยชนที่นิสิตจะไดรับจากการเขารวมกิจกรรม พรอมชี้แจงถึงชิ้นงานที่จะ
ไดรับมอบหมาย กําหนดการสงงาน โดยมจีํานวนชิ้นงานทั้งสิ้น 10 ช้ินงาน ซ่ึงจากการตรวจให
คะแนนทําใหไดผลคะแนนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ตามตารางที่ 16 ดังนี ้
 
 

  ชวงคะแนน (%) 

  ค
ะแ
นน
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ตารางที่ 16  คะแนนจากการประเมินชิ้นงานในหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอม 
   สําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา ของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันป  
   ที่ 1 ปการศึกษา 2548 จํานวน 8 คน  
 

ช้ินงานที่ ลําดับ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
รวม 
(40) 

คะแนน 
เต็ม  
(60) 

 
รอยละ 

1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 36 54.00 90.00 

2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 35 52.65 87.50 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 35 52.65 87.50 
4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 37 55.50 92.50 

5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 36 54.00 90.50 
6 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 36 54.00 90.50 

7 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 34 51.00 85.00 
8 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 35 52.65 87.50 

μ 3.5 3.37 3.87 3.75 3.25 3.75 3.5 3.75 3.50 3.25 35.5 53.30 88.75 

S.D. 0.53 0.51 0.35 0.46 0.46 0.46 0.53 0.46 0.53 0.46 0.92 1.35 2.31 

รอยละ 87.50 84.37 96.87 93.75 81.25 93.75 87.50 93.75 87.50 81.25 - - - 

 
 จากตารางที่ 16  แสดงคะแนนจากการประเมินชิ้นงานในหนวยกจิกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ของนิสิตที่เรียน หนวยกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินชิน้งานแตละชิน้จะ
เห็นวา คารอยละของคะแนนเฉลี่ยช้ินงานของนิสิต 10 ช้ินงาน ทั้ง10 ช้ินงานของทุกคนมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวารอยละ 80 และมีช้ินงานที่มีคะแนนรองลงมาจํานวน 2 ช้ินงาน คือช้ินงานที่ 5 และ 10  
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะชิ้นงาน พบวาชิน้งานที่นิสิตมีคะแนนรองลงมาเปนชิ้นงานทีน่ิสิตตองใช
เวลาในการศึกษารายละเอยีด ตองใชความชํานาญดานทกัษะ จึงสามารถนําเสนอ และเขียนบรรยาย
ไดดี ในขณะทีช้ิ่นงานที่นิสิตไดคะแนนมาก เปนชิ้นงานที่ใชความเขาใจ อาศัยความคดิรวบยอด ใช
ความคิดสรางสรรคผนวกกบัมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรอยูกอนหนา ไดดูการสาธติและไดลงมือ
ปฏิบัติจริงทําใหไดคะแนนอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 96.87 แตอยางไรก็ตามงานทั้ง 10 ช้ิน
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ของนิสิตถือวาไดคะแนนอยูในระดบัดีถึงดมีาก สามารถแสดงจํานวนนสิิตที่ไดคะแนนประเมิน
ช้ินงานในชวงตางๆ ในภาพที่ 5 ตอไปนี ้
 

อัตราสวนของจํานวนนิสิตท่ีไดคะแนนการประเมินช้ินงาน

รอยละ
80-89

รอยละ
90-100

นิสิต 4 คน นิสิต 4 คน

 
 
ภาพที่ 5 จํานวนนิสิตที่ไดคะแนนประเมินชิ้นงานในชวงตางๆ 
 

จากภาพที่ 5 จะเหน็วาจํานวนนิสิตที่ไดคะแนนประเมินชิ้นงานในชวงคะแนน 90-100 มี
จํานวน 4 คน หรือรอยละ 50 และในชวงคะแนน 80-89 มีจํานวน 4 คน หรือรอยละ 50 เชนเดยีวกนั 
ในขณะที่ไมมนีิสิตที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 80 แสดงวาหลังจากนิสิตผานการเรียนการสอนใน
หนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาแลว 
นิสิตมีความรูในการพัฒนาชิน้งานอยูในระดับดีจนถึงดมีาก 
 

1.3  สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 
1 ปการศึกษา 2548  
 

ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ไดจากคะแนนสอบหลังเรียน และคะแนน
ประเมินชิ้นงาน ดงัมีรายละเอียดตามตารางที่ 17 ตอไปนี ้ 
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ตารางที่ 17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ 
  รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา  
  ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548  
 

ลําดับที่ คะแนนชิ้นงาน(60%) สอบหลังเรียน(40%) รวม(100%) ระดับคะแนน 
1 54.00 36 90.00 A 
2 52.65 31 83.65 B 

3 52.65 32 84.65 A 

4 55.50 34 89.50 A 
5 54.00 30 84.00 A 

6 54.00 35 89.00 A 
7 51.00 29 80.00 B 

8 52.65 27 79.65 B 
μ 53.30 31.75 85.05 - 

S.D. 1.35 0.09 4.10 - 
 

 จากตารางที่ 17 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวานิสิตมีผลการเรียน โดยเฉลี่ยรอยละ 
85.05 ซ่ึงอยูในเกณฑที่ดีมาก นิสิตที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุดมีคะแนนสูงถึงรอยละ 90 สวน
นิสิตที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ําสุด มีคะแนนรอยละ 79.65 ซ่ึงถือวาผานอยูในเกณฑดี สามารถแสดง
ไดในภาพที่ 6 ตอไปนี ้
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ระดับคะแนน 4

ระดับคะแนน 3

ระดับคะแนน 2

ระดับคะแนน 1

 
 
ภาพที่ 6  ระดบัคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอม 
      สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

จากภาพที่ 6 จะเหน็วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา มีคะแนนอยูในระดับ 4 จํานวน 5 คน นิสิตที่มี
คะแนนรองลงมาอยูที่ระดับ 3 จํานวน 3 คน และไมมนีสิิตคนใดไดคะแนนต่ํากวา 3 แสดงวาระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยาอยูในระดับดีถึงดีมาก 
 

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาอยูในระดับดีถึงดีมาก สรุปไดวานสิิตที่ไดผานกจิกรรมเตรียม
ความพรอมฯ ไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหไดรับความรู ทักษะ ประสบการณตามที่ตองการแลว
สามารถนําความรูทักษะในกิจกรรมฯ ไปใชประโยชนกบัการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุ
วิทยาได 
 

2.  ทักษะทีพ่ึงประสงคของนิสิตจากการใชหนวยกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะที่พึงประสงคของนิสิต 
 

เมื่อเร่ิมกิจกรรมการเรียนการสอนภาคตน ปการศึกษา 2548 ผูวิจัยไดทําการประเมินทกัษะที ่

A 
5 คน 

B 
3 คน 
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พึงประสงคของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 ในดาน การทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การนําเสนอผลงาน และการแสวงหาความรู โดยประเมนินสิิตเปนรายบุคคลลงในแบบ
ประเมินทักษะที่พึงประสงค ซ่ึงไดขอมูลจากการประเมนิตามตารางที่ 18 ตอไปนี ้
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จากตารางที่ 18 แสดงการประเมินทักษะที่พึงประสงคของนิสิต จากการใชหนวยกจิกรรม
ในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา จะเห็นวาทักษะทีพ่ึง
ประสงคไดแก การทํางานรวมกับผูอ่ืน พบวาคะแนนเฉลีย่ของนิสิตตั้งแตคร้ังที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง และการกระจายมีคาลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน แสดงวานิสิตมี
พัฒนาการทางดานทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนเพิ่มขึ้น การนําเสนอผลงาน พบวาคะแนนเฉลี่ย
ของนิสิตตั้งแตคร้ังที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการกระจายมคีาลดลงอยาง
ตอเนื่องเชนกนั แสดงวานิสิตมีพัฒนาการทางดานทักษะการนําเสนอผลงานเพิ่มขึ้น ทักษะการ
แสวงหาความรู พบวาคะแนนเฉลี่ยของนิสิตตั้งแตคร้ังที่ 1 ถึงครั้งที่ 5 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง และการกระจายมีคาลดลงอยางตอเนื่องเชนกนั แสดงวานิสิตมพีฒันาการทางดานทักษะ
การนําเสนอผลงาน เพิ่มขึ้น โดยทั้ง 3 ดานมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.70 ทักษะทีน่ิสิตไดคะแนน
สูงสุด คือทักษะการแสวงหาความรูมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 93.75 สวนทักษะการนําเสนอผลงานเปน
ทักษะทีน่ิสิตไดคะแนนนอยที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.62  

 
ทักษะการนําเสนอผลงานเปนทักษะที่นิสิตไดคะแนนนอยที่สุดแตอยูในเกณฑดี เนือ่งจาก 

การเตรียมนําเสนอผลงานกระทําในเวลาจาํกัดหรือบางครั้งไมมีเวลาในการเตรียมเสนอผลงาน และ
เกิดความประหมาทําใหไมสามารถนําเสนองานใหผูอ่ืนเขาใจประเดน็ที่ไดรับมอบหมาย 

 
ทักษะการแสวงหาความรูเปนทักษะที่นิสิตสวนใหญไดคะแนนสูง โดยนิสิตไดคะแนน

เฉลี่ยมากกวารอยละ 80 ขึ้นไป จากการประเมินในทกัษะการแสวงหาความรูกับนิสิตทั้ง 8 คน 
พบวา นิสิตกลาซักถาม พูดคุยกับผูสอน (ผูวิจัย) เมื่อเกิดประเด็นที่สงสัยหรือไมเขาใจ และตองการ
ความกระจางจากภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต จากการใชหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา  
 

ในการเรยีนการสอนในหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา ผูวิจัยไดทําการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต สาขาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 ในดานความรับผิดชอบและความกลาแสดงออก เปน
ระยะเวลารวม 10 คร้ัง โดยทําการพิจารณานิสิตเปนรายบคุคลแลวประเมินลงในแบบประเมิน 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ซ่ึงไดขอมูลดังตารางตอไปนี ้
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    3.1 คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรบัผิดชอบของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวทิยา 
ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 
 
ตารางที่ 19  คะแนนการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบของนิสิต สาขา 

    ดนตรีชาติพนัธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 
 

ประเมินครั้งที่ 

ลํา
ดับ

ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม 
(10) 

รอยละ 
(100%) 

ระดับ
คะแนน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 

4 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 80 3 

5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 80 3 

6 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 8 80 3 

7 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 70 2 

8 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7 70 2 

μ 0.5 0.75 0.87 0.87 0.75 0.75 1 1 1 1 8.50 85 3.25 

S.D. 0.53 0.46 0.35 0.35 0.46 0.46 0 0 0 0 1.30 13.09 0.88 

C.V. 0.10 0.61 0.40 0.40 0.61 0.61 0 0 0 0 0.15 0.15 0.27 

 
 จากตารางที่ 19  แสดงคะแนนการประเมนิคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานความรับผิดชอบ
ของนิสิต จะเห็นไดวาคะแนนเฉี่ยของนสิิตจากการประเมินครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง และการกระจายมีคาลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน แสดงวานิสิตมีพัฒนาการของ
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานความรับผิดชอบของนิสิตอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 85 โดยมีแนวโนมวานิสิตจะได
คะแนนสูงขึ้นในชวงหลังหรือมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นหลังจบการเรียนการสอนไปแลว โดย
นิสิตไดระดบัคะแนน 4 ถึง 3 คน  นอกจากนี้ยังพบวาในการประเมินครั้งที่ 9 และ 10 ไมมีนิสิตคน
ใดที่ไดคะแนน 0 แสดงใหเห็นวานิสิตมีพฒันาการของคุณลักษณะทีพ่งึประสงคดานความ
รับผิดชอบมากขึ้นและใกลเคียงกัน  
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 3.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกลาแสดงออกของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 
 
ตารางที่ 20  คะแนนการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกลาแสดงออกของนิสิต สาขา 

   ดนตรีชาติพนัธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548 
 

ประเมินครั้งที ่

ลํา
ดับ

ที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม 
(10) 

รอยละ 
(100%) 

ระดับ
คะแนน 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100 4 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 100 4 
7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 9 90 4 
8 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 70 2 
μ 0.87 1 1 0.87 0.75 0.75 1 1 1 1 9.5 95 3.75 

S.D. 0.35 0 0 0.35 0.46 0.46 0 0 0 0 10.85 10.69 0.70 
C.V. 0.40 0 0 0.40 0.61 0.61 0 0 0 0 1.14 0.11 0.18 

 
จากตารางที่ 20  แสดงคะแนนการประเมนิคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานความกลา

แสดงออกของนิสิต จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ยของนิสิตจากการประเมนิครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 10 มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่ง และการกระจายมีคาลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน แสดงวานิสิตมี
พัฒนาการของคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานความกลาแสดงออกเพิ่มขึ้น โดยคะแนนคณุลักษณะที่
พึงประสงคดานความกลาแสดงออกของนสิิตอยูในเกณฑดีมาก คิดเปนรอยละ 95 โดยมีแนวโนมวา
นิสิตจะไดคะแนนสูงขึ้นในชวงหลังหรือมีความกลาแสดงออกเพิ่มมากขึ้นหลังจบการเรียนการ
สอนไปแลว โดยนิสิตไดระดับคะแนน 4 ถึง 7 คน นอกจากนีย้ังพบวาในการประเมนิครั้งที่ 7 ถึง
คร้ังที่ 10 ไมมีนิสิตคนใดที่ไดคะแนน 0 แสดงใหเห็นวานิสิตมีพัฒนาการของคุณลักษณะที่พึง
ประสงคดานความกลาแสดงออกมากขึ้นและใกลเคียงกนั  
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ภาพที่ 7  คะแนนของนิสิต 8 คนที่ไดคะแนนระดับตางๆ ในการประเมนิคุณลักษณะที่พึง 
    ประสงคดานความรับผิดชอบ และดานความกลาแสดงออก 
 

จากภาพที่ 7 จะเหน็วานิสิตคนที่ 1-3 ไดคะแนนคณุลักษณะที่พึงประสงค ดานความ
รับผิดชอบ และดานความกลาแสดงออก ระดับ 4 หรือรอยละ 100 มีจํานวน 3 คน  นอกจากนีน้ิสิต
ทั้ง 8 คนมีคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานความรบัผิดชอบ และดานแสดงออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ย
รอยละ 90อยูในเกณฑดแีละดีมาก 

 
4.  ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความ

พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณแบบไมเปน
ทางการ และการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Interview)  
 

ในการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการจัดการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรมของ
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยานั้น ผูวิจัยไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมลูโดยใชวิธีสังเกต โดยผูวิจยัเปนผูสังเกตและ จดบนัทึกภาคสนาม (บันทกึเสียง
กิจกรรมการเรยีนการสอน)  ผูวิจัยใหนิสิต เขียนบันทกึการเรียนรู (Journal) โดยมอบหมายให
ผูเรียน 3 ใน 8 คนบันทึกหมนุเวยีนกนัในการเรียนแตละคร้ัง หลังจากกจิกรรมการเรียนการสอนแต
ละครั้งผูวิจัยเปนผูนําขอมูลบันทึกภาคสนาม และบันทกึการเรียนรูของผูเรียนมาวิเคราะหสรุป
ประเดน็ขอดี ขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการแกไข ความรูสึกตอกิจกรรมการเรียน
การสอนและสิ่งที่นิสิตตองการใหเกิดขึ้น 

คะแนน 

จํานวนนิสิต 
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นอกจากนี้ผูวจิัยไดนัดหมายใหกลุมประชากรใหเขารวมสนทนากลุมยอย (Focus Group 
Interview) 2 คร้ังนอกเหนือจากการเรียนการสอนเพื่อเก็บขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นทีย่งัไมชัดเจน 
โดยสามารถวิเคราะหประเดน็ที่สงผลตอการจัดการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาได 8 ประเด็นคือ  1) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอ
การเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  
2) ความคิดเหน็ของนิสิตที่มตีอผูสอน  3) การศึกษาคนควาดวยตนเอง  4) การทํางานเปนกลุมยอย  
5) ปญหาในการเรียน  6) ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางรวมกิจกรรมการเรียนในหนวยกิจกรรมของ
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  7) ความเหมาะสมของการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยา  8) การนําความรูไปใชประโยชนตอการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาและ
ชีวิตประจําวัน โดยการแสดงขอมูลตอไปนี้  
 

4.1  ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอเนื้อหาการเรียนการสอนจากหนวยกจิกรรมของกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  
 

จากการสังเกต จดบันทึกภาคสนาม บันทึกการเรียนรู (Journal) ของนิสิต และการจดั
สนทนากลุมยอย (Focus Group Interview) นิสิตแสดงความคิดเห็นตอเนื้อหาการเรยีนการสอนจาก
หนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ใน
ประเด็น เนื้อหาในการเรยีนการสอนของกิจกรรมฯ นิสิตมคีวามรูสึกชอบ และประทับใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนที่จัดขึ้น กิจกรรมมีประโยชนสอดคลองกับความตองการของนิสิตเนื้อหาการเรียน
การสอนเปนพื้นฐานที่สงเสริมการเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “… ผมวากิจกรรมเตรียมความพรอมเปนประโยชนที่ไมทําให 
เสียเวลา เพราะแมวาเราจะเสียเวลาที่ตองมาเรียนสัปดาหละ 1 วนัใชเวลา 3 ชม. แตก็คุมกับเวลาใน
การชวยทํางานในรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา สามารถลดเวลาการทํางานในรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยาไป 1 สัปดาหเลยทีเดียว ถือวาคุมครับ…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…เปนกิจกรรมที่ชวยใหมีความพรอมในการศึกษาหลักสูตรดนตรี 
ชาติพันธุวิทยา กิจกรรมเวลาที่ใชดําเนนิการสอนมีความเหมาะสม และยังชวยใหคําปรึกษา แนะนํา
วิธีการแกไขปญหา และอุปสรรคตางๆ ในการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา …” 
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นิสิตคนที่ 3 “…เปนกิจกรรมที่ตรงกับความตองการ มีความสอดคลองในเนื้อหา 
และกิจกรรม และยังมกีารทบทวน รวมถึงใหคําแนะนําโดยตลอด หากเกิดความผิดพลาด เวลาที่ใช
ในกจิกรรมมีเวลาที่เพียงพอ มีประโยชนกบัการทํางานในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวทิยาไดด…ี” 
 

สรุปไดวา กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ตรงกับ
ความตองการ สอดคลองในเนื้อหาและกิจกรรม ใหคําปรึกษา แนะนาํวิธีการแกไขปญหา อุปสรรค
ตางๆ เปนประโยชน ตอการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

4.2  ความคิดเห็นของนิสิตทีม่ีตอผูสอน  
 

นิสิตแสดงความคิดเห็นที่มตีอผูสอนจากการเขารวมกจิกรรมการเรียนการสอนในหนวย
กิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในประเด็น 
ผูสอนตองเปนผูมีความรู ความสามารถในเรื่องที่สอนเปนอยางดจีึงเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียน 
ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…กิจกรรมการคนควาขอมูล ถือวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการ 
เรียนรู ซ่ึงผูสอนไดใหขอแนะนําในการคนควาขอมูลทางอินเตอรเนตไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้ง
แนะนําถึงวิธีการจัดเก็บขอมลูที่ดี มีประโยชน…” 
 
   นิสิตคนที่ 2 “…เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชอบมากเพราะตรงกบัความตองการและเปน
การใหความรูของอาจารยผูสอนที่ยอดเยี่ยม…” 
 
   นิสิตคนที่ 3 “…มีประโยชนมากไดรับความรูและคําแนะนําที่ดี เวลานอยเกินไป
สําหรับกิจกรรมนี้…” 
 

นิสิตคนที่ 4 “…กิจกรรมนี้มปีระโยชนโดยตรง ผูสอนใหขอเสนอแนะที่เปน 
ประโยชนตอนิสิตเปนอยางมาก…” 
 

นิสิตคนที่ 5 “…ผูสอนควรเปนอาจารยประจํา มีเวลาทํางานสําหรับนิสิต เพื่อที่จะ 
พบ ปรึกษาไดเมื่อมีปญหาเฉพาะหนา…” 
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ในประเด็น ผูสอนตองเปนผูมีความรู ความสามารถในเรื่องที่สอนเปนอยางดจีึงเกดิ
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน ผูวิจัยเห็นวาในประเดน็นี้เปนขอเท็จจริงใชไดกับการเรยีนการสอนทกุ
วิชา ผูสอนควรใฝหาความรูเพิ่มเติม พัฒนาตนเองใหกาวทันไปพรอมกบัความรู วิทยาการใหมๆ ที่
เกิดขึ้น ประโยชนสูงสุดก็จะตกอยูกับผูเรียนซึ่งเปนจุดหมายของการสอน สรุปไดวาผูสอนตองเปน
ผูมีความรู ความสามารถในเรื่องที่สอนเปนอยางดี มีเวลาทั้งในชั้นเรยีนที่เปนทางการและมีเวลา
นอกชั้นเรยีนไมเปนทางการกับนิสิต และควรทําหนาทีน่อกเหนือจากการสอน คือ การสนับสนุน
การกระตุน การแนะนําและ การเปนเพื่อน 
 

4.3  การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการจัดเรียงและการบันทึกขอมูล 
 

 นิสิตแสดงความคิดเห็นที่มตีอเนื้อหาการเรียนการสอนที่กําหนดกิจกรรมใหมีกิจกรรม 
การศึกษาคนควาดวยตนเอง และการจดัเรียงและการบนัทกึขอมูลที่ถูกตอง ในประเด็น ความรอบรู
ของเทคนิควิธีการการคนควาขอมูล และประโยชนของการจัดเรียงและการบันทึกขอมูลในการ
สืบคนภายหลัง ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…ทําใหทราบเทคนิคการคนควาขอมูลที่ตองการหรือตองการทราบ 
ขอมูลใดๆ ตามที่อาจารยแนะนํา เปนประโยชนตอนิสิตมากในการคนควาขอมูลตางๆ สามารถปรับ
ใชไดตอนทํางานวิจยัและวิทยานิพนธ…” 
 
   นิสิตคนที่ 2 “…การคนควาขอมูล การจัดเรียงและการบนัทึกขอมูล ถือเปนพื้นฐาน
ของการศึกษา หากผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางเปนระบบระเบียบ จะชวยใหสะดวก ประหยัดเวลา 
และงายตอการนํามาใชในคราวตอไป ผูสอนจัดกจิกรรมหนวยที่1 เปนประโยชนดมีาก…” 

 
4.4  การทํางานเปนกลุมยอย  
 
จากการสังเกต และสนทนากบันิสิตพบวา การทํางานเดีย่วบางครั้ง และทํางานกลุมยอยใน

บางกิจกรรม เปนวิธีการสอนที่เหมาะสมดีกับนิสิต การตั้งชื่อกลุมเทหๆ  โดยนําชื่อเลนของสมาชิก
มาเรียงตอกันเปนสิ่งที่สนุกสนาน เชน กลุม “นายกอเตย” ซ่ึงเรียกตัวเองวา นา-ยก- ออ-เตย หรือ 
นาย-กอเตย ซ่ึงมาจากชื่อนิสิต นาย กับ กอเตย เปนนิสิตหญิงทั้งคู เปนตน การทํางานเดี่ยวและ
ทํางานกลุมยอยของนิสิตมีความตั้งใจทํางานชวยเหลือซ่ึงกนัและกันดี เชน กิจกรรม สรางแผน ซีดี 
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ขอมูลสําหรับนําเสนอ ผูเรียนตองมีพื้นฐานความรูหลากหลาย เชน วิธีการตัดแตงขนาดของภาพนิ่ง  
การเตรียมไฟลเสียง ขอมูลนําเสนอในโปรแกรม Powerpoint โปรแกรมสรางปกกลองซีดี ตลอดจน
ปกแผนซีดี เปนตน นิสิตจะแบงงานกนัทํา ชวยเหลือซ่ึงกันทําใหงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จไดตาม
กําหนด ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…กลุม “พันเก” ของผมทํางานเสร็จแลวครับ ตอนนี้กําลังชวยกลุม 
“อาออ” ตัดตอรูปอยูครับ…” 

 
   นิสิตคนที่ 2 “…กลุมหนูแบงงานกันคะ คนหนึ่งตดัตอรูป สวนดิฉันคดิคําและ
เตรียมพิมพไวสําหรับหนาปกกลองซีดี…” 

 
4.5  ปญหาในการเรียน  

 
จากการสังเกต และสนทนากบันิสิตพบประเด็นปญหาในการเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะและ

ความชํานาญพื้นฐานในการใชภาษาอังกฤษ และ การใชคอมพิวเตอร ของนิสิตแตละคนไมเทากัน 
นิสิตที่มีทักษะ ความชํานาญพื้นฐานนอยตองใชเวลาในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมายลาชา ดัง
คํากลาวของนสิิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…กิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพรอม มีความสัมพันธ และ 
สอดคลองกับเวลาดีมาก ปญหาที่เกิดขึน้มนีอยมากในการรวมทํากิจกรรม ที่ติดขัดก็คงเปนเรื่อง
ความพรอมของหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ซ่ึงที่สาขาวิชาดนตรีชาตพิันธุ ไมมีเครื่องคอมฯ ให
นิสิตใชในการเรียนการสอนจึงทําใหการเรยีนโปรแกรมตางๆ ทางดนตรีไมสะดวกเทาที่ควร…” 

 
นิสิตคนที่ 2 “…กิจกรรม หนวยที่ 6 การพมิพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale   

หนวยที่ 7 การใชโปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ และ หนวยที ่9  การเขียน
ขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดี ควรมีเวลาใหปฏิบัติมากขึ้นกวาเดิม…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาตางกนั ทําใหผลการทาํ 
แบบฝกหัดหนวยที่ 2 เร่ืองคําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา ไมคอยด ี…” 
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4.6  ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางรวมกิจกรรมการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  

 
จากการสังเกต และสนทนากบันิสิตพบวา ปญหาอุปสรรคที่พบระหวางรวมกิจกรรมการ

เรียนการสอนในกจิกรรมทีต่องใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหนิสิตใชฝกปฏิบัติตองมีปญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นแนนอน ผูวจิัยไดแกปญหาโดยติดตอประสานงานกับเจาหนาทีห่องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร คณะมนษุยศาสตร ในดานการสํารองเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ตองการ
สําหรับการเรียนการสอน ซ่ึงจัดไวเปนสวนโดยเฉพาะสาํหรับการวิจยัในครั้งนี้ ดังคาํกลาวของนิสิต
วา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยายังไมมหีองคอมพิวเตอรสําหรับ 
เปน สถานที่ฝกทํากิจกรรม ตองไปใชหองคอมพิวเตอรของคณะมนษุยฯ ซ่ึงอยูคนละตึก ไม
สะดวก…” 

 
นิสิตคนที่ 2 “…ควรมีเวลาในการทํากิจกรรมมากกวาเดมิ สาขาวิชาพืน้ฐานดนตร ี

ชาติพันธุวิทยาควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรไดแลวคะ…” 
 
4.7  ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนกจิกรรมเตรียมความ

พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…กิจกรรมการเรียนการสอนเตรียมความพรอมฯ เปนกจิกรรมที่ 
อาจารยไดชวยนิสิตในการศกึษาวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา ดีอยูแลว จึงอยากใหอาจารยไดนําไปใช
กับนิสิตรุนใหมที่กําลังจะเขามาศึกษาในอนาคตตอไป เพราะนิสิตจะไดรับประโยชน และเปนการ
เตรียมพรอมผนวกกับเปนแนวทางในการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา ตอไป…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…กิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ 
วิทยาเปนประโยชนมากที่สุดตอผูศึกษาในหลักสูตรนี้ จึงอยากใหมกีจิกรรมอยางนีต้อๆไป…” 
 

นิสิตคนที่ 3“…การเรียนการสอนในกิจกรรมฯนี้ คอยเปนคอยไปทําใหนิสิตมีการ 
เรียนรูที่ดีและไดรับประโยชนอยางมากสามารถนําไปใชประโยชนได…” 
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4.8  การนําความรูไปใชประโยชนตอการศกึษาในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยาและ
ชีวิตประจําวัน  

 
นิสิตคนที่ 1 “…ไดเรียนรูการจัดเรียงขอมลูเปนหมวดหมูเพื่อบันทึกจดัเก็บใน 

ระบบดิจิตอล มีประโยชนและสําคัญมากไมใชเพยีงแตประโยชนในรายวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
แตรวมถึงการเรียนในวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา เพราะถือวาเปนการเก็บงานที่มี
ระบบสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมลูกลับมาใชงานใหม ถาไมทําตัง้แตเร่ิมแรก แลวมาทําทีหลัง
จะเสียเวลามากบางครั้งหาขอมูลที่ตองการไมพบเพราะลมืวาเก็บไวทีใ่ดเทากับไมไดทําอะไร…” 
 
  นิสิตคนที่ 2 “…เปนกิจกรรมที่มีประโยชน และตรงกับความตองการของผูเรียน
มากที่สุด   เพราะสามารถนําเอาความรูและทักษะไปใชไดจริงในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา ถา
มีเวลาเรียนมากกวานี้กจ็ะดยีิง่กวาเดิม…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…เปนกิจกรรมที่นักดนตรีชาติพันธุวิทยา นําไปใชในชีวติประจําวนั 
อยูแลว …” 
 
  นิสิตคนที่ 4 “…นําไปใชประโยชนกับวิชาอื่นๆที่กําลังศึกษาอยูไดเปนอยางดี แต
ตองใชเวลาในการฝกหัดใหชํานาญมากขึ้น…” 
 

หลังจากจบกิจกรรมการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยไดทําการติดตามผลการใชหนวยกิจกรรม
ของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา คร้ังที่ 2-4 เมื่อกลุม
ประชากรจบการศึกษา ภาคปลาย ปการศกึษา 2548 ภาคตน-ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 โดยศึกษา
ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  
 

โดยวเิคราะหประเด็นที่สงผลตอการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยาได 3 ประเด็นคือ 1) ความคิดเห็นของนิสิตตอการจดักิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 2) ความเหมาะสมของการจัดกจิกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา และ 3) การนําความรูไปใชประโยชนตอ
การศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาและชีวิตประจาํวัน โดยการแสดงขอมูลตอไปนี ้
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1)  ความคิดเหน็ของนิสิตตอการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา  

 
จากการสังเกต และสนทนากบันิสิตพบวา ความคิดเหน็ของนิสิตตอการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา เปนกิจกรรมที่ชวยเตรยีมความรูพื้นฐานที่
นิสิตยังขาดเชน การเขียนโนตเพลง การวิเคราะหดนตรี ตลอดจน ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการ
ใชโปรแกรมตางที่เกี่ยวของกบัภาพ และเสียงมีประโยชนโดยตรงกับนสิิตในการเรียนในหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ดังคํากลาวของนิสิตวา 

 
นิสิตคนที่ 1 “…กิจกรรม หนวยที ่9 เร่ือง การเขียนขอมลู เสียง และภาพ ลงแผน 

ซีดีถือวาสุดยอดประโยชนจริงๆสามารถนําไปใชไดในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร และวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา วิชาอื่นๆไดเปนอยางดี และสามารถใชกบัการเก็บขอมลูภาคสนาม
และการนําเสนอผลงานไดดวย…” 

 
นิสิตคนที่ 2 “…รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยาทกุคนสอบผานทั้งหมด ได 

คะแนน A 6 คน ไดคะแนนB+ 1 คน และไดคะแนน B 1 คน …” 
 

  นิสิตคนที่ 3 “…ความรูที่เคยเรียนในกิจกรรมฯ นั้นนํามาใชกับชีวติประจําวันอยู
แลว เชน คดัลอก หรือคัดเลอืกเพลงมาใชนําเสนอรายงาน หรือประกอบการฟง มีประโยชนมาก
สําหรับเรียนในสาขาดนตรชีาติพันธุ…” 

 
3) ความเหมาะสมของการจดักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติ

พันธุวิทยา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…รุนผมโชคดีที่มีกิจกรรมฯนี้ อยากใหจดักิจกรรมเชนเดียวกันนี ้
ใหกับรุนนองตอไปเรื่อยๆ…” 

 
นิสิตคนที่ 2 “…กิจกรรมฯนี ้มีประโยชนกบัผมและเพื่อนๆมาก …” 
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3)  การนําความรูไปใชประโยชนตอการศกึษาในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยาและ
ชีวิตประจําวัน 

 
  นิสิตคนที่ 1 “…เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากเพราะนิสิตทุกคนไดนําความรูใน
เร่ืองนี้ไปใชตลอดในการเรียนวิชาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา ในการฟงบทเพลงที่อาจารยให
ฟงแลวเขียนออกมาเปนโนตเพลงทั้งไทยและสากล …” 
 

นอกจากนี้ผูวจิัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มตีอการเรียนการสอนจากหนวย
กิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาในประเดน็ 
การนําความรูไปใชประโยชนตอการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาและชีวติประจําวนั 
 ดังคํากลาวของผูเชี่ยวชาญวา 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 1 “…การจัดเรียงขอมูลไมเพียงใชกับการเรียนในวิชาดนตรีชาต ิ
พันธุวิทยาเทานั้นแตมีประโยชนกับตวัผูเรียน และนําไปใชไดกบัทุกวชิา…” 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 2 “…การเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยา การบันทึกเสียง 
ระบบ Digital เปนเครื่องมือในการเก็บขอมลูที่มีประสิทธิภาพและกอเกดิประโยชนมากที่สุด…” 
 

ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 “…วิชานี้เปนวิชาที่ดวีิชาหนึ่ง ในการชวยเติมเต็มความรูที่ 
นิสิตขาดไปในบางเรื่องที่มีความสําคัญของหลักสูตร ถามีวิชานี้เกิดขึน้จริงในอนาคต เห็นวาควร
ควรจัดหองสําหรับปฏิบัติการทางดานนี้โดยเฉพาะเพราะหองปริญญาโทในขณะนี้คับแคบเกินไป 
ตองหาหองใหญกวาเดิมเพื่อรองรับจํานวนนิสิตที่เพิ่มมากขึ้นในแตละป…” 
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ตอนที่ 3  ติดตามความคิดเหน็ของนสิิตท่ีมีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาตพิันธุวิทยาหลังจากการทดลอง 

 
การติดตามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ หลังจากการทดลอง 

ผูวิจัยไดติดตามความคิดเหน็ของนิสิต 2 ประเด็นสําคัญคอื  1.  การจัดการเรียนการสอน และ 2.  
ความสอดคลองของกิจกรรมฯ กับรายวิชาที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้

 
 1.  การจัดการเรียนการสอน 

ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอ กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรี 
ชาติพันธุวิทยาในดานการจัดการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ  
 
      1)  นิสิตรูสึกอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

จากการสังเกต และสนทนากบันิสิตในประเด็น นิสิตรูสึกอยางไรตอการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวา นิสิตรูสึกชอบ มีประโยชน
นําไปใชไดจริงกับวิชาที่เรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา ดังคํากลาวของนิสิตวา 

 
  นิสิตคนที่ 1 “…รูสึกชอบ ใชเวลาอยางมีประโยชน เหมาะสมเปนกจิกรรมที่มี
ประโยชนใหความรูทางวิชาการ เกิดทกัษะในการ สรางหรือผลิตสื่อสําหรับนําเสนองานทาง
วิชาการสามารถนําไปใชไดจริงกับวิชาที่เรียนในหลักสตูรฯ ซ่ึงปจจุบนัก็ยังใชอยู…” 
 
      2) นิสิตมีความประทับใจในเรื่องใดบางในการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

จากการสนทนากับนิสิตในประเด็น ความประทับใจในเรื่องใดบางในการเขารวมกจิกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  พบวา นิสิตสามารถจําแนกหนวย
กิจกรรมออกเปน 2 สวนคือ 1) การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางใน
การจัดทําหวัขอวิทยานพินธ  2) ทักษะการใชคอมพิวเตอรดาน ตัดตอ ตกแตง ไฟลภาพและเสยีง 
การพิมพโนตดนตรี และการนําเสนอผลงานทางดนตรีชาติพันธุวิทยา  ซ่ึงเปนเปนความรู ทักษะ
พื้นฐานในการเรียนในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยาทีก่าํหนดใหผูเรียนฝก ศึกษา คนควา รายงาน
นําเสนอผลงานที่ศึกษา ดังคาํกลาวของนิสิตวา 
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นิสิตคนที่ 1 “…กิจกรรมฯ นี้มีประโยชนตอนิสิตมาก เร่ืองที่สอนตรงกับความ 
ตองการพอดี ประหยดัเวลาในการไปถามคนอื่น หรือตองไปคนควาดวยตนเอง คงใชเวลามาก การ
เขารวมยังไมเสียคาใชจาย ประทับใจมากครับ …” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…รูจักใชคอมพิวเตอรไดชํานาญมากยิ่งขึน้ ไดรูจกัและสนิทกับ
อาจารยผูสอน เขาพบเพื่อขอคําปรึกษาไดอยางเปนกันเองและตอเนื่อง สามารถปรึกษาไดทกุเรื่อง 
…” 
 

3) นิสิตมีความคาดหวังอยางไรในการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา และเมื่อผานกจิกรรมฯ ไปแลวนิสิตคิดวาไดส่ิงที่คาดหวังไวหรือไม 
อยางไร 
 

จากการสนทนากับนิสิตในประเด็น ความคาดหวังในการเขารวมกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา พบวา นิสิตคาดหวงัใหจดั กิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวชิาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาใหกบันิสิตรุนตอๆไป ดังคํากลาวของนิสิตวา 

 
นิสิตคนที่ 1 “…กอนเขาเรียนครั้งแรกไมคาดหวังอะไร ไมรูวาจะเรียนไปทําไม  

เนื่องจากไมใชกิจกรรมหรอืวิชาบังคับในหลักสูตร ไมมีเกรดในใบรายงานผลการเรียน ไมมีผลตอ
การจบการศึกษา มาเรียนเพราะความเกรงใจ ตอมาเมื่อเร่ิมเรียนเกิดความสนุก รูถึงประโยชนทีจ่ะ
ไดรับ เปนกจิกรรมที่เตรียมความรูพื้นฐานใหนิสิตรูเทาเทียมกนั ควรจัดใหกับนิสิตรุนตอๆไป …” 
 

4) นิสิตมีความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรี 
ชาติพันธุวิทยาใหกับนิสิตรุนตอๆไป หรือไม อยางไร 
 

ในประเด็น ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ใหกับนิสิตรุนตอๆไป หรือไม อยางไร พบวา ควรจดักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา ใหกับนิสิตรุนตอไปในเทอมตนอยางตอเนื่องทุกป ดังคาํกลาวของ
นิสิตวา 
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นิสิตคนที่ 1 “…ควรจัดกจิกรรมเชนเดียวกนันี้ใหกับนิสิตรุนตอไปอยางตอเนื่อง 
ทุกปการศึกษา ควรจัดให ในเทอมตน เนื่องจากนิสิตยังมีความใหม กําลังมีความกระตือลือลน หรือ
ที่เรียกวายังไมแกพรรษา…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…เปนกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนิสิตทีข่าด หรือ ลืมความรู 
พื้นฐานและออนคอมพิวเตอรมาก …” 
 

5) ในชวงระยะเวลาการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ 
พันธุวิทยา นิสิตรูสึกไดรับการปฏิบัติส่ิงตอไปนี้หรือไม อยางไร 
 

ในประเด็น ความรูสึกที่นิสิตไดรับการปฏิบัติ ดาน การสอน (teaching) สนับสนุน  
(sponsor) กระตุน (encourage) สงเสริม แนะนํา (counsel) และ ความเปนเพื่อน (befriend)  พบวา 
นิสิตไดรับความรูในบทเรียน ประสบการณตรงทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน นิสิตคิดวาครมูี
วิธีการปฏิบัติ วิธีคิด วิธีการจดัการดานการเรียน ที่ดีสามารถเจริญรอยตามไดในเรื่อง ความ
รับผิดชอบ ความมีมานะในการเรียน การตั้งเปาประสงคการเรียน ไดแบบอยางเรื่อง การตรงตอเวลา 
ใจเย็น มีความขยันเสมอตนเสมอปลาย การแตงกายดี  เปดโอกาสใหนสิิตไดแสดงความคิดเห็นทั้ง
ไปในทางเดียวกันหรือขัดแยงกับผูสอน ยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ตกตางระหวางครูกับนิสิต และ
ไดคําแนะนําในสิ่งที่ดีมีประโยชนกับนิสิต ใหกําลังใจ ยอมรับในความสามารถอันหลากหลาย 
ความแตกตางของนิสิตแตละคน ยอมรับฟงปญหา เหตุผลจากนิสิต แสดงความหวงใยในการไตถาม
นิสิตถึงเรื่องการดําเนินชวีิตประจําวนัของนิสิต ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

การสอน นิสิตไดเรียนรู หรือไดรับสิ่งตางๆตอไปนี้หรือไมอยางไร 
 เปนแบบอยาง (model) หมายถึง ครู (ผูวิจัย) เปนแบบอยางในดาน ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม การตรงตอเวลา ฯลฯ อยางไร 
 

นิสิตคนที่ 1 “…ไดแบบอยางเรื่อง การตรงตอเวลา ใจเย็น มีความขยันเสมอตน 
เสมอปลาย …” 
 

ใหความรู (inform) หมายถึง นิสิตไดรับความรูจากครู (ผูวิจัย) หรือไม อยางไร 
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นิสิตคนที่ 1 “…ใหความรูในบทเรียน ประสบการณตรงของครู ทั้งในหองเรียน 
และนอกหองเรียน …” 
 
 ทําตาม (confirm) หมายถึง มีส่ิงใดที่นิสิตคดิวาเปนวิธีการปฏิบัติ วิธีคิด วิธีการจัดการดาน
การเรียน ฯลฯ ที่ดีจากครู (ผูวิจัย) สามารถเปนแนวทางในการกระทําตามได  
 

นิสิตคนที่ 1 “…นิสิตคิดวาครูมีวิธีการปฏิบัติ วิธีคิด วิธีการจัดการดานการเรียน ที ่
ดีสามารถเจริญรอยตามไดในเรื่อง ความรบัผิดชอบ ความมีมานะในการเรียน การตั้งเปาประสงค
ของผลการเรียนตองดี การแตงกายดี …” 
 
 ขัดแยง (disconfirm) หมายถงึ ครู(ผูวิจัย) แนะนําแนวทางตางๆใหกับนสิิต และเปดโอกาส
ใหนิสิตไดแสดงความคิดเหน็ไปในทางเดยีวกันหรือขัดแยงไดหรือไม อยางไร 
    

นิสิตคนที่ 1 “…อาจารยยอมรับในความคิดเห็นทีแ่ตกตางจากนิสิต …” 
 
 แนะนํา (prescribe) หมายถึง นิสิตไดรับคําแนะนําที่ดีจากครู (ผูวิจัย) แนะนําในสิ่งที่ดมีี
ประโยชนกับนิสิต 
 ตั้งคําถาม (question) หมายถงึ นิสิตไดรับโอกาสในการตัง้คําถามอยางอิสระ  
 

สนับสนุน 
 ใหกําลังใจ หมายถึง ครู (ผูวจิัย)ทําหนาทีใ่หกําลังใจเมื่อนิสิตออนลา ทอแท หรือผิดหวัง 
อยางไรบาง  
 ยอมรับ หมายถึง ครู (ผูวิจัย) ยอมรับในความสามารถอันหลากหลาย ความแตกตางของ
นิสิตแตละคน ไดมีการแสดงการยอมรับอยางไรบาง 

 
กระตุน  

 สงเสริม หมายถึง ครู (ผูวิจัย)ทําหนาที่สงเสริมศักยภาพ ความสามารถของนิสิตแตละคนให
กาวหนามากยิง่ขึ้น ไดมีการแสดงการสงเสริมอยางไรบาง 
 



 
195 

 ฟง หมายถึง ครู (ผูวิจัย) ยอมรับฟงปญหา เหตุผลจากนิสิต มีกิจกรรมใดบางที่แสดงถงึ
อาจารย(ผูวจิัย) ฟงนิสิต 

 
แนะนํา  

 อธิบายใหเขาใจ หมายถึง ครู (ผูวิจยั) อธิบายประเดน็ปญหาตางๆ แนวทางการแกปญหาจน
ทําใหที่นิสิตเขาใจหรือพอใจ  

 
ใหความเปนเพื่อน 

 เกี่ยวของกัน หมายถึง ครู (ผูวิจัย)แสดงสถานภาพของครูกับนิสิตมีความเกี่ยวของกนั ตาง
คนตางทําหนาที่ของตนใหดทีี่สุด  
 ไตถาม หมายถึง ครู (ผูวิจัย) แสดงความหวงใยในการไตถามนิสิตถึงสิ่งที่ปรากฏที่แตกตาง
ไปกับสิ่งที่คุนเคย เชน หนาเศรา หนาหมองคล้ํา หนาตาสดใส การเปลี่ยนแปลงการแตงกาย ให
นิสิตยกตวัอยาง 
 หวงใย หมายถึง ครู (ผูวิจัย) แสดงความหวงใยในการไตถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนสิิตและ
มีการติดตามแกไขปญหาของนิสิต ใหนิสิตยกตวัอยาง 
 

6) นิสิตมีความคิดเห็นวาผูสอนหรือผูใหคาํปรึกษาในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม 
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาควรมีคุณลักษณะที่สําคัญอยางไรบาง 
 
 ในประเด็น คณุลักษณะที่สําคัญของผูสอนหรือผูใหคําปรึกษาในการจดักิจกรรมเตรียม
ความพรอมสาํหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวา ควรเปนอาจารยประจํา มาทํางาน
และอยูที่ทํางานประจํา เปนผูรูรอบดานในเรื่องดนตรีชาติพันธุวิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนผู
มีจิตใจดี มีความเต็มใจในการใหคําปรึกษา ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
   นิสิตคนที่ 1 “…ผูสอนหรือผูใหคําปรึกษาควรเปนอาจารยประจํา และอยูที่ทํางาน
ประจํา เปนผูรูรอบดานในเรือ่งดนตรีชาตพัินธุวิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนผูมีจิตใจดี มีความ
เต็มใจในการใหคําปรึกษา สัปดาหหนึ่งมาครั้งเดียวไมเหมาะ …” 
 

 2.  ความสอดคลองของกิจกรรมฯ กับรายวิชาที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกติ ของภาคปลาย ป
การศึกษา 2548 และ ภาคตน ปการศึกษา 2549 และ ภาคปลายปการศึกษา 2549 หลังการทดลอง นสิิต
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ลงทะเบียนเรียนวิชาใดบาง แตละคนเรียนรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกเหมือนกัน หรือแตกตางกัน
อยางไร แตละวิชาที่เหมือนกนัและแตกตางกันนิสิตแตละคนมีเหตุผลในการเลือกเรียนแตละวิชา
อยางไร 

     1) จากการสนทนากับนสิิตในประเด็น นิสิตลงทะเบยีนเรียนวิชาใดบาง แตละคนเรียน
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกเหมือนกนั หรือแตกตางกนัอยางไร พบวา นิสิตทุกคนเรยีนรายวิชา
ตางๆเหมือนกนัตามที่ ภาควชิาศิลปนิเทศจดัเปดรายวิชาในหลักสูตรใหกับนิสิต ดังคํากลาวของ
นิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 ทุกคนเรียนรายวิชา ตอไปนี้ 
    393591 วิธีวิจยัทางดนตรีชาติพันธุวิทยา 
    393561 ดนตรีของโลก 
    393597 สัมมนา 
    393582 ส่ือมวลชนเพื่อการดนตรี…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2548 ทุกคนเรียนรายวิชา ตอไปนี้ 
    462541 จริยธรรมสําหรับผูนําทางสังคม 
    462521 การวิเคราะหระบบสังคม…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…ภาคตน ปการศึกษา 2549 ทุกคนเรียนรายวิชา ตอไปนี ้
    393562 ดนตรีตะวนัออกเฉียงใต 
    393514 คีตลักษณและการวิเคราะห 
    393597 สัมมนา…” 
 

นิสิตคนที่ 1, 2, 3,และ 4  ตอบตรงกันวา “… ทุกคนเรียนเหมือนกันหมดเนื่องจากเปนแผนการ
เรียนที่ภาควิชาศิลปนิเทศเปนผูจัดใหนิสิต…” 
 

        2) นิสิตนําความรู ทักษะและประสบการณจากการเรียนในหนวยกจิกรรมเรื่อง 
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา มาปรับใชกับการเรียนในแตละ
วิชาใน ภาคตน ปการศึกษา 2549 อยางไรบาง เร่ืองใดทีม่ีประโยชนมาก และเปนพื้นฐานสําคัญตอ
การศึกษาในภาคตน ภาคปลาย 2548 ตลอดจนถึงภาคตน 2549 
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 จากการสนทนากับนิสิตในประเด็น นิสิตนําความรู ทักษะและประสบการณจากการเรียนใน
หนวยกจิกรรมเรื่อง กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา มาปรับใช
กับการเรียนในแตละวิชาใน ภาคตน ปการศึกษา 2549 อยางไรบาง เร่ืองใดที่มีประโยชนมาก และเปน
พื้นฐานสําคัญตอการศึกษาในภาคตน ภาคปลาย 2548 ตลอดจนถึงภาคตน 2549  พบวา นิสิตสามารถ
จําแนกหนวยกิจกรรมออกเปน 2 สวนคือ 1) ความรูพื้นฐานทางวชิาการเชน เร่ืององคประกอบของ
ดนตรี  2) ทักษะคอมพวิเตอร ซ่ึงเปนเปนความรู ทักษะพืน้ฐานในการเรียนในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุ
วิทยาทีก่ําหนดใหผูเรียนฝก ศึกษา คนควา รายงานนําเสนอผลงานที่ศึกษา ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…ดานวิชาการเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรีนําไปปรับใชไดกับ วชิา
คีตลักษณและการวิเคราะหการเก็บรายละเอียดของบทเพลงในการเก็บขอมูลภาคสนาม ดานทักษะ
คอมพิวเตอรไดเรียนรูเกี่ยวกบัโปรแกรมตางที่เกี่ยวของกบั การจัดเก็บบันทึกขอมูลอยางเปนระเบียบ 
ภาพ เสียง การเขียนโนตเพลง ตลอดจนการนําขอมูลตางๆสรางอยูในรูปแบบของแผน CD ซ่ึงเปนการ
ผลิตสื่อสําหรับนําเสนองานทางวิชาการซึง่เปนสวนหนึง่ของทุกวิชาทีเ่รียนที่กําหนดใหผูเรียนฝก
รายงานนําเสนอผลงานที่ศึกษา…” 

 
   3) นิสิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาการเรยีนการสอนในหนวยกจิกรรมในการจดักิจกรรม 

เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาจะนําไปใชประโยชนตอการศึกษา
ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาไดหรือไม อยางไร ใหนิสิตกลาวถึงประโยชนแตละหนวย
กิจกรรม 
 

เนื้อหาการเรียนการสอน 
  หนวยที่  1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดริุยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ 
       บทความ งานวิจยั ภาพนิ่ง และเสียง การบันทึกขอมูล มีประโยชน
นําไปใชกบัทกุวิชาที่เรียน เพราะทุกวิชาทีเ่รียน อาจารยผูสอนจะมอบหมายงานสวนหนึ่งใหศึกษา
คนควาดวยตนเอง 
 
  หนวยที่  2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
       ความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีในภาษาอังกฤษตามเนื้อหา
กิจกรรมการเรยีนการสอนของรายวิชา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา  
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  หนวยที่  3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
       วิเคราะหองคประกอบของดนตร ีเชน จงัหวะ ระดับเสียง บันไดเสียง  
ระบบเสียง ลวดลายการประพันธ เปนตน 
 
  หนวยที ่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง 
     4.1 เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบันทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 
     4.2 เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 
            ตามเนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาพื้นฐานวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยา และการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 
  หนวยที่  5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 
        5.1 รองใหเสียงตรงกับโนต (การรองระดับเสียงตางๆ อยางถูกตองจาก
การอานโนตเพลง) 
        5.2 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ(การเขียนระดบัสียงและจังหวะจาก
การฟง)  นําไปใชไดกบัทุกวิชาที่มีการถอดโนตเพลง 
 

จากการสนทนากับนิสิตในประเด็น ประโยชนของแตละหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวา  

 
หนวยที่ 1 เร่ืองการคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศมีประโยชน

นิสิตสามารถนําไปใชไดกบัวิชาที่เรียนเพราะทุกวิชาทีเ่รียน  
 
หนวยที่ 2 เร่ืองคําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา นสิิตสามารถนําไปใชชวยใหเขาใจ

คําศัพท และอานบทความเกีย่วกับดนตรีชาติพันธุวิทยาที่เปนภาษาอังกฤษไดเขาใจมากขึ้น  
 
หนวยที่ 3 เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี นสิิตสามารถนําไปใชเปนพื้น

ฐานความรูความเขาใจไดโดยตรงกับ  รายวิชา 393514 คีตลักษณและการวิเคราะห และการ
วิเคราะหบทเพลงในการทําวิทยานิพนธ    
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หนวยที ่4 เร่ือง การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึกแทนเสียง นิสิตสามารถนําไปใชในการ
บันทึกเก็บขอมูลในการศึกษาในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเก็บขอมูลภาคสนามใน
งานวิจยัหรือการทําวิทยานพินธ 

 
นิสิตคนที่ 1,2 ,3, และ 4  เหน็ตรงกันวา “…หนวยที ่1-4 นําไปใชไดกบัทุกวิชา เชน 

หนวยที่ 1 เร่ืองการคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศมีประโยชนนําไปใช
กับวิชาที่เรียนเพราะทุกวิชาทีเ่รียน อาจารยผูสอนจะมอบหมายงานสวนหนึ่งใหศึกษาคนควาดวย
ตนเอง 

 
หนวยที่ 5 เร่ือง การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน นําไปใชในรายวิชา 393571 พื้นฐานวิชา

ดนตรีชาติพันธุวิทยา และการเก็บขอมูลภาคสนามของรายวิชา 393591 วิธีวิจยัทางดนตรีชาติพันธุ
วิทยา และการเก็บขอมูลในวทิยานิพนธ  

 
ทั้งหนวยที ่4 และ 5 นิสิตสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานความรูความเขาใจไดในรายวชิา  

393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา และการเก็บขอมูลภาคสนามของรายวิชา 393591 วิธีวิจยั
ทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา และการเก็บขอมลูในวิทยานิพนธ ดังคํากลาวของนิสิตวา 

 
นิสิตคนที่ 1,2 ,3, และ 4  เหน็ตรงกันวา “…หนวยที ่1-4 นําไปใชไดกบัทุกวิชา  

เชนหนวยที่ 1 เร่ืองการคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศมีประโยชน
นําไปใชกบัวชิาที่เรียนเพราะทุกวิชาที่เรียน อาจารยผูสอนจะมอบหมายงานสวนหนึ่งใหศกึษา
คนควาดวยตนเอง  
 
 หนวยที ่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
  หนวยที ่ 6 นสิิตสามารถนําไปใชในการเก็บขอมูลภาคสนามของรายวิชา 393591 
วิธีวิจยัทางดนตรีชาติพันธุวทิยา และการเก็บขอมูลในวทิยานิพนธ ดังคํากลาวของนสิิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…นําไปใชในการเก็บขอมูลภาคสนามของรายวิชา 393591 วิธีวิจยั 
ทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา และการเก็บขอมลูในการทําวิทยานิพนธ …” 
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นิสิตคนที่ 2 “…นําไปใชในการพิมพโนตเพลงที่ศึกษา และนําไปประยกุตใช 
รวมกับโปรแกรม Photoshop ใน หนวยที ่7 เพื่อดัดแปลงไฟลจากโปรแกรม Finaleใหเปนไฟลภาพ
ชนิดตางเพื่อจดุประสงคในการนําเสนอบนโปรแกรม Microsoft Powerpoint หรือ จัดทําเปนขอมูล
ในโปรแกรม Microsoft Word ในการนําเสนองานทางวชิาการ…” 
 
 หนวยที ่7 โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 

หนวยที ่7 นิสิตสามารถนําไปใชเปนความรู ทักษะพืน้ฐานมีประโยชนโดยตรงกับ  
รายวิชา 393581 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รายวิชา 393 582 ส่ือมวลชนเพื่อการดนตรี และ
เปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลภาคสนาม การสรางสื่อเพื่อการนําเสนอผลงาน การแกไขตกแตง
ภาพในชีวิตประจําวนั ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…เปนความรูทักษะพื้นฐานมีประโยชนโดยตรงกับ รายวิชา 
393581 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รายวิชา 393 582 ส่ือมวลชนเพื่อการดนตรี และเปนงาน
สวนหนึ่งของการเก็บขอมูลภาคสนาม การสรางสื่อเพื่อการนําเสนองานทางวิชาการสําหรับทุก
รายวิชาในหลกัสูตร…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…นําไปประยกุตใชไดในงานเกี่ยวกับรูปภาพตางๆ เชน การแกไข
ตกแตงไฟลภาพถายตางๆ ในในชวีิตประจําวันเพื่อความสวยงาม คมชัด ตามความตองการของ
เรา…” 
 

หนวยที ่8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 
หนวยที ่8 นิสิตสามารถนําไปใชเปนความรู ทักษะพืน้ฐานมีประโยชนโดยตรงกับ  

รายวิชา 393581 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รายวิชา 393 582 ส่ือมวลชนเพื่อการดนตรี และ
เปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลภาคสนาม การสรางสื่อเพื่อการนําเสนอผลงาน การบันทึกเสียง
ดนตรี การบันทึกเสียงสัมภาษณ การสรางสื่อที่มีเสียงประกอบเพื่อการนําเสนองานทางวิชาการ
สําหรับทุกรายวิชาในหลักสตูร ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…เชนเดยีวกันกับหนวยที ่7 เปนความรูทักษะพืน้ฐานมีประโยชน 
โดยตรงกับ รายวิชา 393581 การใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร รายวิชา 393 582 ส่ือมวลชนเพื่อการ
ดนตรี และเปนงานสวนหนึง่ของการเก็บขอมูลภาคสนาม การบันทึกเสียงดนตรี การบันทึกเสียง
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สัมภาษณ การสรางสื่อที่มีเสียงประกอบเพือ่การนําเสนองานทางวิชาการสําหรับทุกรายวิชาใน
หลักสูตร…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…นําไปประยกุตใชไดในงานเกี่ยวกับเสียงตางๆ เชน การแกไข ตดั  
ตอ ตกแตงไฟลเสียงตางๆ เชน เสียงจากบันทึกการสัมภาษณ เพลงตางๆ ในชีวิตประจําวันเพื่อความ
บันเทิง ตามความตองการของเรา…” 

 
หนวยที ่9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซดี ี
หนวยที ่9 นิสิตสามารถนําไปใชสําหรับการเคลื่อนยายขอมูลจากคอมพิวเตอรที่บานไป 

ทํางานตอหรือนําเสนอขอมูลในที่ตางๆ เพื่อการนําเสนองานทางวิชาการสําหรับทุกรายวิชาใน
หลักสูตร ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 
  นิสิตคนที่ 1 “…เปนบทเรียนที่สําคัญมากในการเคลื่อนยายขอมูลตางๆ ที่เราทําใน
คอมพิวเตอร และบันทึกขอมูลเหลานั้นลงในแผน ซีดี ทีม่ีราคาไมแพง เพื่อนาํไปทํางานตอในเครื่อง
คอมพิวเตอรตามตองการหรอืเพื่อการนําเสนองานทางวิชาการในที่ตางซึ่งเกี่ยวของกบัทุกรายวิชา
ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา…” 

 
หนวยที่ 10 แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 
หนวยที ่10 พบวา เปนบทเรยีนที่ทําใหนิสิตไดรูจักวิทยานิพนธ ไดแนวความคิด แรงเสริม  

การจัดทําหวัขอวิทยานพินธ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการศึกษาในหลักสูตร ดังคํากลาวของนิสิตวา 
 

นิสิตคนที่ 1 “…ไดแนวความคิด แรงเสริม การจัดทําหวัขอวิทยานพินธ…” 
 

นิสิตคนที่ 2 “…ไดรูจักวิทยานิพนธมากยิ่งขึ้น…” 
 

นิสิตคนที่ 3 “…เปนแรงกระตุนใหรูจักคดิ ทําหัวขอวิทยานิพนธไวตั้งแตเนิ่นๆ…” 
 

นิสิตคนที่ 4 “…วิทยานิพนธเปนสิ่งที่กังวลมาก กิจกรรมเตรียมความพรอมชวย
คลายขอกังวลลงมากเลย…” 

 



 
202 

 สรุปการตดิตามความคิดเห็นของนิสติท่ีมีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิา
พื้นฐานดนตรชีาตพิันธุวิทยา ตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2548 จนถึง ภาคตน ปการศกึษา 2549 

 
 การติดตามผลความคิดเหน็ของนิสิตเกี่ยวกบักิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยาโดยพิจารณาจาก เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม 
มีประโยชน ตรงกับความตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวชิาตางๆ ที่นิสิตเรียนใน
หลักสูตรปกต ิระหวางทดลองและหลังการทดลองโดยการจัดสนทนากลุมยอย ผูวิจยัใชวิธีสังเกต 
พูดคุยตามวิสัยปกติของคนรูจักกันทั้งในฐานะ อาจารยกับนิสิต ตลอดจนในฐานะเปนเสมือนเพื่อน
ในวงการการศึกษาดวยกัน และการติดตามผลความคิดเห็นของนิสิตจากการจัดสนทนากลุมยอย 3 
คร้ัง และสนทนาไมเปนทางการ ผูวิจัยสรุปแสดงผลของการติดตามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับ
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ รายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยาโดยพิจารณาจาก เนื้อหา 
กิจกรรมการเรยีนการสอน หนวยกิจกรรม 1-10  ตั้งแต ภาคตนป การศกึษา 2548 ถึง ภาคปลาย ป
การศึกษา 2549 ตามตารางที่ 21 ดังนี้  

 
ตารางที่ 21  ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ รายวชิาพื้นฐานดนตรี 
        ชาติพันธุวทิยา  

 
กิจกรรม ตน 

2548 
ปลาย 
2548 

ตน 
2549 

ปลาย 
2549 

1. ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและนําเสนอ 
     ทางดนตรชีาติพันธุวิทยา ประกอบดวย หนวยกจิกรรมที่  
     6 7 8 และ 9 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และ 
    แนวทางในการจัดทําหวัขอวิทยานพินธ ประกอบดวย  
    หนวยกจิกรรม ที่ 1 2 3 4 5 และ 10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 หมายถึง   นิสิตเห็นวากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยามี 

  ประโยชน ตรงกับความตองการมีเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอที่จะเปนพื้นฐานและสอดคลอง   

  กับการศึกษาใน รายวิชาตางๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 

 

 หมายถึง  นิสิตเห็นวา การนําความรูและทักษะพื้นฐานจากกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ไปตอยอด แลว 

   มีประโยชน สอดคลอง กับการเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
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ขอมูลจาก ตารางที่ 21  ความคิดเห็นของนสิิตเกี่ยวกับกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ภาพรวมของการตดิตามผลอยางเปนทางการ และไมเปน
ทางการในภาคปลาย 2548 ถึงภาคปลาย 2549  นิสิตรูสึกชอบสามารถนําความรูและทักษะจาก 10 
หนวยกจิกรรมมาตอยอดใหมีความรูและทกัษะเพิ่มขึ้นและปรับใชในการเรียนในหลักสูตรฯ ได
เปนอยางดแีละเหน็ประโยชนของกิจกรรมเตรียมความพรอมตรงกับขอมูลในภาคตน ปการศึกษา 
2548 สรุปไดวา นิสิตเห็นวากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา
มีประโยชนตรงกับความตองการมีเนื้อหาเหมาะสมเพยีงพอที่จะเปนพืน้ฐานในการเตรียมความ
พรอม และสอดคลองกับการศึกษาใน รายวชิาตางๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ทั้ง 4 ภาคการศึกษา แสดงใหเห็นวา หนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมทีพ่ัฒนาขึ้น 
สามารถใชเปนกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยาได 
 

สรุปการพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
สําหรับนิสิตระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 สาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ประกอบดวย 10 หนวยกจิกรรม 
คือ  1) การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ  2) คําศัพทเฉพาะทางดนตรี
ชาติพันธุวิทยา 3) การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี  4) การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึก
แทนเสียง  5) การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ 6) การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale  7) 
โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 8) เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทาง
วิชาการ  9) การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม  10) แนวทางในการจดัทําหัวขอ
วิทยานิพนธ ใชเวลาหนวยกจิกรรมละ 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยอาจารยผูสอนมีบทบาท เปนอาจารย
ที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียงและใหความคุนเคยเสมือนเปนเพื่อนของนิสิต มีเวลาใหคําปรึกษาทั้งในและ
นอกหองเรยีน ทําหนาที่ สอน สนับสนุน กระตุน สงเสริม แนะนํา ใหนิสิตประสบความสําเร็จทั้ง
ดานการเรียนและการดํารงคชีวิตอยางมีความสุข 
 
  จากการจดักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ตั้งแต ภาคตน ปการศึกษา 2548 ถึง ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 รวม 4 ภาคการศึกษา ปกตินั้น 
ผลการวิจัยสรุปประเด็นในการพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ได 10 ประเด็น คอื 1. เนื้อหา
หนวยกจิกรรม  
2. ส่ือการเรียนการสอน  3. การวัดประเมนิผล  4. ผูสอนหรือที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียง สําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา 5. ผูเรียน  6. ความรูสึกที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอม  7. กิจกรรม
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ตรงกับความตองการของนิสิต  8. การนําความรู ทักษะ ไปใชประโยชนตอการศึกษาในหลักสูตรฯ  
และ 9. การจดักิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ใหกับนิสิตรุนตอไป ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. เนื้อหาหนวยกิจกรรม 

 เนื้อหาหนวยกจิกรรมประกอบดวย 10 หนวยกิจกรรม คือ หนวยที่ 1 การคนควาขอมูลทาง
มานุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ  หนวยที่ 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
หนวยที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี หนวยที่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึกแทน
เสียง หนวยที่ 5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน หนวยที่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
หนวยที่ 7 การใชโปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ หนวยที่ 8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง 
เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ หนวยที ่9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดี และหนวยที่ 10 
แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานพินธ แตละหนวยกิจกรรมใชเวลา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห เนื้อหา
หนวยกจิกรรม 10 หนวย มปีระโยชนตรงกับความตองการมีเนื้อหาเหมาะสมเพียงพอท่ีจะเปน
พื้นฐาน และสอดคลองกับการศึกษาใน รายวิชาตางๆ ที่นสิิตเรียนในหลกัสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ได 

 
เนื้อหาหนวยกจิกรรม 10 หนวยกิจกรรมนี้ จําแนกออกเปน 2 สวนคือ 1) การคนควาขอมูล

ทางวิชาการ แนวคิด การวเิคราะห และแนวทางในการจดัทําหัวขอวิทยานิพนธ  2) ทักษะการใช
คอมพิวเตอรในการสรางงานและนําเสนอทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา   
 

1)  การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางในการจัดทําหวัขอ
วิทยานิพนธ ประกอบดวย หนวยที่ 1 การคนควาขอมูลทางมานุษยดุริยางควิทยาจากแหลง
สารสนเทศ  หนวยที่ 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา หนวยที่ 3 การวิเคราะห
องคประกอบของดนตรี หนวยที่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบันทกึแทนเสยีง และหนวยที่ 10 
แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ หลังจากนําหนวยกิจกรรมไปใชแลวนิสิตไดรับความรูตรง
กับความประสงคเพิ่มมากขึ้น นิสิตนําความรูและทักษะไปศึกษาตอเพิม่เติม และนําไปใชประโยชน
ในการเรยีนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวทิยาได 

 
2)  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและนําเสนอทางดนตรีชาติพันธุวิทยา 

ประกอบดวย หนวยที่ 5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ หนวยที่ 6 การพิมพโนตเพลงดวย
โปรแกรม Finale หนวยที่ 7 การใชโปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ หนวยที่ 8 
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เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ และ หนวยที ่9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลง
แผนซีดี หลังจากนําหนวยกิจกรรมไปใชแลวนิสิตไดเรียนรูขบวนการผลิตสื่อ การแกไข ตัดแตง
ภาพและเสียง การเคลื่อนยายขอมูล การสรางแผนและปก CD, VCD, DVD ในรูปแบบตางๆ 
ตลอดจนการนําขอมูลภาพและเสียงประกอบการนําเสนอดวย PowerPoint หลังจากผานการเรียนใน
สวนที่ 2  แลวนิสิตรูสึกชอบ นําความรูและทักษะไปเรยีนรูและฝกใหเกิดความชํานาญมากยิ่งขึ้น 
และแสดงความคิดเห็นวาหนวยกิจกรรมสวนที่ 2 นี้ เปนเครื่องมือที่สําคัญตรงกับความตองการและ
นําไปใชประโยชนในการเรยีนในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยาได 
 

2. ส่ือการเรียนการสอน 
    ส่ือการเรียนการสอนในแตละหนวยกิจกรรม ในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ

หลักสูตร ดนตรีชาติพันธุวทิยานั้นประกอบดวย เอกสารประกอบบทเรียน คอมพิวเตอรและ ละมนุ
ภัณฑ(Software) หรือโปรแกรมตางๆที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคือ Powerpoint, Power DVD, 
PhotoShop, Sound Forge, Finale, Nero Burning ROM และ Nero Clover Designer โปรแกรมตางๆ 
เหลานี้เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมระดับสากล โดยปกติคอมพิวเตอรสวนใหญจะมีโปรแกรม
เหลานี้ นิสิตสามารถแสวงหามาติดตั้งเพื่อฝกฝนใชงานในคอมพิวเตอรสวนตัวของนสิิตไดงาย 
นิสิตแสดงความคิดเห็นวาเอกสารประกอบบทเรียน การเรียนรูและมทีักษะในการใชคอมพิวเตอรมี
ประโยชนมากตรงกับความตองการนําไปใชเปนพื้นฐานเทานั้น เชน เอกสารประกอบเรื่อง 
โปรแกรม PhotoShop, Sound Forge, Finale หรือ Nero Burning ROM ผูเรียนตองสืบคนเอกสาร
ความรูเพื่อตอยอดเองแตใชประโยชนกับการเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาได  
 

3.  การวัดประเมินผล 
     การวัดประเมินผลในกิจกรรมการสอน ในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตร 
ดนตรีชาติพันธุวิทยานัน้เนนการประเมินผลตามสภาพจริง คือ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต
จากการใชหนวยกิจกรรม 2 การเรียนรูดานทักษะทีพ่ึงประสงคของนิสิต ไดแก ทักษะการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ทกัษะการนําเสนอผลงาน และทักษะการแสวงหาความรู 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนิสิต ไดแก ความรับผิดชอบ และความกลาแสดงออก และ 4 ความคิดเห็นของนสิิตตอการ
จัดการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา หลังการวัดประเมินผลสรุปวา  
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตพบวา 1) ผลการเรียน เฉลี่ยรอยละ 85.05 ซ่ึงอยูในเกณฑที่
ดีมาก  2) นิสิตมีพัฒนาการดานทักษะที่พงึประสงคไดแก การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําเสนอ
ผลงาน และการแสวงหาความรูเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 87.70 และ 3) นิสิตมีพัฒนาการดานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคไดแก ความรบัผิดชอบ และความกลาแสดงออกเพิ่มขึ้น เฉลี่ยรอยละ 90 

 
การติดตามผลความคิดเหน็ของนิสิตเกี่ยวกบัของหนวยกจิกรรม พบวา เนื้อหา หนวย

กิจกรรม มีประโยชน ตรงกบัความตองการและเหมาะสมในการเปนพืน้ฐานในการศกึษาหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา แสดงใหเห็นวา หลักสูตรวิชาเตรียมความพรอมที่สรางขึ้น สามารถใชเปน
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาได 
 

4. ผูสอน หรือที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง สําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
      ผูสอนในกจิกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา นั้น 
ควรเปนอาจารยประจํา มาทํางานและอยูที่ทาํงานประจําสม่ําเสมอ เปนผูรูรอบดานในเรื่องดนตรี
ชาติพันธุวิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนผูมีจิตใจดี มคีวามเต็มใจในการใหคําปรกึษา หลังจาก
การติดตามผลการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ คุณสมบัติของผูสอนสรุปไดวา ผูสอนตองเปนผู
มีความรู ความสามารถในเรื่องที่สอนเปนอยางดี มีเวลาทั้งในชั้นเรยีนที่เปนทางการและมีเวลานอก
ช้ันเรียนไมเปนทางการกับนิสิต และควรทําหนาที่นอกเหนือจากการสอน คือ การสนับสนุน การ
กระตุน การแนะนํา และ มบีทบาทในการเปนเพื่อนที่ดกีับนิสิต 
 

5. ผูเรียน 
     ผูเรียนในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา นั้น 
ควรไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับสาระประโยชนในการเขารวมกิจกรรมและใหผูเรียนเปนผูตัดสินใจใน
การเขารวมกจิกรรมตามความสมัครใจ 
 

6. ความรูสึกที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอม 
      การจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ขอมูล
จากแบบสอบถาม การสัมภาษณเปนทางการและไมเปนทางการผนวกกับการสังเกตตลอด
ระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ซ่ึงภาพรวมของกิจกรรมการตดิตามผลของการแกปญหาอยางเปน
ทางการ และไมเปนทางการในภาคปลาย 2548 ถึงภาคปลาย 2549 นิสิตสามารถนําความรูและ
ทักษะจาก หนวยกิจกรรมมาตอยอดใหมีความรูและทกัษะเพิ่มขึ้นและปรับใชในการเรียนใน
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หลักสูตรฯ ไดเปนอยางดแีละเหน็ประโยชนของกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ สรุปไดวา นิสิตมี
ความรูสึกชอบ และประทับใจในกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้น กิจกรรมมีประโยชน 
สอดคลองกับความตองการของนิสิตเนื้อหาการเรียนการสอนเปนพื้นฐานที่สงเสริมการเรียนใน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

7. กิจกรรมตรงกับความตองการของนิสิต 

     การจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ขอมูล
จากแบบสอบถาม การสมัภาษณเปนทางการและไมเปนทางการผนวกกับการสังเกตตลอด
ระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา ผูวิจัยมีสวนชวยเหลือบอยครั้งในการแกไขปญหาตางๆ ผูวิจัยมี
ความคุนเคยกบันิสิตมากพอสมควรจึงเปนที่พึ่งของนิสิต ปกตินิสิตมีปญหาเรื่องวิชาการ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนในกิจกรรมเตรียมความพรอม แสดงใหเห็นวา นิสิตยังคงใช
ประโยชนจากเนื้อหาการเรยีนการสอนและสามารถนําความรูไปตอยอดและแสวงหาความรูเพิ่มเตมิ
ได  สรุปไดวา กิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยามีประโยชน
ตรงกับความตองการมีเนื้อหาเหมาะสมเพยีงพอที่จะเปนพื้นฐาน และสอดคลองกับการศึกษาใน 
รายวิชาตางๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา และกิจกรรม ใหคําปรึกษา แนะนํา
วิธีการแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ เปนประโยชน ตอการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 

 

8. การนําความรู ทักษะ ไปใชประโยชนตอการศึกษาในหลักสตูรดนตรีชาติพันธุวิทยา 
    เนื้อหาหนวยกิจกรรมจําแนกออกเปน 2 สวนคือ 1. การคนควาขอมูลทางวิชาการ 

แนวคดิ การวิเคราะห และแนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ  2. ทักษะการใชคอมพิวเตอรใน
การสรางงานและนําเสนองานทางดนตรีชาติพันธุวิทยา มีประโยชนนาํไปใชกับทกุวชิาที่เรียน
เนื่องจากแตละรายวิชา นิสิตจะไดรับมอบหมายงานสวนหนึ่งใหศึกษาคนควาดวยตนเอง อาน
บทความที่กําหนดเก็บขอมลูภาคสนามในการจดัทําวิทยานิพนธและนําเสนอขอมูลในรูปแบบ งาน
เขียนโนตเพลงสากล ภาพและเสียงเสียง นอกจากนี้ทําใหนิสิตที่ขาดทกัษะประสบการณในเรื่อง
ความรูพื้นฐาน ทางดนตรีและการใชคอมพิวเตอรมีความพรอมมากยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการหา
ความรู ทักษะเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรยีนในหลักสูตรกําหนดและประหยดัคาใชจาย 
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9. การจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ใหกับ
นิสิตรุนตอไป 

 
     จากการศึกษาขอมูลตั้งแตปการศึกษา 2545-2550 นั้นพบวา นิสิตมีความหลากหลายใน
ดานจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากตางสาขา และตางสถาบันการศึกษากนั มีทั้งสาขาดนตรีไทย 
สาขาดนตรีสากล และสาขาวิชา ที่ไมเกี่ยวของกับดนตรี จึงทําใหผูที่เขามาเรียนในหลักสูตรดนตรี
ชาติพันธุวิทยามีความแตกตางและหลากหลายในดาน ความรูและทกัษะดานดนตรีทีแ่ตกตางกัน  
ความรูและทักษะดานคอมพวิเตอรแตกตางกัน และ ทักษะการอานภาษาอังกฤษที่แตกตางกันสงผล
ใหนิสิตมีความรูและทักษะพื้นฐานทีแ่ตกตางกัน นอกจากนี้ ผูวิจยัยงัพบวา นิสิตจะประสบผลสําเร็จ
ในการเรยีนในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพนัธุวิทยา นิสิตตองมีปจจัยหรือคุณสมบัติ 4 ประการ 
ประกอบดวยความสามารถ  1. เขียน อานโนตเพลงไทย และโนตสากลได  2. มีความรูทั้งทฤษฎี 
ประวัติศาสตร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และมีทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3. มีทักษะการใช
คอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรพืน้ฐานไดเชน Word, Excell และ Powerpoint  และ มี
ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเกีย่วกบัการเขียนโนตเพลง รูปภาพและเสียงเชน Finale, Paint, 
Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ Nero CloverDesigner และ 4. มีจิตใจรัก และ
มุงมั่นในการใฝรู ใฝเรียน ในศาสตรของดนตรีชาติพันธุวิทยา มีมนุษยสัมพันธทั้งกับเพื่อนและ
อาจารย  สามารถทํางานวิชาการหรืองานอืน่ๆ ตามที่อาจารยมอบหมายรวมกับเพื่อน ตามเวลาที่
กําหนดได สภาพ ปญหาและปจจัยดังกลาวยังคงมีแนวโนมคงอยูตอไปการจัดกจิกรรมเตรียมความ
พรอมฯ จึงเปนประโยชนกบันิสิต เมื่อพิจารณาขอมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณเปนทางการ
และไมเปนทางการผนวกกับการสังเกตตลอดระยะเวลา 4 ภาคการศึกษา สรุปไดวา กิจกรรมเตรียม
ความพรอมฯ ตรงกับความตองการของนิสิตควรจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ ใหกบันิสิตรุน
ตอไป 
 

ขอวิจารณ 
 
  จากการนําหนวยกิจกรรมสําหรับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา ที่ผูวิจัยพฒันาขึ้นไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนิสิต
สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 จํานวน 8 คน ภาคตน ปการศึกษา 2548 โดย
ผูวิจัยมีขอวิจารณผลการวิจัย 3 ประเด็นคือ 1. สภาพปญหา ปจจัย เงื่อนไข 2. การทดลอง และ 3. 
การติดตามผลการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ 
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1.  สภาพปญหา ปจจัย เงื่อนไข 
 
 จากการศึกษาสภาพ ปญหา ปจจัย และเงื่อนไขที่สงผลตอการเรียนการสอนรายวิชา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาผูวจิัยใชวิธีการ สังเกตอยางมีสวนรวมอยางสมบูรณ โดยผูวิจัย
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรีชาตพิันธุวิทยา จํานวน 7 รายวิชา รวม 20 
หนวยกิต ซ่ึงเปนวิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลอืก ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาซึ่งเปนภาพรวม
ใหญในการศกึษา สภาพ ปญหา ปจจยั และเงื่อนไข ในเบื้องตนมุงสนใจศึกษา รายวชิา 393571 
พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา(Foundations of Ethnomusicology) เนื่องจากเปนรายวิชาบังคับ ซ่ึง
เปนพื้นฐานของหลักสูตรวชิาดนตรีชาตพิันธุวิทยา และเปนรายวิชาที่นิสิต ป.โท ช้ันปที่ 1 เร่ิมเรียน
เปนวิชาแรกในหลักสูตร รวมเรียนและรวมทํากิจกรรมทุกอยางตามขอกําหนดของรายวิชารวมกบั
นิสิตทุกประการ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดย จดบนัทึกขอมูลจาก แบบสังเกต และสัมภาษณนิสิต 
ผลการวิจัยพบ สภาพปญหา ปจจัย เงือนไขของนิสิตในการนําไปสูความสําเร็จในการเรียนใน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาดังนี ้
 

สภาพปญหา จากการศึกษาขอมูลตั้งแตปการศึกษา 2545-2549 รวม 5 ปนั้นพบวา นสิิต 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากตางสาขาวิชาเอก และตางสถาบัน กันทั้งสาขาดนตรีไทย สาขา
ดนตรีสากลและมีนิสิตบางสวนจบการศกึษาสาขาอื่นทีไ่มเกี่ยวของกบัดนตรี จึงทําใหผูที่เขามา
เรียนในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยามีความรูและทกัษะดานดนตรีและทักษะคอมพิวเตอร
แตกตางกัน นอกจากนี้ศาสตรทางดนตรีชาติพันธุวิทยายังเปนสาขาวิชาคอนขางใหมที่เปดการเรียน
การสอนในประเทศไทยทําใหเอกสารทางวิชาการที่เปนภาษาไทยของศาสตรดังกลาวยังมจีํานวน
ไมมาก ผูที่สนใจจะตองศึกษาเอกสารตําราจากตางประเทศเปนสวนใหญ ซ่ึงนิสิตสวนใหญใน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา มีขอจํากดัในดานความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

 
ปจจัย จากการศึกษาโดยใชวธีิการ สังเกตอยางมีสวนรวมอยางสมบูรณ โดยผูวิจยั 

ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 393571 พื้นฐานวชิาดนตรีชาตพิันธุวิทยานั้น พบปจจัย ที่สงผลตอ นิสิตจะ
ประสบผลสําเร็จในการเรยีนในหลักสูตรวชิาดนตรีชาตพิันธุวิทยา นิสิตตองมีปจจัยหรือคุณสมบัติ 
4 ประการ ประกอบดวยความสามารถ  1. เขียน อานโนตเพลงไทย และโนตสากลได  2. มีความรู
ทั้งทฤษฎี ประวัติศาสตร ดนตรีไทย ดนตรีสากล และมีทกัษะการอานภาษาอังกฤษ 3. มีทักษะการ
ใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานไดเชน Word, Excell และ Powerpoint  และ มี
ทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเกีย่วกบัการเขียนโนตเพลง รูปภาพและเสียงเชน Finale, Paint, 
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Photoshop, Sound Forge, Nero Burnning Rom และ Nero CloverDesigner และ 4. มีจิตใจรัก และ
มุงมั่นในการใฝรู ใฝเรียน ในศาสตรของดนตรีชาติพันธุวิทยา มีมนุษยสัมพันธทั้งกับเพื่อนและ
อาจารย  สามารถทํางานวิชาการหรืองานอืน่ๆ ตามที่อาจารยมอบหมายรวมกับเพื่อน ตามเวลาที่
กําหนดได 
 

จากการสังเกต สนทนา รวมทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน และพดูคุย  
สัมภาษณ นิสิตอยางไมเปนทางการ ในชวงลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆในหลักสูตรวิชาดนตรชีาติ
พันธุวิทยา จํานวน 7 รายวิชา รวม 20 หนวยกิต เปนเวลา 4 ภาคการศึกษานั้น เงื่อนไข  ของการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวา ผูเรียนตอง 1. ตองมีมนุษยสัมพันธทั้งกับ
เพื่อนและอาจารย  2. สามารถทํางานวิชาการหรืองานอื่นๆตามที่อาจารยมอบหมายรวมกับเพื่อนได  
3. สามารถปรับตัวรวมทํางานกับอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธได 
 
2. การทดลอง 
 

การทดลอง แบงออกเปน 3 ประเด็นคือ 2.1 ขั้นตอนการนําหนวยกิจกรรมไปทดลองใช 2.2 
ขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 2.3 การประเมนิผลการเรียนการสอน ดังมรีายละเอียด
ของสาระการวิจารณดังนี ้
 

2.1 ขั้นตอนการนําหนวยกิจกรรมไปทดลองใช  
ผูวิจัยตดิตอประธานหลักสูตรวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาเพือ่ขออณุญาต และนัดหมายเรื่อง

เวลาในการนําหนวยกจิกรรมไปทดลองใชกับนิสิตสาขาดนตรีชาติพนัธุวิทยา ระดบัปริญญาโท ช้ัน
ปที่1 จํานวน 8 คน ที่ลงทะเบยีนเรียนวิชา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา (Foundations of 
Ethnomusicology) ภาคตน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีอนุญาติใหใช
สถานที่ และนดัหมายใหเขาดําเนินการเรียนการสอนไดในวันอังคาร เนือ่งจากเปนวันวางของนิสิต
รุนดังกลาว โดยประธานหลักสูตรฯ จะเปนผูนัดหมายในเบื้องตนใหในวนัปฐมนเิทศนิสิตใหม โดย
ใหเร่ิมการทดลองไดในสัปดาหที่ 2 ของการเปดภาคการศึกษา 

 
2.2 ขั้นตอนจดักิจกรรมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา มีปญหาเล็กนอยที่สามารถแกไขไดคือ การ

ขาดแคลนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยาสําหรับใหนิสิตใชในการ
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เรียนและฝกปฏิบัติการ จึงทําใหการเรยีนโปรแกรมตางๆ ทางดนตรีไมสะดวกเทาที่ควร ผูวิจยั
แกปญหาโดยติดตอขอใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของคณะมนษุยศาสตรสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ 
ซ่ึงก็มีนิสิตบนบางเล็กนอยในปญหาดังกลาว แตก็ผานไปไดดวยดี และเชื่อแนวานิสิตสามารถที่จะ
นําความรูและทักษะไปปรับใชไดในการเรยีนในหลักสูตรฯ และการใชชีวิตประจําวันไดเปนอยางด ี
 

ในโอกาสตอไปสาขาวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยาควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเปนของ 
สาขาเองเนื่องจากงานที่เกี่ยวของตองใชโปรแกรมที่มีลักษณะเดนเฉพาะตัว เชนโปรแกรมดาน
ดนตรี ตัดตอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ในดานการทําชิ้นงานใหเสร็จภายในเวลาที่กําหนดพบวา
นิสิตสามารถทํางานที่มอบหมายเสร็จในเวลาที่กําหนด ไดคุณภาพมาตรฐานตามที่กาํหนด เนื่องจาก
งานที่มอบหมายเปดโอกาสใหนิสิตเลือกทาํชิ้นงานตามทีน่ิสิตสนใจเชนเนื้อหาการตดัตอภาพ 
ผูสอนกาํหนดใหทําชิ้นงานตดัตอไฟลภาพนักมานษุยดุริยางควิทยาจากอินเตอรเน็ต หรือจากไฟล
ภาพหมูของนสิิตเอง นิสิตเลือกตัดตอไฟลภาพหมูของนสิิตเองทุกคน พอใจที่ไดตัดตอ ตกแตงภาพ
ตัวเองใหสวยงามแปลกตา และไดความรูทั่วไปเกี่ยวกับการตัดตอ ตกแตงภาพเพื่อน ญาติสนิท พี่
นองในครอบครัวกอนที่จะสงไปอัดภาพที่รานอัดรูปทั่วไป 
 

2.3 การประเมนิผลการเรียนการสอน  
 
ผลการวิจัยพบวานิสิตมีคะแนนสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนเรียน เมื่อนํา

คะแนนสอบหลังเรียนรวมกบัคะแนนชิ้นงานที่มอบหมายตอนิสิตแลว ปรากฏวาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตอยูในเกณฑดถึีงดีมาก ซ่ึงผลการประเมินออกมาเชนนี้สาเหตุเนื่องจากนิสิตมองเห็น
ประโยชนของเนื้อหาในหนวยกิจกรรมที่นําไปใชประโยชนในการศึกษาวิชาอื่นหรือไปใชในงานที่
รับผิดชอบในหนวยงานของนิสิตเอง จึงมีความตั้งใจและสมัครใจในการเรียนเปนอยางดี ถึงแมวา
การเรียนในกจิกรรมนี้จะทําใหตองแบงเวลานอกเหนือจากเวลาในการเรียนวิชาปกตแิลว การ
เดินทางมาเรยีนในกิจกรรมเตรียมความพรอมนี้ นิสิตยังตองมีคาใชจายในการเดินทางเพื่อเขามารวม
เรียนกจิกรรมเตรียมความพรอมเพียง 1 วิชาเทานั้น ผูวจิัยตองขอขอบใจนิสิตมา ณ โอกาสนี้ที่ทําให
การทดลองประสบผลสําเร็จดวยดี ในสวนของกิจกรรมการเรียนการสอนผูวิจยัใหนิสิตไดแสวงหา
ความรูดวยตนเองทั้งเดี่ยวและกลุมยอยตลอดจนเนนใหนิสิตสามารถเชื่อมโยงความรูไปสูรายวิชา
อ่ืนๆในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยาไดเชน การสรางอุปกรณส่ือการสอน สรางสื่อเพื่อนําเสนอ
ทางวิชาการ ตลอดจนสรางแผนซีดีเพลงโปรดของนิสิตเองไวฟงเพื่อความสุนทรีย ซ่ึงเปนเรื่องปกติ
ที่นิสิตจะตองนําไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนและการดําเนินชวีิตประจําวันของนิสิต 
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การศึกษาทกัษะที่พึงประสงค ที่ประกอบดวยทกัษะ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําเสนอ 
ผลงาน และการแสวงหาความรู  และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต ไดแก คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะดานความกลาแสดงออก ผลการวิจัยพบวา ทักษะทีพ่ึงประสงค และ 
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของนิสิตมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจดัการเรียนการสอนที่เอื้อให
นิสิตไดมีโอกาสแสดงความสามารถของนิสิตเองอยางเตม็ความสามารถ เปดโอกาสใหนิสิตเลือกทาํ
ช้ินงานตามทีน่ิสิตสนใจ จํานวนผูเรียนมีเพียง 8 คน ทําใหผูสอน(ผูวจิยั)ใหคําแนะนาํไดทั่วถึง และ
สม่ําเสมอ นอกจากนี้บรรยากาศในชัน้เรียนเต็มไปดวยความเปนกันเองระหวางผูสอนกับนิสิต 
ผนวกกับเนื้อหาวิชาที่นิสิตเห็นวามีประโยชน ซ่ึงนิสิตมีความยินดีที่จะเขารวมกิจกรรมดวยความ
สมัครใจ ซ่ึงสอดคลองกบักบัผลการวิจัยของ บุญเรียง ขจรศิลป และคณะ(2546) ไดทําการวิจยัเร่ือง 
การเลี้ยงโคนมไปประยกุตใชในตางบริบท(ระยะที่ 2) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีแนวโนมการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการแสวงหาความรู ทักษะการแกปญหาและทักษะการทํางาน
รวมกับผูอ่ืนเปนไปในทางทีด่ีขึ้นทุกดาน นักเรียนมีแนวโนมการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคใน
ดานความรับผิดชอบ ความกลาแสดงออก ความมีนิสัยรักการทํางาน และความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ในทางที่ดีขึ้นทุกดาน 
 
3.  การติดตามผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ 
 

การติดตามผลการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมแบงออกเปน 3 ประเด็นคือ  3.1 การศึกษา
ความคิดเหน็ของนิสิตเกี่ยวกบักิจกรรมการเรียนการสอน และ 3.2 ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม
เตรียมความพรอมกับการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพนัธุวิทยา และ 3.3 ความคงทนในเชิงความรู 
และทักษะดานคอมพิวเตอร ดังมีรายละเอยีดของสาระการวิจารณดังนี ้

 
3.1 การศึกษาความคิดเหน็ของนิสิตเกี่ยวกบัการจัด กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ 

หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวานิสิตมีความพึงพอใจ รูสึกชอบที่ไดเขารวมกจิกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา เนื้อหาในหนวยกิจกรรมของกิจกรรมฯ มี
ประโยชนและตรงกับความตองการของนิสิต นิสิตแสดงความคิดเห็นใหจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมฯ ใหกับนิสิตรุนนองตอๆไป เนื่องจากเนื้อหาในหนวยกิจกรรมสอดคลอง และเปนประโยชน
กับการเรียนในรายวิชาตางๆในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาเปนอยางดีสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ซ่ึงสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดเห็นวากจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยามีประโยชนกับนิสิตมากในการออกไปเก็บขอมลูภาคสนาม 
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เนื่องจากในปจจุบันการบนัทึกภาพและเสยีงในระบบดิจติอลนั้นใหคณุภาพงานทีด่ี นอกจากนี้
สอดคลองกับ พัชราภรณ  วมิาลัย (2543) ไดพัฒนาหนวยกิจกรรมเรื่อง ศิลปวัฒนธรรมของจังหวดั
แมฮองสอน โดยเนนหลักการเรียนรูเพื่อพฒันาสุนทรียภาพ ผลการวิจัยพบวา ความคดิเห็นของ
นักเรียนตอหนวยกิจกรรมนั้นสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวนัได และตรงกับความตองการของ
นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นมีความนาสนใจสงผลใหนักเรียนเกดิความรักในทองถ่ิน 

 
3.2 ความเชื่อมโยงระหวางกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ

พันธุวิทยา กับการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา พบวา นําไปใชกับวิชาสวนใหญที่เรียน 
เชนทักษะการใชคอมพิวเตอรดาน ตัดตอ ตกแตง ไฟลภาพและเสียง การพิมพโนตดนตรี การสราง
งานและการนาํเสนอทางดนตรีชาติพันธุวทิยา(หนวยกจิกรรมที่ 6 7 8 และ 9) เปนเรือ่งของเครื่องมือ
และสื่อทางการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง แตละรายวิชาในหลักสูตร นสิิตจะไดรับมอบหมายงานสวน
หนึ่ง ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง อานบทความที่กําหนดเก็บขอมูลภาคสนามในการจัดทํา
วิทยานิพนธและนําเสนอขอมูลในรูปแบบ งานเขียนโนตเพลงสากล ภาพและเสียงเสียง ซ่ึงเปนงาน
ในการใชเครื่องมือในลักษณะเดยีวกัน 

 
หนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมฯ มีเนื้อหาแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 1) การ

คนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางในการจดัทําหัวขอวิทยานิพนธ  
 2) ทักษะการใชคอมพิวเตอรดาน ตัดตอ ตกแตง ไฟลภาพและเสียง การพิมพโนตดนตรี และการ
นําเสนอผลงานทางดนตรีชาติพันธุวิทยา   

1) การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางในการจัดทําหวัขอ
วิทยานิพนธ (หนวยกจิกรรมที่ 1 2 3 4 5 และ 10) มีความเชื่อมโยงกับรายวิชาในหลกัสูตรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับ การวิเคราะห การสังเคราะห และรายวิชาวิทยานพินธ 

2) ทักษะการใชคอมพิวเตอรดาน ตัดตอ ตกแตง ไฟลภาพและเสียง การพิมพโนตดนตรี 
การสรางงานและการนําเสนอทางดนตรชีาติพันธุวิทยา(หนวยกิจกรรมที่ 6 7 8 และ 9) มีความ
เชื่อมโยงกับรายวิชาตางๆทีน่ิสิตเรียนในหลักสูตรฯ โดยนิสิตใชเปนเครื่องมือประกอบสําหรับ
การศึกษาในรายวิชาตางๆซึง่แตละวิชาสงเสริมสนับสนุนใหนิสิตเกิดทักษะทีพ่ึงประสงค ทักษะการ
แสวงหาความรู ทักษะการนาํเสนอผลงาน ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน การดําเนินกจิกรรมการ
เรียนนิสิตสามารถนําความรู ทักษะจากกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ชวยใหการเรยีนในหลักสูตร
เต็มประสิทธิภาพ 
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3.3 ความคงทนในเชิงความรู และทักษะดานคอมพิวเตอร 
        ประเด็นเนือ้หาหนวยกิจกรรมในเชิงความรู และทกัษะดานคอมพวิเตอร มีความคงทน
มากนอยอยางไร ในดานเนื้อหาความรูในหนวยกิจกรรมเปนความรูพื้นฐานที่มีความอิ่มตัว เชน 
ความรูเร่ืององคประกอบดนตรี เปนความรูที่คงทนนําไปใชวิเคราะหดนตรีไดทุกภูมภิาค สวน ทักษะ
ดานคอมพิวเตอรเปนเรื่องของเครื่องมือและสื่อทางการศึกษาที่สําคัญอยางหนึ่ง มีความจําเปนที่ตอง
เรียนรูอยางตอเนื่อเพราะเทคโนโลยีมีการพฒันาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดานเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ
คอมพิวเตอรผูสอนตองติดตามความเปลี่ยนแปลงและตามทันเพื่อนํามาปรับปรุงหนวยกิจกรรมกอน
นําไปใชทกุครั้ง  
 

จากขอสรุป เนื้อหาหนวยกจิกรรม มีเนื้อหาพื้นฐานเพยีงพอในการเตรียมความพรอมการ 
เรียนในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยาไดนั้น  ผูวิจัยวจิารณวา ความรู และทักษะดานคอมพิวเตอร
ในหนวยกิจกรรมเปนเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น เมื่อไดรับความรูเหลานัน้ไปแลว ธรรมชาติของนิสิต
ที่กําลังศึกษายอมมีความสนใจในความรู และทักษะที่จําเปนตอการศึกษายอมไมอยูนิ่งเฉยในการที่
จะตอยอดความรู และทักษะที่สนใจสูงขึ้นไป ตามเวลา โอกาสของแตละคนจากการศกึษาใน
หลักสูตรฯทางหนึ่งและในการศึกษาตามอัธยาศัยทางหนึ่งซึ่งนิสิตทั้ง 8 คนเปนนิสิตที่ใฝรูใฝเรียน
พอสมควร ดังนั้น เนื้อหาในเชิงความรู จะมคีวามคงทนมากกวาเนื้อหาในเชิงทักษะคอมพิวเตอร แต
อยางไรก็ตามทักษะคอมพวิเตอรถือเปนเครื่องมือสนับสนุนในการศึกษาในทกุๆสาขาวิชา เมื่อมีการ
ฝกทักษะ เรียนรูส่ิงใหมใหทันตอความเปลี่ยนแปลงหรอืมีการตอยอดความรูทักษะอยูเสมอ จะเปน
ส่ิงที่คงทนและมีประโยชนมาก ซ่ึงในงานวิจยันีย้ังไมไดศึกษาถึงประเด็นความคงทนของเนื้อหา แต
มีตัวอยางของงานวิจยัที่ทําการศึกษาในประเด็นดังกลาวของ  Perri (1998) ทําการวจิยัเร่ือง การ
ประเมินผล ผลสัมฤทธิ์จากการใหคําปรึกษาที่สัมพันธกบัผลสมัฤทธทางการเรียนของนิสิตนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  Perri กลาววา การศึกษาความสัมพันธของระบบการใหการศกึษา จะสํารวจ
ความสัมพันธระหวางความชวยเหลือที่ ที่ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงใหแกผูรับคาํปรึกษาในวิทยาลัยชุมชน
ของรัฐนิวเจอซี ประสิทธิภาพของการใหคาํปรึกษาจะดูจากการประเมนิโดยทัว่ๆไปรวมทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิของหนาที่และแนวทางการใหคําปรึกษา ผลลัพทของนิสิตจะรวมถึง 1) ความคงทนของ
ความรูที่นิสิตไดรับระหวางการใหคําปรึกษา 2) การลงทะเบียนของนิสิตในเทอมถัดไปหลังจากการ
ไดรับคําปรึกษา 3) เกรดเฉลี่ย (GPA) ของนิสิต 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของนิสิต ซ่ึงขอมูล
ทั้งหมดไดจากการใชแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียน ความคงทนของความรู และการ
ลงทะเบียนเรียนใหมไดจากการศึกษาทะเบยีนเรียนของนสิิตในเทอมฤดใูบไมรวง (Fall) ในป ค.ศ. 
1996 ขอคนพบแสดงวาคณุภาพของการใหคําปรึกษาไมเกี่ยวของกับความคงทนของการเรียนรู การ
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ลงทะเบียนเรียนใหม เกรดเฉลี่ย (GPA) และความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง  หลักฐานเชงิประจักษที่จะ
สนับสนุนแนวคิดเกีย่วกับการใหคําปรึกษาเกี่ยวพันกับการไดรับความรูและความคงทนของความรู
ในวยัผูใหญยังมีนอยมาก Perri กลาวตอไปวาควรมีการวจิัยเพื่อใหไดความรูมาสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาวในระบบการศึกษา และทําใหไดแนวทางที่จะเสนอแนะนักการศึกษา ผูบริหารและที่
ปรึกษาเชิงพี่เล้ียงเองเพื่อปรับปรุงการใหคําปรึกษาใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงการวิจยักิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาดนตรีชาติพนัธุวิทยาในครัง้ตอไปควรมีการศึกษาครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของ
การใหคําปรึกษาที่มีตอนิสิต และปจจยัที่ผลตามมาของประสิทธิภาพของการใหคําปรึกษา  
 

การวิจยักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาในครั้งนี้ผูวจิัยได 
ศึกษาทักษะทีพ่ึงประสงค ประกอบดวยทกัษะ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําเสนอ 
ผลงาน และการแสวงหาความรู  และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต ไดแก คุณลักษณะดาน
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะดานความกลาแสดงออก ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวเปนคณุสมบัติที่พึง
ประสงคใหมอียูในตวัตนของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่ง คุณลักษณะดาน
ความกลาแสดงออก เนื่องจากเมื่อจบการศกึษาไปแลวลักษณะงานของนิสิตตองมีความสามารถเปน
ผูนําในการนําเสนอ ขอมูล หรือสอนใหความรูเกี่ยวกับวฒันธรรมดานดนตรีตอส่ือมวลชนหรือเปน
ส่ือมวลชนในการเผยแพรความรูตอสาธารณชนจึงตองมีคุณสมบัติกลาแสดงออกเปนตน มีงานวจิัย
ของ Spear (2005) ที่ทําการวจิัยเกีย่วกับการจัดการทางดานอารมณของที่ปรึกษาเชิงพีเ่ล้ียง ผล
ปรากฏวา ความสัมพันธระหวางนิสิตฝกหดัและอาจารยที่ปรึกษา สะทอนใหเห็นถึงการจัดการ
ทางดานอารมณ และการยอมรับความสําเร็จของการฝกปฏิบัติงานของนิสิตฝกงาน ที่ปรึกษาเชิงพี่
เล้ียงไดรับประโยชนจากการฝกฝนทางดานการพัฒนาวฒุิภาวะทางอารมณและสามารถนํามาใชใน
สภาพการณแสดงภาวะการเปนผูนํา  
 
 การวิจยักิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยาในครั้งนี้ ผูวจิัย
สรุปผลไดวา หนวยกจิกรรมทั้ง 10 หนวย ใชเปนกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาดนตรี
ชาติพันธุวิทยาไดผลดี และความสําเร็จทางดานทักษะที่พงึประสงค และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของนิสิต มีความเชื่อมโยงเปนประโยชนกบัรายวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยา การศึกษาวชิาอื่นๆ ใน
หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา และความสําเร็จอื่นๆที่ตามมา  สามารถแสดงไดเปนภาพที่ 8 ไดดังนี ้
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ภาพที่ 8  ความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ 
   พันธุวิทยา กับการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 

กิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพืน้ฐาน 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 

พื้นฐานความรู ดาน
วิชาการ 

พื้นฐานทักษะ ดาน
คอมพิวเตอร 

ทักษะท่ีพึงประสงค 

   คุณลักษณะที่พึงประสงค 

การศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา 

ตอยอดความรู ทักษะ 

การประกอบวิชาชีพ อาจารย นักวิชาการ 
นักวิจัย นักเผยแพรวัฒนธรรมดานดนตรี 
นักวิจารณดนตรี พลเมืองดีของสังคม ฯลฯ 

มหาบัณฑิตที่พึงประสงค 

นิสิตขาดความรู ทักษะพืน้ฐาน ดนตรี คอมพิวเตอร 

วิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธวิทยา 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุ
วิทยา สําหรับนิสิตระดับปรญิญาโท ช้ันปที่ 1 สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร
คร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) และใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เปนสวนประกอบในการสรุปผลวิจัย เพื่อนําไปสูการพัฒนาสรางกิจกรรมเตรียมความ
พรอมฯ โดยมวีัตถุประสงค ดังนี ้

 
วัตถุประสงค 

 
1.  พัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา 393571 พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ 

วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 

2.  ศึกษาผลการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
393571 ดนตรีชาติพันธุวิทยา ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะทีพ่งึประสงคและ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของนิสิต  

 
3.  ติดตามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหนวยกจิกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับ 

รายวิชา 393571 พื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในดาน เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ
สอดคลอง ตรงกับความตองการ ประโยชนตอการเรียนในรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา และ
รายวิชาอื่นๆ ที่นิสิตเรียนในหลักสูตรปกต ิ 
 
วิธีการวิจัย 
 

การพัฒนากจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ผูวิจัยได
กําหนดวิธีการวิจัยออกเปน 3 ขั้นตอน คือ  1.  พัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา 2. การนําหนวยกิจกรรมไปทดลองใชและประเมินผลหนวยกิจกรรม
ของกิจกรรมฯ ในภาคตน ปการศึกษา 2548 และ 3. ติดตามความคิดเหน็ของนิสิตเกี่ยวกับหนวย
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กิจกรรมการเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ติดตามผลความ
สอดคลอง ประโยชนของการจัดกิจกรรมหลังการทดลอง ที่มีตอการเรียนรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยา และรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรฯ ของในภาคตน ปการศึกษา 2548  ถึง ภาคปลาย ป
การศึกษา 2549   
 
ประชากร 

 
 ประชากรที่ใชสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ คือ นสิิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดบัปริญญาโท 
ช้ันปที่1 จํานวน 8 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวชิา 393571 พื้นฐานวิชาดนตรีชาติพันธุวทิยา 
(Foundations of Ethnomusicology) ภาคตน ปการศึกษา 2548 ซ่ึงเปนรายวิชาบังคับ ในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวจิยัคร้ังนี้มี 9 ชนิด คือ  
 
 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เปนแบบสัมภาษณที่ประกอบดวยประเดน็คําถามที่
เปนกรอบและแนวทางในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถปรับเปลี่ยน ถามคําถามเพิ่มเติมได
เพื่อใหเกิดความชัดเจนของคาํตอบมากขึ้น แบบสัมภาษณมีจํานวน 4 ฉบับ คือ 
     1.1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มตีอการจัดกจิกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา จากหนวยกจิกรรม 
     1.2 แบบสัมภาษณ นิสิตเกีย่วกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในการ
จัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัดกิจกรรมที่มีตอการเรียนปกติ
ของนิสิตในหลักสูตรหลังการทดลอง 
     1.3 แบบสัมภาษณ นิสิตเกีย่วกับความคิดเห็นที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในการ
จัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 2 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัดกิจกรรมที่มีตอการเรียนปกติ
ของนิสิตในหลักสูตรหลังการทดลอง 
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     1.4 แบบสัมภาษณนิสิตเกีย่วกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยาในการจดัสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 3 เพื่อติดตามผลความสอดคลองของการจัด
กิจกรรมที่มีตอการเรียนปกติของนิสิตในหลักสูตรหลังการทดลอง 
 
 2. แบบทดสอบ เพื่อใชวดัความรูความเขาใจของนิสิตเกีย่วกับเนื้อหาหนวยกิจกรรม ใน
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
 3. แบบประเมนิทักษะที่พึงประสงค มีจุดประสงคเพื่อประเมินทกัษะทีพ่ึงประสงคใน 3 
ทักษะ คือ การทํางานรวมกับผูอ่ืน การนําเสนอผลงาน และการแสวงหาความรู รูปแบบของแบบ
ประเมินมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ มีเกณฑการใหคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
 
 4. แบบประเมนิคุณลักษณะที่พึงประสงค มีจุดประสงคเพื่อประเมินคณุลักษณะทีพ่งึ
ประสงคใน 2 คุณลักษณะ คอื ความรับผิดชอบ และความกลาแสดงออก รูปแบบของแบบประเมิน
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ มีเกณฑการใหคะแนนเตม็ 4 คะแนน 
 
 5. แบบประเมนิใหคะแนนการทํางานที่มอบหมาย จากใบงาน ของผูเรียน พรอมเกณฑใน
การประเมิน เพื่อประเมินใหคะแนนงานทีไ่ดรับมอบหมาย ของนิสิต 
 
 6. แผนการสอนของหนวยกจิกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ผูวิจัยเก็บขอมลูโดย ศึกษาแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน จดบันทึกขอมูลจาก 
การสังเกต สนทนา รวมทํางานกลุมตามที่ไดรับมอบหมายจากผูสอน และพูดคุยสัมภาษณนสิิตอยาง
เปนทางการ และไมเปนทางการ  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการเรียนการสอน ในขณะที่ใชหนวยกิจกรรม
ผูวิจัยเปนผูเกบ็รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลการเรียนรูของนิสิต โดยใชแบบประเมินชิน้งาน แบบ
ประเมินทักษะที่พึงประสงค และแบบประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค ผูวิจัยตดิตามผลความ
คิดเห็นของนสิิตเกี่ยวกับกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา
โดยพิจารณาจาก เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนจากหนวยกิจกรรม มีประโยชน ตรงกับความ



 
220 

ตองการและสอดคลอง กับการศึกษาใน รายวิชาตางๆ ทีน่ิสิตเรียนในหลักสูตรปกต ิชวงเวลาปลาย
ของภาคตน ปการศึกษา 2548 ถึง ภาคปลาย ปการศึกษา 2549 โดย การจัดสนทนากลุมยอย  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 

 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณไมเปนทางการและ
การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1-3 (Focus Group Interview I-III) และสนทนาอยางไมเปนทางการ 
ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา โดยการนําขอมูลมาเรียบเรียงและจําแนกอยางมีระบบ จากนั้นนํามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ และสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมได 
 
 2. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอหนวย
กิจกรรม ที่พฒันาขึ้นไดผานการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
     2.1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนสอบกอนเรียน และคะแนนสอบหลังเรียนเพื่อ
ดูพัฒนาการของผลการเรียน โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย(Mean: μ) คารอยละ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และคาสัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนนเฉลี่ย 
(Coefficient of Variation: C.V.) 
     2.2 ขอมูลจากแบบประเมนิชิ้นงาน ใชคะแนนเฉลี่ย(Mean: μ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) และคารอยละ 
     2.3 คะแนนจากการประเมนิทักษะที่พึงประสงค และคณุลักษณะทีพ่งึประสงคของนิสิต
โดยการนับจํานวนความถี่ของการแสดงพฤติกรรม จากนั้นนํามาหาเฉลี่ย(Mean: μ) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และและคารอยละ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

ตอนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับสําหรับสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

ผลการพัฒนาหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา ในขั้นตอนที่ 1 นี้ ได พัฒนา สรางหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาขึ้น มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับศักยภาพและความ
ตองการของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 อยางแทจริง โดยอาศัยความคิดเห็นของนิสิต
ช้ันป 1ในปการศึกษา 2547 ผนวกกับนิสิตชั้นป 1ในปการศึกษา 2548 ซ่ึงเนนการจดัการเรียนการ
สอนโดยการเรียนรูรวม และยึดผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนคือ การ
สัมภาษณ การอภิปราย การบรรยาย การบรรยายประกอบสาธิต การทํากิจกรรมกลุม การศึกษา
คนควาดวยตนเอง การฝกปฏิบัติ มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ประกอบดวย 10 หนวย
กิจกรรมไดแก 
 
 หนวยที่  1 การคนควาขอมูลทางมนุษยดริุยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ 
  บทความ งานวิจัย ภาพนิ่ง และเสียง การบนัทึกขอมูล  
 หนวยที่  2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
     ความเขาใจคําศัพทเฉพาะทางดนตรีในภาษาอังกฤษในการศึกษาคนควาขอมูล  
 หนวยที่  3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
 หนวยที ่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง 
    4.1 เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบันทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 
    4.2 เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 
 หนวยที่  5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยิน 
    5.1 รองใหเสียงตรงกับโนต (การรองระดบัเสียงตางๆ อยางถูกตองจากการอาน 
           โนตเพลง) 
   5.2  การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ(การเขียนระดับสียงและจังหวะจากการฟง) 
 หนวยที ่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
 หนวยที ่7 โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 

หนวยที ่8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 
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หนวยที ่9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม 
 หนวยที่ 10 แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 
 

ตอนที่ 2  ศึกษาผลการใชหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอม สําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา 
 

ในขั้นตอนของการติดตามผลการใชหนวยกิจกรรมของกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ผูวิจยัดําเนนิการวจิัย โดยพิจารณาประเด็นตอไปนี ้ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจากการใชหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินชิ้นงาน  2. ทักษะทีพ่ึงประสงคพิจารณาจากจุดประสงคของแตละหนวยกิจกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับนิสิต ประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะที่พึงประสงคของนิสิต  3. คุณลักษณะทีพ่งึ
ประสงคพิจารณาจากจุดประสงคของแตละหนวยกจิกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนิสิต ประเมิน
โดยใชแบบประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต จากขั้นตอนที่ 2 นี้ พบวา 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจากการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา  
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากการเรียนในหนวยกิจกรรมในกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ประเมินโดยใชแบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 40  และแบบประเมนิชิ้นงานคิดเปนรอยละ 60  นอกจากนีไ้ด
ทําการทดสอบกอนเรียนแลวนําคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบหลังเรียน เพือ่ทําการ
เปรียบเทียบและดูพัฒนาการในดานความรูเนื้อหาของนสิิต ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
      1.1  ผลการประเมินโดยใชแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผูวิจัยไดทําการสอบวัดความรูกอนเรียนของนิสิต สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 ป
การศึกษา 2548 จํานวน 8 คน กอนที่จะเริม่กิจกรรมการเรียนการสอนหนวยกจิกรรมในกจิกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ในภาคตน ปการศึกษา 2548 โดยใช
แบบทดสอบกอนเรียนที่มีลักษณะเปนขอสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 
พรอมตรวจบนัทึกคะแนนไว และเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียม
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ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ผูวิจัยไดทดสอบนิสิตหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ซ่ึงไดผลการตรวจใหคะแนนการสอบหลัง
เรียนของนิสิตเพิ่มขึ้นจากคะแนนการสอบกอนเรียน รอยละ 48.43 ของคะแนนเต็ม หรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 48.12 ของคะแนนสอบกอนเรียน การกระจายของคะแนนสอบกอนเรียนเมื่อเทยีบกับคะแนน
สอบหลังเรียนมีคาลดลง แสดงวาความรูในเนื้อหาในหนวยกิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ของนิสิตมคีาเขาไกลกันมากขึ้น และมแีนวโนมดีขึ้น  
 สรุปวา คะแนนการสอบหลังเรียนของนิสิตเพิ่มขึ้นหลังจากผานการเรยีนการสอนในหนวย
กิจกรรมในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาไปแลวนิสิตมี
พัฒนาการดานเนื้อหามากขึน้ อยูในระดับดี มีผลนาพอใจ 
 
      1.2  ผลการประเมินชิ้นงานในหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 10 ช้ินงาน ผลคะแนนของนิสิต อยูในเกณฑดมีาก มีคะแนน
เฉลี่ยมากกวารอยละ 80 อยูในระดับดีถึงดมีาก  
 สรุปวา ผลคะแนนการประเมินชิ้นงานในหนวยกจิกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ของนิสิตสาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 อยูใน
เกณฑดี เปนทีน่าพอใจ 
 
     1.3  คะแนนรวมการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหนวยกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา นสิิตมีผลการเรียน โดยเฉลี่ยรอยละ 85.05 ซ่ึงอยู
ในเกณฑทีด่ีมาก นิสิตที่ไดคะแนนผลสัมฤทธิ์สูงสุดมีคะแนนสูงถึงรอยละ 90 สวนนสิิตที่ได
คะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ําสุด มีคะแนนรอยละ 79.65 ซ่ึงถือวาผานอยูในเกณฑดี  
 สรุปวา คะแนนรวมการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548  นิสิตมีผลการเรียนอยูในเกณฑด ีเปนที่นาพอใจ 
 
 2.  ทักษะทีพ่ึงประสงคโดยพิจารณาจากจดุประสงคแตละหนวยกิจกรรมที่ตองการใหเกิด
ขึ้นกับนิสิต ประเมินโดยใชแบบประเมินทักษะทีพ่ึงประสงคของนิสิต ทั้ง 3ดาน ดงันี้ 

      2.1  ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 88.75 อยูใน 
เกณฑดีเปนทีน่าพอใจ 
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      2.2  ทักษะการนําเสนอผลงาน นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 80.62 อยูในเกณฑดี
เปนที่นาพอใจ 

      2.3 ทักษะการแสวงหาความรู นิสิตมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 93.75 อยูในเกณฑดี
มากเปนที่นาพอใจ โดยทั้ง 3 ดานมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 87.70   
 สรุปวา ผลการประเมินทักษะที่พึงประสงคของนิสิตในหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ช้ันปที่ 
1 ปการศึกษา 2548  นิสิตมีผลการเรียนอยูในเกณฑด ีเปนที่นาพอใจ 

 
 3.  คุณลักษณะที่พึงประสงคพิจารณาจากจุดประสงคของแตละหนวยกิจกรรมที่ตองการให
เกิดขึ้นกับนิสิต ประเมินโดยใชแบบประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค 
      3.1  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรับผิดชอบของนิสิต มีคะแนน
เฉลี่ยคุณลักษณะที่พึงประสงคดานความรบัผิดชอบ คิดเปนรอยละ 85 
      3.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคดานความกลาแสดงออกของนิสิต มีคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคดานความรับผิดชอบ คิดเปนรอยละ 95 
 สรุปวา ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิต ในหนวยกจิกรรมของกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
ช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2548  นิสิตมีผลการเรียนอยูในเกณฑด ีเปนที่นาพอใจ 
 

ตอนที่ 3  ติดตามความคิดเหน็ของนิสิตที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา  

 
  การติดตามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน 
ดนตรีชาติพันธุวิทยา โดยการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ บนัทึกการ
เรียนรู (Journal) ของนิสิต และการจัดสนทนากลุมยอย (Focus Group Interview) ผลที่ได สรุปได
ดังนี ้
 
 1.  นิสิตแสดงความรูสึกที่ดี และชอบกิจกรรมเตรียมความพรอม มีความคิดเห็นวาเปน
กิจกรรมที่มีความเหมาะสม มีความสอดคลองในเนื้อหาและกิจกรรม มีการทบทวนความรูเดิม 
รวมถึงใหคําแนะนําใหคําปรกึษา แนวทางการแกปญหา และอุปสรรคตางๆ เปนประโยชน ไม
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เสียเวลา มีสวนชวยในการทํางานที่ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในรายวิชาพื้นฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา และวชิาอื่นๆในหลกัสูตรฯ  
 
 2.  นิสิตแสดงความรูสึกที่ดตีอตอผูสอน มีความคิดเหน็วา ผูสอนไดใหขอแนะนําในการ
คนควาขอมูลทางอินเตอเนตไดอยางรวดเร็ว พรอมทั้งแนะนําถึงวิธีการจัดเก็บขอมูลที่ดี มีประโยชน 
เปนการใหความรู ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอนิสิตเปนอยางมาก  
 
 3.  นิสิตแสดงความคิดเหน็ทีด่ีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในกจิกรรม การศึกษาคนควา
ดวยตนเองวา การคนควาขอมูล การจัดเรียงและการบันทกึขอมูล ถือเปนพื้นฐานของการศึกษา หาก
ผูเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางเปนระบบระเบียบ จะชวยใหสะดวก ประหยัดเวลา และงายตอการ
นํามาใชในคราวตอไป การเรียนทําใหทราบเทคนิคการคนควาขอมูลที่ตองการ เปนประโยชนตอ
นิสิตมาก สามารถปรับใชไดตอนทํางานวจิยัและวิทยานิพนธ 
 

4.  นิสิตแสดงความคิดเหน็ทีด่ีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในกจิกรรม การ 
ทํางานเปนกลุมยอย วา การทํางานเดีย่วบางครั้ง และทํางานกลุมยอยในบางกิจกรรม เปนวิธีการ
สอนที่เหมาะสมดีกับนิสิต มีสวนทําใหนสิิตชวยเหลือซ่ึงกันและเกิดความตั้งใจในการทํางานด ี

 
5.  นิสิตแสดงความคิดเหน็ตอปญหาในการเรียนที่เกดิขึน้วา พืน้ฐานภาษาอังกฤษของ 

นิสิตตางกัน ทาํใหผลการทําแบบฝกหัดหนวยที่ 2 เร่ืองคําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา ไม
คอยดี ขาดสื่ออุปกรณดาน คอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับนิสิต สาขาวิชา
ดนตรีชาติพันธุวิทยา ทําใหการเรียนโปรแกรมตางๆ ทางดนตรีไมสะดวกเทาที่ควร ตองไปใชหอง
คอมพิวเตอรของคณะมนษุยฯ ซ่ึงอยูคนละตึก  
 
  6.  นิสิตแสดงความคิดเหน็ตอความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรยีนการ 
สอนใหเปนกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาวา กิจกรรมการ
เรียนการสอนเตรียมความพรอมฯ เปนกจิกรรมที่อาจารยไดชวยนิสิตเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาดี มีประโยชน อยากใหนําไปใชกบันิสิตรุนใหมที่กําลังจะเขา
มาศึกษาในอนาคตตอไป เพราะนิสิตจะไดรับประโยชน และเปนการเตรยีมพรอมผนวกกับเปน
แนวทางในการศึกษาในหลกัสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา  
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  7.  นิสิตแสดงความคิดเหน็ตอการนําความรูไปใชประโยชนในการศึกษาหลักสูตรดนตรี
ชาติพันธุวิทยาและชีวิตประจาํวันวา ไดเรียนรูเร่ืองการจัดเรียงขอมูลเปนหมวดหมูเพือ่บันทึกจัดเกบ็
ในระบบดิจิตอล มีประโยชนและสําคัญมากไมใชเพียงแตประโยชนในรายวิชาดนตรีชาติพันธุวิทยา 
แตรวมถึงการเรียนในวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา เพราะถือวาเปนการเก็บงานที่มี
ระบบสะดวก รวดเร็วในการคนหาขอมูลกลับมาใชงานใหม ถาไมทําตัง้แตเร่ิมแรก แลวมาทําทีหลัง
จะเสียเวลามากบางครั้งหาขอมูลที่ตองการไมพบเพราะลมืวาเก็บไวทีใ่ดเทากับไมไดทําอะไร 
สามารถนําไปใชประโยชนไดกับวิชาอืน่ๆที่กําลังศึกษาอยู และตรงกับความตองการของผูเรียนมาก
ที่สุด เพราะสามารถนําเอาความรูและทักษะไปใชประโยชนไดในหลักสตูรดนตรีชาตพิันธุวิทยา 
และในชวีิตประจําวนั 
 
  8.  ความคิดเหน็ของนิสิตตอการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา หลังจากจบกจิกรรมการเรียนการสอนแลวผูวิจยัไดทําการติดตามผล
การใชหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
คร้ังที่ 2  เมื่อกลุมประชากรจบการศึกษา ภาคปลาย ปการศึกษา 2548 โดยศึกษาความคิดเห็นของ
นิสิตที่มีตอการเรียนการสอนจากหนวยกจิกรรมของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา โดยวิเคราะหประเด็นที่สงผลตอการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาได 3 ประเดน็คือ ความคิดเห็นของนิสิตตอการจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา ความเหมาะสมของการจดั
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา และ การนาํความรูไปใช
ประโยชนตอการศึกษาในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาและชีวิตประจาํวัน โดยการแสดงขอมูล
สรุปตอไปนี้ 

 
ความคิดเหน็ของนิสิตตอการจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรี

ชาติพันธุวิทยา สรุปความคิดเห็นไดวา เปนกิจกรรมที่มีประโยชน ไดนาํสาระความรูจากกจิกรรม
ไปใชพัฒนาการทํางาน การเรียนไดตลอดจนถึงปจจุบัน มคีวามเหมาะสมในการจดักิจกรรมเตรียม
ความพรอมฯ ใหกับนิสิตรุนตอๆไปเพราะมีประโยชนตอนิสิตมาก 

 
ความคิดเหน็ของนิสิตตอ การนําความรูไปใชประโยชนตอการศึกษารายวิชาพืน้ฐานดนตรี

ชาติพันธุวิทยา รวมถึงรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา และการนําความรูและทักษะ
ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน วาความรูเกี่ยวกับ การเขยีนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดีสามารถ
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นําไปใชไดในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร และวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา วิชาอื่นๆ
ไดเปนอยางดี และสามารถใชกับการเก็บขอมูลภาคสนามและการนําเสนอผลงานไดดวย และ
สามารถนําความรูมาใชกับชวีิตประจําวันได เชน การคัดลอก หรือคัดเลือกเพลงมาใชนําเสนอ
รายงาน หรือประกอบการฟง มีประโยชนมากสําหรับเรียนในสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการทดลองใชกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุ
วิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ทําใหทราบผลการสราง
กิจกรรมเตรียมความพรอมฯ โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้
 
ขอเสนอแนะการนํากิจกรรมเตรียมความพรอมฯไปใช 

 
 1.  ผลการวิจัยแสดงวากิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพไดผลดี 
สามารถเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาไดกับจํานวนนิสิต 8 คน 
อาจารยผูสอน 1 คน ผูสอนที่จะนํากิจกรรมดังกลาวไปใชจึงควรปรับ เนือ้หา กิจกรรมการเรียนการ
สอน การประเมินผลใหสอดคลองกับนิสิตใหมที่มีความหลากหลายในความตองการเตรียมความ
พรอมของแตละปการศึกษา นอกจากนี้ควรปรับเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรในหนวย
กิจกรรมเชน PhotoShop, Finale, หรือ Nero Burning ROM เปนตนเนื่องจากโปรแกรมดังกลาวมี
การปรับปรุงพัฒนาในรอบ 6 เดือน หรือ 1ป ตลอดที่ผานมา และควรมกีารศึกษาแนวทาง ขอดี 
ขอจํากัดในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมฯ กอนนําไปใช 
 

2.  กิจกรรมเตรียมความพรอมฯเปนกจิกรรมที่เตรยีมความพรอมที่มีความยืดหยุน ใหเปน 
การเตรียมความพรอมที่ตรงกับสภาพความเปนจริง ใหเกิดประสบการณตรงในการนําความรู 
ทักษะและประสบการณที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรมฯ ไปใชไดจริงในการศึกษาในหลักสูตร
ดนตรีชาติพันธุวิทยา กจิกรรมควรจัดใหกบันิสิตควบคูไปกับการเรียนในหลักสูตรฯ เพื่อนําปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจบุันเปนแนวทางในการจดักจิกรรมเตรียมความพรอมไดตรงตามความตองการของ
นิสิต อาจารยผูสอนควรทําหนาที่เปนทั้งอาจารยผูสอนและเปนกัลยามิตรกับผูเรียน ซ่ึงอาจารย
ผูสอนมีเวลาใหคําปรึกษากบัผูเรียนไดในทุกๆเรื่องนอกเหนือจากงานวิชาการ มีตารางการทํางานให
นิสิตเขาพบขอคําปรึกษาไดโดยใหนิสิตรูสึกวาสะดวกในการเขาขอคําปรึกษา นอกจากนี้อาจารยกบั
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นิสิตอาจพบกนัไดโดยมิไดนัดหมายตามสถานที่ตางๆ เชน เดินสวนทางกัน โรงอาหาร ธนาคาร 
หรือศูนยการคาเปนตน การทักทายกนั เปนสิ่งที่ดีเปนการแสดงความคุนเคยระหวางอาจารยกับลูก
ศิษย 
 

3.  กิจกรรมเตรียมความพรอมฯเปนกจิกรรมที่ตองใชส่ืออุปกรณ เชน คอมพิวเตอรทีม่ี
คุณภาพสูงตามจํานวนนิสิต โปรแกรมตางๆ สายพวงตอ แผนซีดีรอมเปลา เปนตน ควรมีการ
ประสานงานในการใชอุปกรณดังกลาวกับเจาหนาที่ผูควบคุมหองคอมพิวเตอรทราบลวงหนาเพื่อ
ไมใหเกิดความไมพรอมในเรื่องสื่ออุปกรณ 
 

4.  กิจกรรมเตรียมความพรอมฯเปนกจิกรรมที่ตองใชส่ืออุปกรณ เชน คอมพิวเตอรทีม่ี
คุณภาพสูง มีลักษณะการใชงานเฉพาะตวั สาขาวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรควรจัดงบประมาณ จัดหาอุปกรณดังกลาวและ
หองปฏิบัติการใหพอเพยีงกบัจํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
 

5.  ผูวิจัยเสนอแนะใหพัฒนาจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยาเปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยา สําหรับ
นิสิตชั้นป 1 สาขาวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา อาจใหเปนรายวิชาเตรยีมความพรอมที่ไมนําคะแนนไป
คํานวณเกรด โดยผูวิจยัของเสนอแผนการสอน (Course Syllabus) ในรปูแบบดังนี ้

 
ประมวลการสอน(Course Syllabus) รายวิชา 393xxx กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ

สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
 

1. รายวิชาสังกัด ยังไมไดเสนอรายวิชากจิกรรมเตรียมความพรอมฯ ตอภาควิชาศิลปนิเทศ 
คณะมนษุยศาสตรตนสังกัด เนื่องจากอยูระหวางทําการทดลอง ทําวิจัย 

 
2. รหัสวิชา -   ช่ือวิชา(ไทย)  กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรี 

ชาติพันธุวิทยาพันธุวิทยา  จํานวน 3 หนวยกิต 
  ช่ือวิชา(อังกฤษ)  Mentoring Activities for the Foundations of  
    Ethnomusicology 
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3. เนื้อหารายวิชา(course description) 
การคนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห ทางดนตรี และแนวทางในการจดัทํา

หัวขอวิทยานพินธ ในหลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยา  ทักษะการใชคอมพิวเตอรในการสรางงาน
และนําเสนอทางดนตรีชาติพนัธุวิทยา 

 
4. วัตถุประสงคของวิชา 

ใหนิสิตมีความรู ทักษะและประสบการณ สามารถนําไปปรับใชและถายทอดตอผูอ่ืนได
ดังนี ้
 4.1  เพื่อสงเสริม สนับสนุน ความรูและทักษะพืน้ฐานเดิมในดาน การคนควาขอมูลทาง
วิชาการ การฟง การรอง การเขียนโนตเพลง และการใชโปรแกรมตางๆในการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
 4.2  เพื่อสรางความมั่นใจ ลดความเครียดทางการเรียน และเปนแนวทางนําไปสูความสําเร็จ
ทั้งผูเรียนและผูสอน 
 4.3  เพื่อใหนสิิตเกิดประสบการณในการทํางานรวมกนั คิดเปน แกปญหาเปน และสามารถ
นําความรู ทักษะ และประสบการณไปปรบัใช 
 

5. วิธีสอน และการดําเนนิกิจกรรม 
แนวทางการจดัการเรียนการสอนในกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐาน

ดนตรีชาติพันธุวิทยาเนนหลักการเตรียมความพรอม ประกอบดวยกิจกรรม การสอน, การ
สนับสนุน, การกระตุนใหกําลังใจ, การแนะนํา และ การเปนเพื่อน การสรางปฏิสัมพันธ การพบปะ
พูดคุยระหวางผูสอน (ผูวิจัย) และผูเรียน (กลุมประชากร) เปนรูปแบบตางๆที่จัดขึ้นมีทัง้แบบเปน
ทางการและไมเปนทางการ 

 
รูปแบบเปนทางการ ประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนความรู 

พื้นฐานเดิมใหมีความรูประสบการณมากยิ่งขึ้น  รูปแบบไมเปนทางการ ประกอบดวยกิจกรรม
สงเสริมการกระตุนใหกําลังใจ, การแนะนาํและ การเปนเพื่อนกับนิสิต การเรียนการสอน การสราง
ปฏิสัมพันธผูสอนกําหนดใหมีกิจกรรม การบรรยาย การสัมภาษณ การทํากิจกรรมกลุม การศึกษา
คนควาดวยตนเอง การสาธิต การฝกปฏิบัติ และการอภปิรายในชั้นเรียน  
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6. อุปกรณส่ือการสอน  
เอกสารประกอบการสอน White board,  CDAudio  Piano, Computer 

7. การประเมินผลการเรียน 
 ประเมินผลจากการทํางานของนิสิต การทํางานกลุม ใบงาน และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตลอดจนความคิดเห็นของนิสิตตอการใชหนวยกิจกรรมในกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ
รายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา  
 

8. เอกสารอานประกอบ ผูสอนแจกเอกสารประกอบบทเรียนในเวลาเรียน 
 

9. กิจกรรมที่เกีย่วของกับการเรียนการสอน 
 

สัป
ดา
หท

ี ่

เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 1 ปฐมนิเทศ แนะนําขอตกลงเบื้องตน การเรยีนการสอน  
 2 การคนควาขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลง

สารสนเทศ บทความ งานวจิัย ภาพนิ่ง และเสียง การ
บันทึกขอมูล  

 3 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาตพิันธุวิทยา 
 4 การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
 5 การใชสัญลักษณตางๆในการบันทึกแทนเสียง 

  - เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบันทึกเพลงไทย
ดวยโนตสากล) 
  - เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทกึเพลงสากล
ดวยโนตไทย) 

 6 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ 
  - รองใหเสียงตรงกับโนต (การรองระดับเสียงตางๆ 
อยางถูกตองจากการอานนตเพลง) 
  -  การเขียนโนตเพลงตามทีไ่ดยนิ(การเขียนระดับสียง
และจังหวะจากการฟง) 

 7 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 

 
 
 
 
 
 
การบรรยาย การสัมภาษณ 
การทํางานกลุม ชวยเหลือซ่ึง
กันและกัน การศึกษาคนควา
ทั้งแบบเดีย่ว แบบกลุม การ
สาธิต การฝกปฏิบัติ
คอมพิวเตอร การนําเสนอ
งานที่ไดรับมอบหมาย และ
การอภิปรายในชั้นเรียน  
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สัป
ดา
หท

ี ่
เนื้อหา กิจกรรมการเรยีนการสอน 

 8 โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ  
 9 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ  
10 การเขียนขอมลู เสียง และภาพ ลงแผนซีดีรอม  
11 แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ  
12 ประเมินผลการสอน ประเมินผลการสอน 

 
10. ผูสอน / คณะผูสอน 
 
12. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํา ในดานการเรียน และดาน 
      อ่ืนๆ  

 
 

ขอเสนอแนะดานการวิจัย 
 

 1. ผลการวิจัยแสดงวากิจกรรมเตรียมความพรอมฯ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพไดผลดี 
สามารถเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาได ผูที่นํากจิกรรมฯ ไปใช
สอนควรมีการติดตามผลการเรียนของนิสิตที่เรียนในหลักสูตรปกติวากิจกรรมฯ มีความสอดคลอง
และมีประโยชนชวยเตรียมความพรอมไดจริงมากนอยอยางไร 
 
 2. หลักการและความหมายของ คําวา Mentor มีความหลากหลายเชน ผูดูแล ผูใหคําปรึกษา 
ผูสอน ผูใหคําแนะนํา ตลอดจนหมายถึง เปนพี่เล้ียง การจดักิจกรรมในเรื่องของระยะเวลาจึงยดืหยุน
ไดตามความเหมาะสมอาจจดัใหมีขึน้ในภาคการศึกษา หยุดเทอม หรือวันหยุดไดเปนตนและ 
ควรมีการวิจยัติดตามผลการเรียนของนิสิตที่ผานกิจกรรมฯ ตอเนื่องไปจนนิสิตเรียนจบ 
หลักสูตรฯ 
 
 3. กิจกรรมเตรยีมความพรอมฯ ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพไดผลดีสามารถเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยาไดกบัจํานวนนิสิต 8 คน อาจารยผูสอน 1 คน 
ควรมีการ 
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นํากิจกรรมเตรียมความพรอมไปทดลองใหนิสิตรุนพี่ชวยสอนเตรียมความพรอมใหกับนิสิตป 1 
อาจใชนิสิตรุนพี่ชวยสอน 1 ตอ นิสิตกลุมเล็ก 2-3 คน หรือ 1 ตอ 1 คน เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 
 4. กิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวทิยาสามารถใชเปน
แนวคดิ ตนแบบในการพัฒนาสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับหลักสูตรอื่นๆ ซ่ึงจะเปน
ประโยชนทางการศึกษาเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะจะมีประโยชนโดยตรงกบันิสิต ชวยใหนิสิตประสบ
ความสําเร็จในการเรียน และเรียนไดอยางเตม็ประสิทธิภาพและมีความสุข 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง กรอบรูปแบบการเรียนการสอน 
กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา 
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ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามและแบบประเมินที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
247 

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคดิเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 

วัน/เดือน/ป ทีสั่มภาษณ...................................................................................................................... 
เวลาสัมภาษณ ตั้งแตเวลา................................................... ถึงเวลา ................................................... 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเปนเครื่องมือที่เก็บขอมูลดานความรูสึกและ
ความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ หนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา วิธีการคือใชคาํถามปลายเปดและตั้งคําถามตอจากคําตอบของ
ผูเชี่ยวชาญ โดยมีประเด็นคําถามนําดังตอไปนี้ 
 
1. ผูเชี่ยวชาญรูสึกอยางไรตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมเรื่อง กิจกรรม 
    เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
2. ผูเชี่ยวชาญรูสึกอยางไรตอกิจกรรมเตรยีมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ 
    วิทยา ในดานการที่นิสิตตองใชเวลาในการเรียนเพิ่มขึน้จากตารางเรยีนปกต ิ
3. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็อยางไรตอกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดใหผูเรียนทํางานเปน 
    กลุมยอยและเปดโอกาสใหนิสิตคนควาหาความรูดวยตนเองและเลือกหัวขอของงานตามความ 
     สนใจ 
4. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็อยางไรตอการที่ใหนิสิตมีสวนรวมในการปรับหัวขอเนือ้หาการเรียน 
    การสอนในหนวยกจิกรรม 
5. ส่ิงใดที่ผูเชี่ยวชาญรูสึกชอบ หรือไมชอบในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรม 
    เร่ือง กิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
6. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็วาเนื้อหาการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมในการจดักจิกรรมเตรียม 
    ความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาจะนําไปใชประโยชนตอการศึกษาใน
หลักสูตร 
    ดนตรีชาติพนัธุวิทยาไดหรือไม อยางไร 
7. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็วาอุปสรรคตอการเรียนในหนวยกิจกรรมในการจัดกิจกรรมเตรียม 
    ความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยามีหรือไม อยางไร 
8. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็วาการเรียนในหนวยกจิกรรมในการจดักิจกรรมเตรียมความพรอม 
    สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยามีประโยชนหรือไม อยางไร 
9. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็วานิสิตจะมีโอกาสเรียนรูส่ิงที่เปนประโยชน และพัฒนาทักษะการ 
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    ทํางานทั้งเดีย่วและกลุมหรือไม อยางไร 
10. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเหน็วาควรจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ  
      พันธุวิทยาใหกับนิสิตรุนตอๆไป หรือไม อยางไร 
11. คําถามอื่นๆ  
 
 

แบบสัมภาษณนิสิตเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 

วัน/เดือน/ป ทีสั่มภาษณ...................................................................................................................... 
เวลาสัมภาษณ ตั้งแตเวลา................................................... ถึงเวลา ................................................... 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเปนเครื่องมือที่เก็บขอมูลดานความรูสึกและ
ความคิดเหน็ของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ภาคตน ปการศึกษา 
2548 ที่ผานการเรียนจากหนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา วิธีการคือใชคาํถามปลายเปดและตั้งคําถามตอจากคําตอบของนิสิต โดยมีประเด็น
คําถามนําดังตอไปนี ้
 
1. นิสิตรูสึกอยางไรตอการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมเรื่อง กิจกรรมเตรียม 
    ความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
2. นิสิตรูสึกอยางไรตอกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาตพิันธุวิทยา ใน 
    ดานการใชเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้นจากตารางเรียนปกต ิ
3. นิสิตมีความคิดเห็นอยางไรตอกิจกรรมการเรียนการสอนที่กําหนดใหผูเรียนทํางานเปนกลุมยอย  
    และเปดโอกาสใหนิสิตคนควาหาความรูดวยตนเองและเลือกหัวขอของงานตามความสนใจ 
4. นิสิตมีความคิดเห็นอยางไรตอการที่ใหนิสิตมีสวนรวมในการปรับหัวขอเนื้อหาการเรียนการ 
    สอนในหนวยกิจกรรม 
5. ส่ิงใดที่นิสิตรูสึกชอบ หรือไมชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหนวยกจิกรรมเรื่อง  
    กิจกรรมการเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา 
6. นิสิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมในการจัดกิจกรรมเตรียมความ 
    พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรชีาตพิันธุวิทยาจะนําไปใชประโยชนตอการศกึษาในหลักสูตร 
    ดนตรีชาติพนัธุวิทยาไดหรือไม อยางไร 
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7. นิสิตพบอุปสรรคตอการเรียนในหนวยกิจกรรมในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ  
    หลักสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาหรือไม อยางไร 
8. นิสิตมีความคิดเห็นวาการเรียนในหนวยกิจกรรมมีประโยชนหรือไม อยางไร 
9. นิสิตมีโอกาสเรียนรูส่ิงที่เปนประโยชน และพัฒนาทกัษะการทํางานทั้งเดี่ยวและกลุมหรือไม  
     อยางไร 
10. นิสิตมีความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุ 
      วิทยาใหกบันิสิตรุนตอๆไป หรือไม อยางไร 
11. คําถามอื่นๆ 
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แบบสัมภาษณนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับรายวิชาพื้นฐาน 
ดนตรชีาติพันธุวิทยาสนทนากลุมยอย คร้ังท่ี 1 (Focus Group I) 

 
วัน/เดือน/ป ทีจ่ัดสนทนากลุมยอย....................................................................................................... 
เวลาสนทนากลุมยอย ตั้งแตเวลา............................................... ถึงเวลา ............................................ 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเปนเครื่องมือที่เก็บขอมูลดานความรูสึกและ
ความคิดเหน็ของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ภาคปลาย ปการศึกษา 
2548 ที่ผานการเรียนจากหนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา วิธีการคือใชคาํถามปลายเปดและตั้งคําถามตอจากคําตอบของนิสิต  

การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 1(Focus Group Interview I) ประเด็นคําถามเกี่ยวกับทกัษะ
การใชคอมพิวเตอรในการสรางงานและนาํเสนอทางดนตรีชาติพันธุวทิยา ประกอบดวย หนวย
กิจกรรมที่ 6 7 8 และ 9 ประเด็นคําถามนํามาจาก บันทกึการเรียนรูของผูเรียน (Journal) ที่ยังไม
ชัดเจนโดยมีประเด็นคําถามนําดังตอไปนี ้
 

ประเด็นคําถามจาก หนวยกจิกรรมที่  6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
1)  การใชสัญลักษณตางๆ บนเมนูบาร โปรแกรม Finale เนื่องจากขาพเจายังใชเครื่องมือ

ชวยบนเมนูบารนอยมากและยังไมรูวิธีการใชอีกมาก คําถาม การเรียนโปรแกรมคอมพวิเตอรทุก
คร้ัง มีขอจํากัดเรื่องเนื้อหา และเวลาจุดประสงคหลักของการเรียนคือแนะนําใหผูเรียนรู เขาใจ
หนาที่หลักในการทํางานของแตละโปรแกรม สวนทักษะในการใชโปรแกรมเหลานัน้นิสิตตอง
ฝกหัดเพิ่มเติมนอกเวลาเรยีน นิสิตไดใชเวลาวางฝกหดัเพิม่เติมหรือไม การเรียนหรือการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มเติมอาจเกิดจากเรียนรูดวยตนเองไดดวยวธีิ learning by doing นิสิตรูจัก 
และเคยลองวธีิดังกลาวหรือไม 

2) ปญหาของตัวขาพเจาเองคือ งวงนอนมากๆ ทําใหขาพเจามีการเรยีนรูไดไมดเีทาที่ควร 
คําถาม นิสิตเคยคิดคนหาสาเหตุ และวิธีแกไขหรือไม อยางไร 

3) ขาพเจาคิดวาเวลาในการทาํแบบฝกหัดมนีอย และขาพเจาตองการทําแบบฝกหัดเพิม่เติม 
คําถาม แบบฝกหัดเพิ่มเติมในเรื่องใด 

4) ขาพเจารูสึกดีใจมากที่อาจารยผูสอนใหความสําคัญและนําเนื้อหาทีม่ีความสําคัญซึ่ง
ผูเรียนตองนําไปใชในการศกึษาระดับปริญญาโท คําถาม ผูเรียนตองนําไปใชประโยชนในสวนใด 
อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
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5) ควรเพิ่มแบบฝกหัด และแนะนําเครื่องมอืชวย บนเมนบูารเพิ่มเติม คําถาม ปจจุบนัมี
ทักษะในการใชเมนูบารมากขึ้นหรือไม อยางไร 

6) จากการเรียนรูในวันนี้ทําใหขาพเจาเกดิความคิดวาหากขาพเจารูจกันําความรูที่ไดรับมา
ไปประยกุตใชในการเรยีนและฝกฝนอยูเปนประจํา ขาพเจาก็สามารถเรียนไดอยางมีความสุข 
คําถาม ประยกุตใชในการเรยีนในสวนใดบาง ยกตวัอยาง 

7) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยงานดนตรีเปนโปรแกรมทีอํ่านวยความสะดวกในการบนัทึก
โนตเปนอยางมาก และทําใหรูวาสัญลักษณในการแทนเสียงของทางสากลมีมากมายกวาที่เคยได
เรียนรูมากอนหนานี ้คําถาม การนําประโยชนของ สัญลักษณในการแทนเสียงของทางสากลมาใช
กับดนตรวีัฒนธรรมอื่นๆไดหรือไม อยางไร 

ประเด็นคําถามจาก หนวยกจิกรรมที่ 7 โปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 
8) ปญหาการจดัวางทีแ่กไขในโปรแกรม Photoshop ตามที่ตองการแลว และภาพไปลงใน

โปรแกรม Microsoft Word ภาพมีขนาดใหญเกินไป คําถาม ปจจุบันรูวิธีแกปญหาหรือไม 
9) การคนหาขอมูลใหตรงกบัหัวขอที่ตัองการ การจัดเกบ็ภาพ คําถาม ปจจุบันรูวิธี

แกปญหาหรือไม 
10) ชอบรายวชิานี้เพราะสามารถเพิ่มพูนความรูดานคอมพิวเตอร วิธีการจัดเก็บขอมูล แต

คอมพิวเตอรสําหรับฝกใชงานมีนอยไมพอเพียงกับนักศกึษา คําถาม ปจจุบันรูวิธีแกปญหาหรือไม 
11) อยากใหการฝกปฏิบัติมากกวานี้ คําถาม ปจจุบันรูวิธีแกปญหาหรือไม 
12) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บขอมูลแบบเดิมที่ไมเปนระบบระเบยีบ ใหรูจักการวาง

แผนการจัดเกบ็ขอมูลอยางเปนขั้นตอน คําถาม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเก็บขอมูลอยางไรบาง 
13) ขอคิดที่ไดจากการเรยีนวนันี้คือ การเรียนรูไมไดจํากัดอยูที่หนังสือแตเพียงอยางเดยีว 

(สายชล เกษรศรี) คําถาม การเรียนรูเกิดขึน้ที่ใดไดบาง อธิบายพรอมยกตัวอยาง 
ประเด็นคําถามจากหนวยกิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 

คําถาม 
14) คําอธิบายการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ในเอกสารที่อาจารยผูสอนจดัใหนั้น มีเนื้อหาของ

เครื่องมือตาง ๆ ในแตละโปรแกรมที่ตองใชงานนอยเกินไป คําถาม ตองการใหเพิ่มเตมิ เร่ืองใด 
หรือสวนใดบาง 

15) ตองการฝกพิมพภาพจากคอมพิวเตอรลงเปน ปกหนา-หลัง และหนาแผน CD, VCD, 
และ DVD หลังจากเตรียมไฟลงานเรียบรอยแลว คําถาม ส่ือคอมพิวเตอรในการเรยีนการสอนมี
ขอจํากัดในเรือ่งความสามารถในการเขียนแผน CD ปจจุบันนิสิตไดฝกพิมพภาพจากคอมพิวเตอร 
เพื่อสรางปกหนา-หลัง และหนาแผน CD, VCD, และ DVD หรือไม อยางไร 
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ประเด็นคําถามจากหนวยกิจกรรมที่ 9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีด ี
16) ตองการฝกเขียนไฟลงานที่จัดทําเรยีบรอยแลวลงแผนซีดีจริง คําถาม ปจจุบันนสิิตได

ฝกเขียนขอมูล เสียง และภาพ จากคอมพวิเตอร ลงแผน CD หรือไม อยางไร 
17) ทุกโปรแกรมนิสิตใหขอมูลวามีเวลาในการฝกใชโปรแกรมนอยเกนิไป คําถาม การ

เรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรแตละครั้ง ควรใชเวลาเทาไร 
18)  คําถามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการเสวนากลุมยอย ณ เวลา สถานที่ ในการจัด Focus 

Group 1  
 
 

แบบสัมภาษณนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับรายวิชาพื้นฐาน 
ดนตรชีาติพันธุวิทยาสนทนากลุมยอย คร้ังท่ี 2 (Focus Group II) 

 
วัน/เดือน/ป ทีจ่ัดสนทนากลุมยอย....................................................................................................... 
เวลาสนทนากลุมยอย ตั้งแตเวลา............................................... ถึงเวลา ............................................ 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเปนเครื่องมือที่เก็บขอมูลดานความรูสึกและ
ความคิดเหน็ของนิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ภาคปลาย ปการศึกษา 
2548 ที่ผานการเรียนจากหนวยกิจกรรม กจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยา วิธีการคือใชคาํถามปลายเปดและตั้งคําถามตอจากคําตอบของนิสิต  

การจัดสนทนากลุมยอย คร้ังที่ 2(Focus Group Interview II) ประเดน็คําถามเกี่ยวกับการ
คนควาขอมูลทางวิชาการ แนวคิด การวิเคราะห และแนวทางในการจดัทําหัวขอวิทยานิพนธ 
ประกอบดวย หนวยกจิกรรมที่ 1 2 3 4 5 และ 10 ประเดน็คําถามนํามาจาก บันทกึการเรียนรูของ
ผูเรียน (Journal) ที่ยังไมชัดเจน โดยมีประเด็นคําถามนําดงัตอไปนี ้

 
ประเด็นคําถามจากหนวยกิจกรรมที่  1 การคนควาขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลง

สารสนเทศ บทความ งานวจิัย ภาพนิ่ง และเสียง การบนัทึกขอมูล คําถาม อธิบายรายละเอียดของ
การจัดเก็บไฟลที่เปนระเบียบพอสังเขป  

 
ประเด็นคําถามจากหนวยกิจกรรมที่  3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
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คําถาม หลักสูตรที่นิสิตจบมาคือหลักสูตรใด สถาบันใด หลักการวเิคราะหองคประกอบ
ของดนตรีเปนอยางไรอธิบายและยกตวัอยางประกอบ 

 
ประเด็นคําถามจาก หนวยกจิกรรมที่  4 การใชสัญลักษณตางๆในการบนัทึกแทนเสียง 

     3.1 เสียงไทยเขียนดวยโนตสากล (การบนัทึกเพลงไทยดวยโนตสากล) 
     3.2 เสียงสากลเขียนดวยโนตไทย(การบันทึกเพลงสากลดวยโนตไทย) 

คําถาม ปจจุบนัรู และเขาใจการใชสัญลักษณตางๆในการบันทกึแทนเสียงหรือไม อยางไร 
 

ประเด็นคําถามจาก หนวยกจิกรรมที่ 10 แนวทางในการจัดทําหวัขอวทิยานิพนธ 
คําถาม กิจกรรมเตรียมความพรอมฯมีสวนชวยใหทานเริ่มแนวทางในการจัดทําหวัขอ

วิทยานิพนธ หรือไม อยางไร 
คําถามอื่นๆที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการเสวนากลุมยอย ณ เวลา สถานที่ ในการจัด Focus 

Group II 
 
 

แบบสัมภาษณนิสิตเกี่ยวกับกิจกรรมเตรียมความพรอมสาํหรับรายวิชา 
พื้นฐานดนตรชีาตพิันธุวิทยาสนทนากลุมยอย คร้ังท่ี 3 (Focus Group III) 

 
วัน/เดือน/ป ทีจ่ัดสนทนากลุมยอย....................................................................................................... 
เวลาสนทนากลุมยอย ตั้งแตเวลา............................................... ถึงเวลา ............................................ 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคในการใชเพื่อเปนเครื่องมือที่เก็บขอมูลดานความรูสึกและความ
คิดเห็นของนสิิตสาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา ระดับปริญญาโท ช้ันปที่1 ภาคตน ปการศึกษา 2549 ที่ผานการ
เรียนจากหนวยกิจกรรม กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา วิธีการคือ
ใชคําถามปลายเปดและตั้งคาํถามตอจากคําตอบของนิสิต โดยมีประเดน็คําถามนําดังตอไปนี ้
 

1. นิสิตผานกจิกรรมการเรียนการสอนของกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยามาแลว นิสิตรูสึกอยางไรตอการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมเรื่อง กิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
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ความรูสึก หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ การจดักิจกรรมฯใหกับนิสิตแลว รูสึกชอบ ไมชอบ สนุก นา
เบื่อ มีประโยชน ไมมีประโยชน เสียเวลาเปลา ใชเวลาอยางมีประโยชน เหมาะสมหรือไมเหมาะสมกบันิสิต 
เปนตน 
 

2. ภาคตน ปการศึกษา 2549 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาใดบาง แตละคนเรียนรายวิชาบงัคับ และวิชา
เลือกเหมือนกนั หรือแตกตางกันอยางไร แตละวิชาที่เหมอืนกันและแตกตางกันนิสิตแตละคนมีเหตุผลใน
การเลือกเรียนแตละวิชาอยางไร 
 

3. นิสิตนําความรู ทักษะและประสบการณจากการเรยีนในหนวยกิจกรรมเรื่อง กิจกรรมเตรียมความ
พรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพนัธุวิทยา มาปรับใชกับการเรียนในแตละวชิาใน ภาคตน ป
การศึกษา 2549 อยางไรบาง เร่ืองใดที่มีประโยชนมาก และเปนพื้นฐานสําคัญตอการศึกษาในภาคตน ภาค
ปลาย 2548 ตลอดจนถึงภาคตน 2549 
 

4. นิสิตมีความประทับใจในเรื่องใดบางในการเขารวมกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชา
พื้นฐานดนตรชีาติพันธุวิทยา 
 ความประทับใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการเขารวมกิจกรรมฯ 
และหลังจากผานกิจกรรมไปแลวจนถึงปจจบุัน เชน กจิกรรมฯ สรางขึ้นเพื่อประโยชนตอนิสิตโดยไมมี
คาใชจาย นิสิตมีผูสอน ผูแนะนํา ที่ปรึกษาที่เขาใจและรูใจหรือมีเพื่อนเพิ่มขึ้น 
 

5. นิสิตมีความคาดหวังอยางไรในการเขารวมกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐาน
ดนตรีชาติพันธุวิทยา และเมือ่ผานกิจกรรมฯ ไปแลวนิสิตคิดวาไดส่ิงที่คาดหวังไวหรือไม อยางไร 
 

6. นิสิตมีความคิดเห็นวาเนื้อหาการเรียนการสอนในหนวยกิจกรรมในการจัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาจะนําไปใชประโยชนตอการศึกษา
ในหลกัสูตรดนตรีชาติพันธุวิทยาไดหรือไม อยางไร ใหนิสิตกลาวถึงประโยชนแตละหนวย
กิจกรรม 
 

7. นิสิตมีความคิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐานดนตรี
ชาติพันธุวิทยาใหกับนิสิตรุนตอๆไป หรือไม อยางไร 
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8. ในชวงระยะเวลาการจัดกจิกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติ
พันธุวิทยา นิสิตรูสึกไดรับการปฏิบัติส่ิงตอไปนี้หรือไม อยางไร 
 

การสอน(Teaching) นิสิตไดเรียนรู หรือไดรับสิ่งตางๆตอไปนี้หรือไมอยางไร 
 เปนแบบอยาง(Model) หมายถึง ครู (ผูวิจัย) เปนแบบอยางในดาน ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม การตรงตอเวลา หรือไม 
 ใหความรู(Inform) หมายถึง นิสิตไดรับความรูจากครู (ผูวิจัย) หรือไม อยางไร 
 ทําตาม/(Confirm) หมายถึง มีส่ิงใดที่นิสิตคิดวาเปนแบบอยางที่ดีจากครู (ผูวิจัย) สามารถ
ใชเปนตนแบบในการกระทาํตามได  
 
 ขัดแยง(Disconfirm) หมายถงึ ครู(ผูวิจัย) แนะนําแนวทางตางๆใหกับนสิิต และเปดโอกาส
ใหนิสิตไดแสดงความคิดเหน็ไปในทางเดยีวกันหรือขัดแยงไดหรือไม 
 แนะนํา(Prescribe) หมายถึง นิสิตไดรับคําแนะนําที่ดีจากครู (ผูวิจัย) 
 ตั้งคําถาม(Question) หมายถงึ นิสิตไดรับโอกาสในการตัง้คําถามอยางอิสระ 
 

สนับสนุน (Sponsor) 
 ใหกําลังใจ หมายถึง ครู(ผูวจิัย)ทําหนาทีใ่หกําลังใจเมื่อนิสิตออนลา ทอแท หรือผิดหวัง 
 ยอมรับ หมายถึง ครู(ผูวิจัย) ยอมรับในความสามารถอันหลากหลาย ความแตกตางของ
นิสิตแตละคน 

กระตุน (Encourage) 
 สงเสริม หมายถึง ครู(ผูวิจัย)ทําหนาที่สงเสริมศักยภาพ ความสามารถของนิสิตแตละคนให
กาวหนามากยิง่ขึ้น 
 ฟง หมายถึง ครู(ผูวิจัย) ยอมรับฟงปญหา เหตุผลจากนิสิต 

แนะนํา (Counsel) 
 อธิบายใหเขาใจ หมายถึง ครู(ผูวิจยั) อธิบายประเดน็ปญหาตางๆ แนวทางการแกปญหาจน
ทําใหที่นิสิตเขาใจหรือพอใจ 
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เปนเพื่อน (Befriend) 
 เกี่ยวของกัน หมายถึง ครู(ผูวิจัย)แสดงสถานภาพของครูกับนิสิตมีความเกี่ยวของกนั ตาง
คนตางทําหนาที่ของตนใหดทีี่สุด 
 ไตถาม หมายถึง ครู(ผูวิจัย) แสดงความหวงใยในการไตถามนิสิตถึงสิ่งที่ปรากฏที่แตกตาง
ไปกับสิ่งที่คุนเคย เชน หนาเศรา หนาหมองคล้ํา หนาตาสดใส การเปลี่ยนแปลงการแตงกาย  
 หวงใย หมายถึง ครู(ผูวิจัย) แสดงความหวงใยในการไตถามถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับนสิิตและ
มีการแกไขปญหาของนิสิต 
 

9. นิสิตมีความคิดเห็นวาผูสอนหรือผูใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
สําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยาควรมีคุณลักษณะที่สําคัญอยางไรบาง 
 
10. คําถามอื่นๆ 
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แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหนวยกิจกรรมของกิจกรมเตรียมความพรอมฯ 
 
คําชี้แจงในการทําแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบมจีํานวน 40 ขอ ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที โดยใหนิสิตปฏบิัติ
ดังนี ้
 1. ใหนิสิตอานประเดน็คําถามแตละขอโดยละเอียด แลวพิจารณาตวัเลือกที่คิดวาถูกตอง
ที่สุด 1 ตัวเลือกในแตละขอ โดยทําเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในกระดาษคําตอบ 
 2. นิสิตตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบในแตละขอใหขีดทบัตัวเลือกเดิมแลวกากบาท (X)  
ตัวเลือกใหม ตามตัวอยางตอไปนี ้
  ตัวอยางเปลีย่นแปลงคําตอบจากขอ ก. เปน ขอ ค. 
  (ก) (ข) (ค) (ง) 

           
 

1. เครื่องมือทั่วไปที่ชวยในการคนควาขอมูลเกี่ยวกับมนษุยดุริยางควิทยาทางอินเตอรเน็ต ตรงกับ 
     ขอใด 
 ก. Google.com  ข. Kapook.com  ค. Sanook.com  ง. Teen.com 
2. ขอมูลเกี่ยวกับมนุษยดุริยางควิทยาทางอินเตอรเน็ต หมายถึงขอใด 
 ก. บทความทางวิชาการ    ข. ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
 ค. งานวิจยั     ง. ถูกทั้ง ก ข และ ค 
3. การคนควาขอมูลงานวิจัยเกี่ยวกับดนตร ีGamelan Music ควรใชเว็บไซตที่ชวยในการคนควา 
    ขอมูลไดตรงตามความตองการและรวดเร็ว ตรงกับขอใด 
 ก.  ku.ac.th  คนหาคําสําคัญ “Digital Dissertation” และคนหาคําสําคัญ “Gamelan  
                  Music” 

ข.  Kapook.com  คนหาคําสําคัญ “Digital Dissertation” และคนหาคําสําคัญ “Gamelan  
     Music” 
ค.  Sanook.com คนหาคําสําคัญ “Digital Dissertation” และคนหาคําสําคญั “Gamelan  
     Music” 
ง.  Teen.com คนหาคําสําคัญ “Digital Dissertation” และคนหาคําสําคญั “Gamelan  
     Music” 
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4. การบันทึกขอมูล และเก็บรักษาขอมูลที่ดี ตรงกับขอใด 
 ก.  บันทึกใน Hard dive สํารองขอมูลในแผน CD Rom 
 ข.  วางแผน แบงแยกประเภทงานหรือขอมูล บันทึกใน Hard dive สํารองขอมูลในแผน  

       CD Rom 
 ค.  บันทึกขอมูลโดยเร็วแลวจึงมาจดัขอมลูภายหลัง 
 ง.  บันทึกขอมลูในแผน CD Rom หรือใน Thumb drive 
5. Drone Harmony ตรงกับขอใด 
 ก.  เสียงประสานโตตอบกับทํานองหลักมกัพบในดนตรพีื้นเมืองของชาวอาหรับ 
 ข.  เสียงประสานของดนตรีในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกไกล 
 ค.  เสียงประสานที่มีระดับเสยีงคงที่ดังคลอประกอบทํานองหลัก 
 ง.  เสียงดนตรขีองชาวอินเดยี 
6. Urban Ethnomusicology ตรงกับขอใด 
 ก.  การศึกษาวฒันธรรมดนตรีที่เกิดขึ้นในเมือง 
 ข.  การผสมผสานของวัฒนธรรมดนตรีพื้นบานกับดนตรีในเมือง 
 ค.  การศึกษาวฒันธรรมดนตรีที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ 
 ง.  การศึกษาวฒันธรรมดนตรีพื้นบานที่ติดตามคนเขามาเผยแพรในชุมชนเมือง 
7. Pentatonic scale ตรงกับขอใด 
 ก.  บันไดเสียง 5 เสียงมักพบในดนตรีพื้นเมืองของชาวอาหรับ 
 ข.  บันไดเสียง 5 เสียงมักพบในดนตรีของชาวเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข     ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
8. Eurocentric ตรงกับขอใด 
 ก.  ดนตรีพืน้เมืองยุโรป     
 ข.  ความคิดของชาวยุโรปวา ดนตรีตะวันตกเปนดนตรขีองผูเจริญ 
 ค.  งานดนตรทีี่ประพันธขึ้นในยุโรป   ง.  ถูกทั้ง ก ข และ ค 
9. องคประกอบของดนตรี ที่สําคัญที่สุด ตรงกับขอใด 
 ก.  การประสานเสียง(Harmony)  
 ข.  ลวดลายการประพันธ(Texture) 
 ค.  รูปแบบการประพันธ(Form) 
 ง.  จังหวะ(Rhythm) และเสยีงสูงต่ํา 
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10. รูปแบบที่สําคัญของการประสานเสียง(Harmony) ในดนตรีตะวันตกปจจุบัน ตรงกับขอใด 
ก.  เปนความสัมพันธของคูเสียง(Interval) และคอรด (chord) ในการดําเนินเสียงในแนวดิ่ง 
ข.  การประสานเสียงโดยใชทํานองประสานทํานองในแนวนอน 

 ค  ถูกทั้ง ก และ ข     ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
11. ลวดลายการประพันธ (Texture) ของดนตรีไทย ตรงกับขอใด 
 ก.  Monophonic     ค.  Homophonic 
 ข.  Polyphonic     ง.  Heterophonic 
12. บทเพลงใดใช Sonata Form เปนรูปแบบในการประพันธ 
 ก.  Yankee Doodle    ค.  Happy Brithday 
 ข  Fugue by Bach    ง.   Piano Concerto by Mozart 
13. การนับจังหวะตกหรือจงัหวะเนนหนกัของดนตรีตะวนัตก ตรงกบัขอใด 

ก.  จังหวะที่ 1 ของหองเพลง   ข  จังหวะที่ 2 ของหองเพลง 
 ค.  จังหวะที่ 3 ของหองเพลง   ง  จังหวะที่ 4 ของหองเพลง 
14. การนับจังหวะตกหรือจงัหวะเนนหนกัของดนตรีไทย ตรงกับขอใด 

ก.  จังหวะที่ 1 ของหองเพลง   ข.  จังหวะที่ 2 ของหองเพลง 
 ค. จังหวะที่ 3 ของหองเพลง   ง.  จังหวะที่ 4 ของหองเพลง 
15. โครงสรางโดยทั่วไปของการบันทึกโนตไทย ตรงกับขอใด 

ก.  แตละบรรทัดประกอบไปดวย 4 หองเพลง  
 ข.  แตละบรรทัดประกอบไปดวย 8 หองเพลง 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข     ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
16. ขอใดไมใชสัญญลักษณ โนตสากล(Standard Notation) ประกอบดวย คาตวัโนตตัวหยุดตางๆ 
       (Notes and Rest) บรรทัด 5 เสน(Stave) กุญแจประจําหลัก(Clef) เวลา(Time Signature) และ  
        เครื่องหมายอื่นๆ 

ก.  คาตัวโนตตัวหยุดตางๆ(Notes and Rest)   
 ข.  บรรทัด 5 เสน(Stave) กญุแจประจําหลัก (Clef) 
 ค.  โนตตัวเลข(Numbered Notation)  ง.  ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.  
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17. แบบฝกหดัการอานโนตของ โคดาย (Kodaly) เนนการฝกหัดรองโนตแบบ ซอล-ฟา (sol-fa 
teaching) มุงเนนทักษะ ตรงกับขอใด 
 ก.  การรองโนตเมื่อแรกเห็น(Sight singing) และการบันทกึโนตจากเสียงที่ไดยนิ  
        (Dictation)     ข.  การรองเพลงประสานเสียง 
 ค.  การรองเพลงใหเขากับดนตรี   ง ถูกทั้ง ก ข และ ค 
18. การเปลงเสียงรองโนต G A B D B A F# G ในบันไดเสียง G major ตรงกับขอใด 
 ก.  do re me sol me re ti do   ข.  sol la ti re ti la fa sol 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข     ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
19 การเขียนโนต G A B D B A F# G ในบันไดเสียง G major ที่ไดฟง ตรงกับขอใด 
 ก.  เขียนโนต do re me sol me re ti do ในบันไดเสียง C major 
 ข.  เขียนโนต sol la ti re ti la fa sol ในบันไดเสียง G major 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข     ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
20. การเปลงเสียงรองโนต do ที่เคลื่อนยายไปไดทกุที่ในบรรทัด 5 เสน เรียกวา 
 ก.  Move do     ข. Move note 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข    ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
21. โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชพิมพโนตเพลง ตรงกับขอใด 
 ก.  Finale, Sound Forge, หรือ Music Write 
 ข.  Finale, Mozart, Chopin, หรือ Cool Edit Pro 
 ค.  Finale, Encore, Sibelius, หรือ Music Write 
 ง.  Finale, Encore, Cool Edit Pro หรือ Chopin 
22. File ที่บรรจุตัวอยางการพิมพมาพรอมกับโปรแกรม Finale ตรงกับขอใด 
 ก.  Midi     ข.  Finale 
 ค.  tutorials    ง.  Sample 
23. ทดลองฟงเสียงโนตที่พิมพในโปรแกรม Finale ไดโดยใชเครื่องมือในขอใด 
 ก. Midi     ข. Sample 
 ค Tutorials    ง. Playback Controls   
24. การนําความรู วิธีการใชโปรแกรม Finale ประยุกตใชกับโปรแกรมพิมพโนตเพลงอื่นๆได 
       หรือไม อยางไร 
 ก.  ได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมพิมพโนตเพลงอื่นๆมีวิธีการใชคลายกันแตกตางกันที ่

     รายละเอียด  
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 ข.  ไมได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมพิมพโนตเพลงอืน่ๆ มีวิธีการใชที่แตกตางกนั 
 ค.  ไมได เนื่องจากโปรแกรม Finale มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจากโปรแกรมพิมพ 

    โนตเพลงอื่นๆ 
 ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
 
25. โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชแกไข ตัดตอ เพิ่ม ลด ขนาดของรูปภาพ ตรงกับขอใด 
 ก.  Photoshop, Paint, ACD See, หรือ Photo Impact 
 ข.  Photoshop, Paint, ACD See, หรือ Photo Image 
 ค.  Photoshop, Photo Impact, Photo Edit หรือ Photo Image 
 ง.  Photoshop, Photo Edit, ACD See หรือ Photo Impact 
26. การแกไข ตัด ลด ขนาดของรูปภาพ ใชประโยชน ตรงกับขอใด 
 ก.  เพื่อใหไดขอบเขตของภาพที่ตองการเชนภาพเฉพาะใบหนา และกําหนดขนาดของภาพ 

     ตามความตองการ และใชพื้นที่ในการบนัทึกขอมูลตรงตามความเปนจริงตามขนาดของ 
     ภาพ 

 ข.  เพื่อความสวยงาม การนําเสนอภาพตรงตามจุดประสงค สอดคลองกับบริบทของงานที่ 
     นําเสนอ 

 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข     ง ผิดทั้ง ก และ ข 
27. การแกไข ตัด ลด ขนาด แสง ของรูปภาพ เมื่อเกิดความผิดพลาดในระหวางทาํงานของโปรแกรม  
      Photoshop สามารถยอนกลับไปแกไขไดโดยใชเครือ่งมือในขอใด 
 ก.  Layers     ข.  Navigator 
 ค  History     ง.  Channels   
28. การนําความรู วิธีการใชโปรแกรม Photoshop ประยกุตใชกับโปรแกรมแกไข ตดั ลด ขนาด  
      แสง ของ รูปภาพ อ่ืนๆไดหรือไม อยางไร 
 ก.  ได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมแกไข ตัด ลด ขนาด แสง ของรูปภาพ อ่ืนๆมีวิธีการใช 

    คลายกันแตกตางกันที่รายละเอียด  
 ข.  ไมได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมแกไข ตัด ลด ขนาด แสง ของรูปภาพ อ่ืนๆ มี 

     วิธีการใชทีแ่ตกตางกัน 
 ค.  ไมได เนื่องจากโปรแกรม Photoshop มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจากโปรแกรมแกไข  

     ตัด ลด ขนาด แสง ของรูปภาพ อ่ืนๆ 
 ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
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29. โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชแกไข ตัดตอ ไฟลเสียงใหไดคุณภาพตรงกับขอใด 
 ก.  Sound Force, Nero Wave Editor, Cool Edit Pro หรือ Sound Impact 
 ข.  Sound Force, Gold Wave, Nero Wave Editor หรือ Cool Edit Pro 
 ค.  Sound Force, Power DVD หรือ Gold Wave 
 ง.  Sound Force, Sound Impact หรือ Cool Edit Pro 
30. การแกไข ตัดตอ ไฟลเสยีงใชประโยชน ตรงกับขอใด 
 ก.  เพื่อใหไดไฟลเสียงที่ตองการเชนแกไขเสียงจากแถบบนัทึกเสียงเปนไฟลเสียงในระบบ  

     Digital บันทึกลงใน คอมพิวเตอร หรือแผน CD Rom และกําหนดขนาด ความดังเบา  
     เวลาของเสียงตามความตองการ และใชพื้นที่ในการบนัทึกขอมูลตรงตามความเปนจริง  
     ตามขนาดของไฟลเสียง 

 ข.  เพื่อความชดัเจนของเสยีง ในการนําไปประกอบการนําเสนอไดตรงตามจุดประสงค  
      สอดคลองกับบริบทของงานที่นําเสนอ 

 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข      
  ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
31. การแกไข ตัด ลด ขนาด แสง ของไฟลเสียง เมื่อเกิดความผิดพลาดในระหวางทํางานโปรแกรม  
       Sound Force สามารถยอนกลับไปแกไขไดโดยใชเครื่องมือในขอใด 
 ก. Edit -Undo     ข.  Edit -Redo 
 ค.  History     ง.  Channels   
32. การนําความรู วิธีการใชโปรแกรม Sound Force ประยุกตใชกับโปรแกรมแกไข ตดัตอ ไฟล 
      เสียงอื่นๆไดหรือไม อยางไร 
 ก.  ได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมแกไข ตัดตอไฟลเสียงอื่นๆมีวิธีการใชคลายกัน 
        แตกตางกนัที่รายละเอยีด  
 ข.  ไมได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมแกไข ตัดตอไฟลเสียงอ่ืนๆ มีวิธีการใชที่แตกตางกัน 
 ค.  ไมได เนื่องจากโปรแกรม Sound Force มีลักษณะเฉพาะตวัแตกตางจากโปรแกรมแกไข  

      ตัดตอไฟลเสียงอื่นๆ 
 ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
 
 
 
 



 
263 

33. โปรแกรมคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเขียนขอมูล เสียง แปลงไฟลเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว  
       ลงแผนซีดี รอม หรือ ดวีีดี รอม ตรงกับขอใด 
 ก.  Nero Burning Rom, Nero Express, Window XP, หรือ CloneCD 
 ข.  Nero Burning Rom, Nero Express, Window XP, หรือ Copy to CD.DVD 
 ค.  Nero Burning Rom, Nero Express หรือ Window XP 
 ง.  Nero Burning Rom หรือ Nero Express 
34. การเขียนขอมูล เสียง แปลงไฟลเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ลงแผนซีดี รอม หรือ ดีวีดี รอม   
       ใชประโยชน ตรงกับขอใด 
 ก.  เพื่อสามารถเคลื่อนยายขอมูล หรือคัดเลือกขอมูลที่มีจํานวนมากจากที่หนึ่งไปสูอีกที่ 

      หนึ่งเพื่อไปทํางานตอหรือนําไปเสนอผลงานในที่ประชุมไดสะดวกโดยไมตองขนยาย  
      Hard Disk ไปดวย 

 ข เพื่อความรวดเร็ว ในการนาํเสนอขอมูลที่ตรงตามจุดประสงคของงานที่นําเสนอ 
 ค. ถูกทั้ง ก และ ข  
 ง ผิดทั้ง ก และ ข 
35. การเขียนขอมูล เสียง แปลงไฟลเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ลงแผนซีดี รอม หรือ ดีวีดี รอม  
       เมื่อเกิดความผิดพลาดในระหวางทํางานโปรแกรม Nero Burning Rom สามารถยอนกลับไป 
       แกไขไดโดยใชเครื่องมือในขอใด 
 ก.  Edit -Undo    ค.  Edit -Redo 
 ข  History    ง.  Channels   
36. การนําความรู วิธีการใชโปรแกรม Nero Burning Rom ประยุกตใชกบัโปรแกรมการเขียนขอมูล  
       เสียง แปลงไฟลเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว ลงแผนซีดี รอม หรือ ดีวีดี รอม อ่ืนๆไดหรือไม  
       อยางไร 
 ก.  ได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมการเขียนขอมูล เสียง แปลงไฟลเสียง ภาพ และ 

      ภาพเคลื่อนไหว ลงแผนซีดี รอม หรือ ดีวีดี รอม อ่ืนๆมีวิธีการใชคลายกันแตกตางกันที ่
     รายละเอียด  

 ข.  ไมได เนื่องจากวิธีการใชโปรแกรมการเขียนขอมูล เสียง แปลงไฟลเสยีง ภาพ และ 
     ภาพเคลื่อนไหว ลงแผนซีดี รอม หรือ ดวีีดี รอม อ่ืนๆ มีวิธีการใชที่แตกตางกัน 

 ค.  ไมได เนื่องจากโปรแกรม Nero Burning Rom มีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางจาก 
     โปรแกรมแกไข ตดัตอ ไฟลเสียงอ่ืนๆ 

 ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
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37. แนวคดิเบือ้งตนในการสรางกรอบความคิดในการจัดทําหัวขอวิทยานิพนธ ตรงกับขอใด 
 ก.  ศึกษา ปรัชญา จุดประสงคหลักสูตร องคความรูที่ผูอ่ืนสรางไวกอนหนา ผนวกกับความ 

     สนใจ เวลา และแหลงทุนสนับสนุนของผูวิจัย 
 ข.  ศึกษารายวชิาบังคับ และเลือกใหสําเร็จกอนอื่น 
 ค.  ถูกทั้ง ก และ ข  
 ง.  ผิดทั้ง ก และ ข 
38. ทานกําลังศึกษาสาขาวิชา ดนตรีชาติพนัธุวิทยา หัวขอวิจัยในขอใดสอดคลองกับการศึกษาของ 
       ทาน 
 ก.  บทเพลงอมตะของ Mozart 
 ข.  ประวัติและผลงานของ Mozart 
 ค.  ผลกระทบของบทเพลง Mozart ที่มีตอเด็ก 
 ง.  ผลกระทบทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่มีตอ Mozart ในการประพันธเพลง 
39. ทานกําลังศึกษาสาขาวิชา ดนตรีชาติพนัธุวิทยา หัวขอวิจยัในขอใดสอดคลองกับการศึกษาของทาน 
 ก.  การประพนัธเพลงไทย 
 ข.  ประวัติความเปนมาของซอสามสาย 
 ค.  การอนุรักษบทเพลงไทยในหมูเยาวชน 
 ง.  การสืบทอดดนตรีไทยของครูดนตรีไทย 
40. ขอใดคือประโยชนของการศึกษา องคความรูที่ผูอ่ืนสรางไวกอนหนา  
 ก.  ไมเกดิความคิดใดๆ 
 ข.  การศึกษา องคความรูที่ผูอ่ืนสรางไวกอนหนาทําใหเกดิการจํากดัความคิด 
 ค.  สรางงานไมซํ้าซอนและเกิดความคดิใหมในการตอยอดองคความรูเดิม 
 ง.  ถูกทั้ง ข และ ค 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 1 รายงานการศกึษาคนควาทางอนิเตอเน็ตเรื่องเกี่ยวกับดนตรทีี่กลุมสนใจ เชน Celtic 
Music หรือ Gamelan Music เปนตน 
หนวยกิจกรรมที่ 1 การคนควาขอมูลทางมนุษยดุริยางควทิยาจากแหลงสารสนเทศ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  คนควาไดขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ โดยการใช Search  
    Tools เชน Yahoo.com ไดขอมูลครบ 4 ขอตามที่กําหนดตอไปน้ี 1) บทความ  

รูปภาพ เสียง(หรือ VDO)  2) เว็บไซตอางอิงและ/หรือนามผูเขียนบทความเหลานั้น  
3)สามารถจัดเรียงขอมูลในการบันทึก 4) สามารถนําความรูไปปรับใชกับ Search  
Tools อื่นๆเชน Google.com หรอืฐานขอมูลตามมหาวิทยาลัยตางๆไดอยางถูกตอง 

3 คะแนน หมายถึง  คนควาไดขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ โดยการใช Search  
    Tools เชน Yahoo.com ไดขอมูล 3 ใน 4 ขอตามที่กําหนดตอไปน้ี 1) บทความ  

รูปภาพ เสียง(หรือ VDO)  2) เว็บไซตอางอิงและ/หรือนามผูเขียนบทความเหลานั้น  
3)สามารถจัดเรียงขอมูลในการบันทึก 4) สามารถนําความรูไปปรับใชกับ Search  
Tools อื่นๆเชน Google.com หรอืฐานขอมูลตามมหาวิทยาลัยตางๆไดอยางถูกตอง 

2 คะแนน หมายถึง  คนควาไดขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ โดยการใช Search  
    Tools เชน Yahoo.com ไดขอมูล 2ใน 4 ขอตามที่กําหนดตอไปน้ี 1) บทความ  

รูปภาพ เสียง(หรือ VDO)  2) เว็บไซตอางอิงและ/หรือนามผูเขียนบทความเหลานั้น  
3)สามารถจัดเรียงขอมูลในการบันทึก 4) สามารถนําความรูไปปรับใชกับ Search  
Tools อื่นๆเชน Google.com หรอืฐานขอมูลตามมหาวิทยาลัยตางๆไดอยางถูกตอง 

1 คะแนน หมายถึง  คนควาไดขอมูลทางมนุษยดุริยางควิทยาจากแหลงสารสนเทศ โดยการใช Search  
    Tools เชน Yahoo.com ไดขอมูล 1 ใน 4 ขอตามที่กําหนดตอไปน้ี 1) บทความ  

รูปภาพ เสียง(หรือ VDO)  2) เว็บไซตอางอิงและ/หรือนามผูเขียนบทความเหลานั้น  
3)สามารถจัดเรียงขอมูลในการบันทึก 4) สามารถนําความรูไปปรับใชกับ Search  
Tools อื่นๆเชน Google.com หรอืฐานขอมูลตามมหาวิทยาลัยตางๆไดอยางถูกตอง 

0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 2 รายงานการศกึษาคนควาหาความหมายศัพทบัญญัติเฉพาะทาง(Musical Term) ดนตร ี

      ชาติพันธุวทิยา 
หนวยกิจกรรมที่ 2 คําศัพทเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวทิยา 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

 

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรู ความเขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา จํานวน  
   ไมนอยกวา 20 คํา 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรู ความเขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา จํานวน  
   ไมนอยกวา 15 คํา 
2 คะแนน หมายถึง  มีความรู ความเขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา จํานวน  
   ไมนอยกวา 10 คํา 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรู ความเขาใจศัพทบัญญัติเฉพาะทางดนตรีชาติพันธุวิทยา จํานวน  
   ไมนอยกวา 5 คํา 
0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
267 

แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 3 รายงานการศกึษาวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G ของ Beethoven 
หนวยกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  วิเคราะหไดครบทั้ง 7 องคประกอบของดนตรีตอไปนี้: 1. ทํานองเพลง (Melody)  2. 
    จังหวะ (Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง 

(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง (Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ  
(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 

3 คะแนน หมายถึง  วิเคราะหได 6 ใน 7 องคประกอบของดนตรีตอไปนี้: 1. ทํานองเพลง (Melody)  2. 
    จังหวะ (Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เรว็สัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง 

(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ  
(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ(Form)  7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 

2 คะแนน หมายถึง  วิเคราะหได 5 ใน 7 องคประกอบของดนตรีตอไปนี้: 1. ทํานองเพลง (Melody)  2. 
    จังหวะ(Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง 

(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ  
(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 

1 คะแนน หมายถึง  วิเคราะหได 4 ใน 7 องคประกอบของดนตรีตอไปนี้: 1. ทํานองเพลง (Melody)  2. 
    จังหวะ(Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง 

(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ  
(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 

0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 4 แปลงโนตเพลงไทย “ลาวดําเนินทราย” หองเพลงที่ 1-16 ใหเปนโนตสากล และแปลง
โนตสากลเพลง “ขับไมบัณเฑาะว” หองเพลงที่ 1-10 ใหเปนโนตไทย   
หนวยกิจกรรมที่ 4 การใชสัญลักษณตางๆในการบันทกึแทนเสียง  
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการใชสัญลักษณครบทั้ง 3 ประเภทตอไปนี้: 
โนตสากล (Standard Notation) โนตตัวเลข (Numbered Notation) และโนตไทย 
(Thai Notation) ในการบันทึกแทนเสียงไดถูกตองสวยงาม เปนระเบียบ สามารถ 
นําเพลงไทยมาเขียนดวยโนตสากลไดถูกตอง สวยงาม 

3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการใชสัญลักษณครบทั้ง 3 ประเภทตอไปนี้ :  
    โนตสากล (Standard Notation) โนตตัวเลข (Numbered Notation) และโนตไทย 

(Thai Notation)ในการบันทึกแทนเสียงได แตขาดรายละเอียดในดาน ความสวยงาม 
ระเบียบ และการจัดชองไฟของกลุมโนต ซึ่งมีผลทําใหยากตอการปฏิบัติ 

2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการใชสัญลักษณเพียง 2 ใน 3 ประเภทตอไปนี้:  
โนตสากล (Standard Notation) โนตตัวเลข (Numbered Notation) และโนตไทย 
(Thai Notation)ในการบันทึกแทนเสียงอยูในขั้นพอใช ซึ่งขาดรายละเอียดในดาน  
ความสวยงาม ระเบียบ และการจัดชองไฟของกลุมโนต ซึ่งมีผลทําใหยากตอการ 
ปฏิบัติ 

1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจหลักการและวิธีการใชสัญลักษณเพียง 1 ใน 3 ประเภทตอไปนี้ :  
    โนตสากล (Standard Notation) โนตตัวเลข (Numbered Notation) และโนตไทย 
    (Thai Notation)ในการบันทึกแทนเสียงอยูในขั้นนอย ซึ่งขาดรายละเอียดในดาน  
    ความสวยงาม ระเบียบ และการจัดชองไฟของกลุมโนต ซึ่งมีผลทําใหยากตอการ 

ปฏิบัติ 
0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 5 เขียนโนตจากการฟง 
หนวยกิจกรรมที่ 5 การเขียนโนตเพลงตามที่ไดยนิ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชสัญลักษณครบทั้ง 5 ประเภทตอไปนี้: บรรทัดหาเสน  
    (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา (Time  
    Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note and Rest) และเสนกั้นหอง (Bar line) สามารถ 
    เขียนโนตสากลไดจากการฟง ถูกตองสวยงามครบทั้ง 5 ขอ 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชสัญลักษณครบทั้ง 5 ชนิดตอไปนี้ : บรรทัดหาเสน  
    (Staff) เครื่องหมายกําหนดคยี (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา (Time  
    Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note and Rest) และเสนกั้นหอง (Bar line) สามารถ 
    เขียนโนตสากลไดจากการฟง ถูกตองสวยงาม 4 ใน 5 ขอ  
2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชสัญลักษณครบทั้ง 5 ชนิดตอไปนี้: บรรทัดหาเสน 
    (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย(Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา (Time  
    Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note and Rest) และเสนกั้นหอง (Bar line) 
    สามารถเขียนโนตสากลไดจากการฟง ถูกตองสวยงาม 3 ใน 5 ขอ 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชสัญลักษณครบทั้ง 5 ชนิดตอไปนี้: บรรทัดหาเสน 
    (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย(Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา (Time  
    Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note and Rest) และเสนกั้นหอง (Bar line) 
    สามารถเขียนโนตสากลไดจากการฟง ถูกตองสวยงาม 2 ใน 5 ขอ 
0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 6 พิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
หนวยกิจกรรมที่ 6 การพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale และการใช 
    สัญลักษณครบทั้ง 5 ชนิดตอไปน้ี : บรรทัดหาเสน (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย  
    (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา (Time Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note  
    and Rest) และเสนกั้นหอง(Bar line) สามารถเขียนโนตตามที่ไดรับมอบหมาย 
    ถูกตองครบทั้ง 3 ขอ 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale และการใช 
    สัญลักษณได 3 ใน 5 ชนิดตอไปนี้ : บรรทัดหาเสน (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย 
    (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา(Time Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note  
    and Rest) และเสนกั้นหอง(Bar line) สามารถเขียนโนตตามที่ไดรับมอบหมายถูก 
    ถูกตอง 2 ใน 3 ขอ 
2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale และการใช 
    สัญลักษณได 2 ใน 5 ชนิดตอไปนี้: บรรทัดหาเสน (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย 
    (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา(Time Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note  
    and Rest) และเสนกั้นหอง(Bar line) สามารถเขียนโนตตามที่ไดรับมอบหมายถูก 
    ถูกตอง 2 ใน 3 ขอ 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Finale และการใช 
    สัญลักษณได 2 ใน 5 ชนิดตอไปนี้: บรรทัดหาเสน (Staff) เครื่องหมายกําหนดคีย 
    (Key Signature) เครื่องหมายกําหนดเวลา(Time Signature) ตัวโนตตัวหยุด (Note  
    and Rest) และเสนกั้นหอง(Bar line) สามารถเขียนโนตตามที่ไดรับมอบหมายถูก 
    ถูกตอง 1 ใน 3 ขอ 
0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 7 ตัดแตงภาพหนาตรงของนิสิตดวยโปรแกรม Photoshop เพื่อการนําเสนอประวัต ิ
หนวยกิจกรรมที่ 7 การใชโปรแกรม Photoshop เพื่องานนําเสนอทางวชิาการ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Photoshop ในการใช 
    เครื่องมือครบทั้ง 7 ขอตอไปนี้ 1. การตัดภาพ Rectangular Marquee Tool, Crop 2.  
    Brightness / Contrast 3. Rotate Canvas 4. Type 5. Image Size 6. Filter และ 7.  
    บันทึก (Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข สามารถปรับแตงภาพและบันทึกไฟลภาพ 
    ตามที่ไดรับมอบหมายถูกตองตามขอกําหนดครบทั้ง 8 ขอ 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Photoshop ในการใช 
    เครื่องมือ 6ใน 7 ขอตอไปนี้ 1. การตัดภาพ Rectangular Marquee Tool ,Crop  2.  
    Brightness / Contrast 3. Rotate Canvas 4. Type 5. Image Size 6. Filter และ 7. 
    บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข สามารถปรับแตงภาพและบันทึกไฟลภาพ 
    ตามที่ไดรับมอบหมายถูกตองตามขอกําหนดเพียง 6 ใน 8 ขอ 
2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Photoshop ในการใช 
    เครื่องมือ 5ใน 7 ขอตอไปนี้ 1. การตัดภาพ Rectangular Marquee Tool ,Crop  2.  
    Brightness / Contrast 3. Rotate Canvas 4. Type 5. Image Size 6. Filter และ 7. 
    บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข สามารถปรับแตงภาพและบันทึกไฟลภาพ 
    ตามที่ไดรับมอบหมายถูกตองตามขอกําหนดเพียง 4 ใน 8 ขอ 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการพิมพโนตเพลงดวยโปรแกรม Photoshop ในการใช 
    เครื่องมือ 4ใน 7 ขอตอไปนี้ 1. การตัดภาพ Rectangular Marquee Tool ,Crop  2.  
    Brightness / Contrast 3. Rotate Canvas 4. Type 5. Image Size 6. Filter และ 7. 
    บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข สามารถปรับแตงภาพและบันทึกไฟลภาพ 
    ตามที่ไดรับมอบหมายถูกตองตามขอกําหนดเพียง 2 ใน 8 ขอ 
0 คะแนน หมายถึง  ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 8 ดึงภาพและไฟลเสียง จากภาพยนตรเร่ือง Amadeus Mozart ใหนิสิตใชโปรแกรม Sound 
Forge, Cyber Link Power DVD, Photoshop และ Nero Cover Designer เพื่อสรางสื่อประกอบการ
เรียนการสอนเรื่องชีวประวัตขิอง Mozart 
หนวยกิจกรรมที่ 8 เทคโนโลยีเร่ืองเสียง เพื่องานนําเสนอทางวิชาการ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมครบทั้ง 7 โปรแกรมตอไปนี้ Sound Force,  
    Cyber Link Power DVD Photoshop และ Nero Cover Designer ในการปฏิบัติงาน 
    ตามที่ไดรับมอบหมายครบทั้ง 5 ขอตอไปนี้ 1. การบันทึกเสียง 2. การดึงภาพ 
    (Capture) 3. สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลังกลอง CD VCD หรือ DVD 4.  
    บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร และ 5.บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข 
    ได 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม 6ใน 7 โปรแกรมตอไปนี้ Sound Force,  
    Cyber Link Power DVD Photoshop และ Nero Cover Designer ในการปฏิบัติงาน 
    ตามที่ไดรับมอบหมายครบทั้ง 5 ขอตอไปนี้ 1. การบันทึกเสียง 2. การดึงภาพ 
    (Capture) 3. สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลังกลอง CD VCD หรือ DVD 4.  
    บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร และ 5.บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข 
    ได 
2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม 5 ใน 7 โปรแกรมตอไปนี้ Sound Force,  
    Cyber Link Power DVD Photoshop และ Nero Cover Designer ในการปฏิบัติงาน 
    ตามที่ไดรับมอบหมายครบทั้ง 5 ขอตอไปนี้ 1. การบันทึกเสียง 2. การดึงภาพ 
    (Capture) 3. สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลังกลอง CD VCD หรือ DVD 4.  
    บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร และ 5.บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข 
    ได 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม 4 ใน 7 โปรแกรมตอไปนี้ Sound Force,  
    Cyber Link Power DVD Photoshop และ Nero Cover Designer ในการปฏิบัติงาน 
    ตามที่ไดรับมอบหมายครบทั้ง 5 ขอตอไปนี้ 1. การบันทึกเสียง 2. การดึงภาพ 
    (Capture) 3. สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลังกลอง CD VCD หรือ DVD 4.  
    บันทึกเสียงเพลงประกอบภาพยนตร และ 5.บันทึก(Save) ผลงานที่ปรับแตงแกไข 
    ได 
0 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรมนอยกวา 4 ใน 7 โปรแกรมหรือไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 9 สรางสื่อการสอนเรื่องที่นิสิตสนใจโดยใชโปรแกรม Power Point โดยมีแผน CD Audio 
เปนสวนประกอบคําบรรยาย และเขยีนขอมูลเหลานั้น ลงในแผนซีดีรอม 
หนวยกิจกรรมที่ 9 การเขียนขอมูล เสียง และภาพ ลงแผนซีดี 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ในการเขียนซีดี ครบ 
    ทั้ง 6 แบบตอไปน้ี แบบ CD ROM (ISO), CD Audio, Mixed Mode CD, CD  
    Extra, CD Copy และ VDO CD ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายครบทั้ง 7  
    ขอตอไปนี้ 1. สรางสื่อ Power Point ประกอบคําบรรยาย ในหัวขอที่นิสิตสนใจ  
    2. คัดเลือกเพลงจากแหลงตางๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่บรรยาย อยางนอย 5 เพลง 
    3. ปรับแตงไฟลเพลงกอนเขียนลงแผนซีดี  4. เขียนซีดีแบบ CD Extra   5. ใช 
    โปรแกรม Nero Cover Designer สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลัง ตัวแผน  
    กลอง CD 6. ทดลองการเขียนซีดีแบบ Mixed Mode CD, VCD Karaoke และ CD  
    Copy  7. จดบันทึกอุปสรรค ปญหาเพื่อนํามาพูดคุยในชั้นเรียน 
 
3 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ในการเขียนซีดี ครบ 
    ทั้ง 6 แบบตอไปน้ี แบบ CD ROM (ISO), CD Audio, Mixed Mode CD, CD  
    Extra, CD Copy และ VDO CD ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 6 ใน 7 

   ขอตอไปนี้ 1. สรางสื่อ Power Point ประกอบคําบรรยาย ในหัวขอที่นิสิตสนใจ  
    2. คัดเลือกเพลงจากแหลงตางๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่บรรยาย อยางนอย 5 เพลง 
    3. ปรับแตงไฟลเพลงกอนเขียนลงแผนซีดี  4. เขียนซีดีแบบ CD Extra   5. ใช 
    โปรแกรม Nero Cover Designer สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลัง ตัวแผน  
    กลอง CD 6. ทดลองการเขียนซีดีแบบ Mixed Mode CD, VCD Karaoke และ CD  
    Copy  7. จดบันทึกอุปสรรค ปญหาเพื่อนํามาพูดคุยในชั้นเรียน 
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2 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ในการเขียนซีดี ครบ 
    ทั้ง 6 แบบตอไปน้ี แบบ CD ROM (ISO), CD Audio, Mixed Mode CD, CD  
    Extra, CD Copy และ VDO CD ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 5 ใน 7 
    ขอตอไปนี้ 1. สรางสื่อ Power Point ประกอบคําบรรยาย ในหัวขอที่นิสิตสนใจ  
    2. คัดเลือกเพลงจากแหลงตางๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่บรรยาย อยางนอย 5 เพลง 
    3. ปรับแตงไฟลเพลงกอนเขียนลงแผนซีดี  4. เขียนซีดีแบบ CD Extra   5. ใช 
    โปรแกรม Nero Cover Designer สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลัง ตัวแผน  
    กลอง CD 6. ทดลองการเขียนซีดีแบบ Mixed Mode CD, VCD Karaoke และ CD  
    Copy  7. จดบันทึกอุปสรรค ปญหาเพื่อนํามาพูดคุยในชั้นเรียน 
 
1 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ในการเขียนซีดี ครบ 
    ทั้ง 6 แบบตอไปน้ี แบบ CD ROM (ISO), CD Audio, Mixed Mode CD, CD  
    Extra, CD Copy และ VDO CD ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย 4 ใน 7 
    ขอตอไปนี้ 1. สรางสื่อ Power Point ประกอบคําบรรยาย ในหัวขอที่นิสิตสนใจ  
    2. คัดเลือกเพลงจากแหลงตางๆ ใหสอดคลองกับเนื้อหาที่บรรยาย อยางนอย 5 เพลง 
    3. ปรับแตงไฟลเพลงกอนเขียนลงแผนซีดี  4. เขียนซีดีแบบ CD Extra   5. ใช 
    โปรแกรม Nero Cover Designer สราง ออกแบบและตกแตงปกหนา-หลัง ตัวแผน  
    กลอง CD 6. ทดลองการเขียนซีดีแบบ Mixed Mode CD, VCD Karaoke และ CD  
    Copy  7. จดบันทึกอุปสรรค ปญหาเพื่อนํามาพูดคุยในชั้นเรียน 
 
0 คะแนน หมายถึง  มีความรูความเขาใจในการใชโปรแกรม Nero Burning ROM ในการเขียนซีดี ครบ 
    ทั้ง 6 แบบตอไปน้ี แบบ CD ROM (ISO), CD Audio, Mixed Mode CD, CD  
    Extra, CD Copy และ VDO CD ในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายนอยกวา 4  

    ใน 7 ขอ หรือ ไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินชิ้นงานของนสิิต 
งานชิ้นท่ี 10 นําเสนอแนวคิดหัวขอวจิัยทีน่สิิตสนใจซึ่งประกอบดวย ความสําคัญของปญหา 
จุดประสงค ส่ิงเอื้อประโยชนระหวางการทําวิจยั และประโยชนที่ไดรับจากการทําวจิัย 
หนวยกิจกรรมที่ 10 แนวทางในการจดัทําหัวขอวิทยานพินธ 
 

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล ความคิดเห็น คะแนน (4) ผูประเมิน 

1     

2     

3     

4     

5     

เกณฑการประเมินเพื่อใหคะแนน 

4 คะแนน หมายถึง  จัดเตรียมงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจัยที่นิสิตสนใจ 
    ครบทุกประเด็นที่กําหนดคือ 1) เรื่องที่สนใจ 2) ความสําคัญของปญหา 3)  
    จุดประสงค 4)สิ่งเอื้อประโยชนระหวางการทําวิจัย และ 5) ประโยชนที่ไดรับจาก 
    การทําวิจัย 
3 คะแนน หมายถึง  จัดเตรียมงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจัยที่นิสิตสนใจ 
    ได 4 ใน 5 ประเด็นที่กําหนดคือ 1) เรื่องที่สนใจ 2) ความสําคัญของปญหา 3)  
    จุดประสงค 4)สิ่งเอื้อประโยชนระหวางการทําวิจัย และ 5) ประโยชนที่ไดรับจาก 
    การทําวิจัย 
2 คะแนน หมายถึง  จัดเตรียมงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจัยที่นิสิตสนใจ 
    ได 3 ใน 5 ประเด็นที่กําหนดคือ 1) เรื่องที่สนใจ 2) ความสําคัญของปญหา 3)  
    จุดประสงค 4)สิ่งเอื้อประโยชนระหวางการทําวิจัย และ 5) ประโยชนที่ไดรับจาก 
    การทําวิจัย 
1 คะแนน หมายถึง  จัดเตรียมงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจัยที่นิสิตสนใจ 
    ได 2 ใน 5 ประเด็นที่กําหนดคือ 1) เรื่องที่สนใจ 2) ความสําคัญของปญหา 3)  
    จุดประสงค 4)สิ่งเอื้อประโยชนระหวางการทําวิจัย และ 5) ประโยชนที่ไดรับจาก 
    การทําวิจัย 
0 คะแนน หมายถึง  จัดเตรียมงานที่ไดรับมอบหมาย และสามารถนําเสนอแนวคิดหัวขอวิจัยที่นิสิตสนใจ 
    ได 1 ใน 5 ประเด็นที่กําหนดหรือไมปฏิบัติ 
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แบบประเมินทักษะที่พึงประสงค 
ทักษะการนําเสนอผลงาน 

วันที่ …........เดือน ......................... พ.ศ.................... กิจกรรม........................................................... 
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองกิจกรรมที่นิสิตผานกิจกรรมปฏิบัติ 
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แบบประเมินทักษะที่พึงประสงค 
ทักษะการแสวงหาความรู 

วันที่ …........เดือน ......................... พ.ศ.................... กิจกรรม........................................................... 
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองกิจกรรมที่นิสิตผานกิจกรรมปฏิบัติ 
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278 

แบบประเมินทักษะที่พึงประสงค 
ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

วันที่ …........เดือน ......................... พ.ศ.................... กิจกรรม........................................................... 
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองกิจกรรมที่นิสิตผานกิจกรรมปฏิบัติ 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ความรับผดิชอบ 

 

ประเมินครั้งที ่

ลํา
ดับ

ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   ร
วม

 
ผูป

ระ
เม
ิน 

หม
าย
เห
ต ุ

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               

วิธีประเมิน 

ในการประเมินกิจกรรมแตละครั้ง ถาผูปฏิบัติมีพฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะที่ตองการใหทํา
เครื่องหมาย     ลงในชองของการประเมินในครั้งนั้นโดยพิจารณาเปนรายบุคคล 
เกณฑการประเมินในขั้นสุดทาย 
ความรับผิดชอบ หมายถึง  การปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนทุกประเด็น 

     และเสร็จตามระยะเวลาที่ไดตกลงกันไว 
4    หมายถึง ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนทุกประเด็นและเสร็จตามระยะเวลา 

   ที่ไดตกลงกันไวในระดับดีเยี่ยม (85 – 100 % ของจํานวนครั้งที่สังเกต) 
3    หมายถึง ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนทุกประเด็นและเสร็จตามระยะเวลา 

   ที่ไดตกลงกันไวในระดับดี (75 – 84 % ของจํานวนครั้งที่สังเกต) 
2    หมายถึง ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนทุกประเด็นและเสร็จตามระยะเวลา 

   ที่ไดตกลงกันไวในระดับเปนที่พอใจ(65 – 74 % ของจํานวนครั้งที่สังเกต) 

1    หมายถึง ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดครบถวนทุกประเด็นและเสร็จตามระยะเวลา 

   ที่ไดตกลงกันไวในระดับเปนที่พอใจนอย (55 – 64 % ของจํานวนครั้งที่สังเกต) 

0    หมายถึง ปฏิบัติสิ่งตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไมครบถวนทุกประเด็นและเสร็จตามระยะเวลา 

   ที่ไดตกลงกันไวในระดับไมเปนที่พอใจ (0 – 54 % ของจํานวนครั้งที่สังเกต) 
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แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ความกลาแสดงออก 

 

ประเมินครั้งที ่

ลํา
ดับ

ที ่ ช่ือ-นามสกุล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   ร
วม

 
ผูป

ระ
เม
ิน 

หม
าย
เห
ต ุ

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               

วิธีประเมิน 
ในการประเมนิกิจกรรมแตละครั้ง ถาผูปฏิบัติมีพฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะที่ตองการให

ทําเครื่องหมาย     ลงในชองของการประเมินในครั้งนัน้โดยพจิารณาเปนรายบุคคล 
เกณฑการประเมินในขั้นสุดทาย 
ความกลาแสดงออก    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็น 
     ในสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม 

4    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสม 
   ดวยความมั่นใจเมื่อมีโอกาสในระดับดีเยี่ยม (85 – 100 % ของจํานวนครั้งท่ีสังเกต) 
3    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสม 
   ดวยความมั่นใจเมื่อมีโอกาสในระดับดี (75 – 84 % ของจํานวนครั้งท่ีสังเกต) 
2    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสม 
   ดวยความมั่นใจเมื่อมีโอกาสในระดับเปนที่พอใจ (65 – 74 % ของจํานวนครัง้ท่ีสังเกต) 
1    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสม 
   ดวยความมั่นใจเมื่อมีโอกาสในระดับเปนที่พอใจนอย (55 – 64 % ของจํานวนครั้งท่ี 
   สังเกต) 
0    หมายถึง มีความสามารถในการพูด ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสม 
   ดวยความมั่นใจเมื่อมีโอกาสในระดับไมเปนที่พอใจ (0 – 54 % ของจํานวนครั้งท่ีสังเกต) 
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แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรียน(Journal) 
 

ช่ือผูเรียน…………………………………………….……เลขประจาํตัว………………………. 
หนวยกจิกรรมที่ ……………….……เร่ือง…………..…………………………….........................
วันที…่…….เดือน…………….พ.ศ…………..วัน-เวลาที่บันทึก....................................................... 

         
 

1. -ขาพเจาไดเรียนรูอะไรบางในวนันี…้…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. กิจกรรมที่ทาํใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นและชอบมากที่สุด เพราะเหตใุด…………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ส่ิงที่ผูเรียนยังขาดและตองการศึกษาเพิม่เติม …………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ในระหวางที่รวมกิจกรรมขาพเจาพบปญหาอะไรบาง…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ความในใจที่ขาพเจาอยากระบายใหผูสอนไดรับรู……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขาพเจาอยากใหมกีารปรับปรุงแกไขอะไรในกจิกรรมวันนีแ้ละแนวทางแกไขควรเปนอยางไร…. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ขาพเจาตองการใหผูสอนชวยเหลือในเรือ่งอะไรบาง…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. จากการเรียนรูเร่ืองตางๆ ในวนันี้เราใหขาพเจาเกดิพฤติกรรมจริยธรรม ใดบาง และขาพเจา
สามารถทําอะไรไดบาง………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ขอคิดที่ไดจากการเรียนวันนี้คือ ............................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสังเกตการเรียนการสอน 
การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 

ผูเขารวมกิจกรรม นิสิตหลักสูตรปริญญาโทสาขาดนตรชีาตพิันธุวิทยา  
ผูบันทึก นายสุพจน  ยุคลธรวงศ 

       
หนวยกจิกรรมเตรียมความพรอมเรื่อง ................................................................................................ 
จุดประสงค....................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ................................... เวลา ...................................สถานที่ ........................................... 
 

 
 

หนวยกิจกรรม ขอจํากัด / ขอคิดเห็น 
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ภาคผนวก  ค  
ตัวอยางแผนการสอน 

กิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
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แผนการสอน 
หนวยกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบ

ของดนตรี 
 

สําหรับ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาดนตรีชาติพันธุวิทยา  
ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 
 
 

โดย 
นายสุพจน ยุคลธรวงศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการสอนกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับ 
รายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา  
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คํานํา 
 

แผนการสอนกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
หนวยกจิกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ นิสิตมีความรู
ความสามารถและพัฒนาทกัษะในดานการวิเคราะหองคประกอบของดนตรีตะวันตกโดยการศึกษา
จากโนตเพลงและการฟง เพือ่เปนหลักและแนวทางในการวิเคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ ได
กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

 
การจัดกจิกรรมฯ หนวยกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี เปนแนวทาง

และเปนกิจกรรมที่ชวยใหนสิิตมีความรูและความพรอมดานทักษะของการศึกษาโนตเพลงและการ
ฟงเพื่อวิเคราะหองคประกอบของดนตรี นอกจากนีย้ังเปดโอกาสใหนสิิตมีโอกาสในการ
ปฏิสัมพันธในการเรียนรูรวมกัน 

 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการสอนกิจกรรมฯ นี้จะเปนประโยชนตอนิสิตในการเตรียม
ความพรอมสําหรับรายวิชาพืน้ฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา เพื่อใหนิสิตไดศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
นําไปสูการเปนมหาบณัฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่สมบูรณตอไป 
 
 
 
        (นายสุพจน ยคุลธรวงศ) 
       ภาควิชาศิลปนเิทศ คณะมนุษยศาสตร 
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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แผนการสอน 
การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 

หนวยกจิกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี หอง..................................................... 
สัปดาหที ่ 4   ภาคตน  ปการศึกษา  2548  วันที่ .....................................  เวลา 3 ช่ัวโมง 

            
 

หนวยกิจกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี 
 

จุดประสงค 

เพื่อนิสิตมีความรูความสามารถและพัฒนาทักษะในดานการวิเคราะหองคประกอบของ
ดนตรีตะวันตกโดยการศึกษาจากโนตเพลงและการฟง เพื่อเปนหลักและแนวทางในการศึกษา
วิเคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบ และเปดใหนิสิตมโีอกาสในการปฏิสัมพันธใน
การเรียนรูรวมกัน นอกจากนีน้ิสิตสามารถนําความรูและทักษะไปปรับใชเพื่อเปนหลักและแนวทาง
ในการศึกษาวเิคราะหดนตรีในวัฒนธรรมตางๆ อยางเปนระบบ 
 
เนื้อหา  

องคประกอบของดนตรี ประกอบดวย 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ (Rhythm) 3. การ
ขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การประสาน
เสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ (Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะ
ของเสียง(Tone Color) 
 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขั้นท่ี 1 การสรางความสัมพนัธและเขาใจรวม 

ทบทวนพดูคุยความรูพื้นฐานที่เกีย่วกับองคประกอบของดนตร ีความสําคัญ ประโยชนของ
การศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบของดนตรี และแลกเปลีย่นประสบการณระหวางผูสอนและผูเรียน 
เพื่อเราความสนใจใหผูเรียนตระหนกัเกีย่วกับประโยชนของเนื้อหาเกีย่วกับองคประกอบของดนตรี 
และการนําไปปรับใช (10 นาที) 
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ขั้นท่ี 2. สรางความรู (Knowledge) 
ผูสอนแจกเอกสารหมายเลข 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ (Rhythm) 3. การ

ขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การประสาน
เสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ (Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form)  7. คุณลักษณะ
ของเสียง(Tone Color) พรอมยกตวัอยางประกอบเพื่อใหผูเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น ผูสอนเราความ
สนใจใหกับผูเรียนโดยการตัง้คําถามและเปดโอกาสใหนิสิตไดแสดงความคิดเหน็ในขณะบรรยาย
และหลังจากจบการบรรยาย (20 นาที) 
 
3. สรางความเขาใจ (Comprehension)  

ผูสอนแจก เอกสารหมายเลข 2 บทเพลง Prelude in D minor BWV875 ประพันธโดย Bach 
พรอมกับเปดเพลงดังกลาวใหนิสิตวิเคราะหจากการฟงควบคูไปกับดูโนตเพลง 

ผูสอนยกตัวอยางบทเพลงไทย “เขมรไทรโยค” เพื่อใหนสิิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบับท 
เพลงดังกลาวประกอบดวยองคประกอบในขอใดและมรีายละเอียดแตละองคประกอบอยางไร 

ใหนิสิตรวมกนัแสดงความคิดเห็นในประเด็น ความเหมอืน ความแตกตางของ
องคประกอบดนตรี 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ (Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็ว
สัมพันธกบัเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง(Harmony)  5.
ลวดลายการประพันธ (Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form) 7. คุณลักษณะของเสียง(Tone 
Color) ของบทเพลงตะวนัตก กับบทเพลง ไทยแบบฉบับ  

ผูเรียนรวมกนัสรุปมโนทัศน (20 นาที) 
 
4. ขั้นนําไปใช (Appliation)  

ผูสอนใหผูเรียน เรียนรูแบบรวมมือโดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอย ผูสอนใชวิธีการสอน
แบบรวมมือ(Cooperative Learning) โดยใชเทคนิค Think-Pair-Share ของ Spencer Kagan (1992) 
อางใน นาตยา ปลันธนานนท (2543) นํามาดัดแปลงใหเหมาะสมกับเนื้อหา และผูเรียนดังนี ้

ผูสอนแจกเอกสารหมายเลข 3 ใบมอบหมายงาน และเอกสารหมายเลข 4 โนตเพลง Minuet 
in G ประพันธโดย Beethoven โดยใหนิสิตแบงกลุมยอยละ 2 คนและตั้งชื่อกลุมของตนเอง นิสิต
อานและทําความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณและคําสั่งในใบงานอยางรอบคอบ และเริ่มทํางานตามที่
ไดรับมอบหมาย กอนลงมือทํางาน ผูสอนใหผูเรียนดําเนนิงานดังนี ้
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ปรึกษากันเบาๆ ไมสงเสียงดัง  ใหขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะตองานของเพื่อน 
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และใหเกียรติกัน  ชมเชยและใหกําลังใจกันและกนั 
หาขอสรุปในกลุมยอยรวมกนั เกี่ยวกบัการวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G  
ใหครบตามทีก่ําหนด (30 นาที) 
 

5. ขั้นวิเคราะห (Analysis) และสังเคราะห (Synthesis) 
เมื่อถึงเวลาที่กาํหนดผูสอนใหแตละกลุมนาํเสนอผลการวิเคราะหบทเพลง และรวมกันหา

ขอสรุปการวิเคราะหรวมกัน การนําความรู และทักษะไปปรับใช(20 นาที) 
 
7. ขั้นการประเมินคา (Evaluation) 

ผูเรียนรวมกนัอภิปราย สรุปและประเมนิคาสิ่งที่ไดมาจากการเขารวมกจิกรรม ทั้งดาน 
เนื้อหา ดานการทํางานรวมกนั ตลอดจนมกีารประเมินตามจุดประสงคที่ตั้งไว พรอมใหขอมูล
ยอนกลับในการทํางานรวมกันในกลุม เพือ่แกปญหาที่เกิดขึ้น(30 นาที) 

ผูสอนสนธนากับนิสิต ในประเดน็ทีย่ังไมชัดเจน ในหนวยกิจกรรมที่ 2 เร่ือง ศัพทบัญญัติ
เฉพาะทาง (Musical Term) ดนตรีชาติพันธุวิทยา  

ผูสอนมอบหมายใหนิสิตตัวแทนรวม 2 คนทําสรุปการบันทึกการเรยีนของผูเรียน(Journal) 
นําสงในวนัตอมา 
 ผูสอนสอบถามถึง ขอจํากัด อุปสรรค ปญหาตางๆ ในการเรียนวิชาปกติในหลักสูตรดนตรี
ชาติพันธุ ที่กําลังเรียนในปจจุบัน เพื่อผูสอนจะไดทราบขอมลูของนิสิต และนํามาปรับเนื้อหาการ
เรียนการสอนเพื่อชวยใหนิสิตประสบผลสําเร็จในการเรียนมากยิ่งขึน้ 
 
สื่อการเรียนรู 
 1. แผนการจัดการเรียนการสอน 
 2. เครื่องเลน CD 
 3. เอกสารประกอบบทเรียนและโนตเพลง 
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การวัดและประเมินผล 

1. ผลงานการวิเคราะหบทเพลง Minuet in G ประพันธโดย Beethoven โดยมีประเดน็ใน
การวิเคราะหองคประกอบดนตรีครบทั้ง 7 องคประกอบดังนี้ 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ
(Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  
4. การประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพนัธ(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ(Form)  
7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 

 
 2. แบบบันทึกภาคสนาม 
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การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 
หนวยกจิกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี 
สัปดาหที ่ 4   ภาคตน  ปการศึกษา  2548 

        
 

การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
องคประกอบของดนตรี ที่สําคัญที่สุดคือ จังหวะ(Rhythm) และเสยีงสูงต่ําหรือทํานองเพลง 

โดยทั่วไปองคประกอบอื่นๆของดนตรีมีความสําคัญซึ่งมีสวนทําใหดนตรีส่ือถึงความไพเราะและ
อารมณมากยิ่งขึ้นโดยทัว่ไปองคประกอบของดนตรีที่ทําใหดนตรีมีความสมบูรณมี 7 องคประกอบ
คือ 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ(Rhythm) 3. การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลา
และการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพนัธ
(Texture) 6.รูปแบบการประพันธ(Form)  7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 
 
1.ทํานองเพลง(Melody) 
 ทํานองคือการเชื่อมโยงและสอดคลองกันของระดับเสียงสูง-ต่ํา ภายใตกฎเกณฑของเวลาที่
กําหนดเดยีวกนั เราสังเกตเสยีงสูง-ต่ําของทํานองจากความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เชนทํานองมี
ลักษณะราบเรยีบ ทํานองที่ไลเรียงเสียงต่ําลงหรือสูงขึ้น หรือทํานองทีม่ีลักษณะมีความกวางของ
การกระโดดเสียง เปนตน Joseph Haydn คีตกวีชาวออสเตรียน กลาวถึงทํานองไววา “ทํานองเปนเส
นของดนตรีแตส่ิงนี้ยากที่จะสรรคสรางขึ้นมา การสรางทํานองที่สวยงามคืองานของอัฉริยะ” ศึกษา
ลักษณะของทาํนองตางๆตอไปนี ้
 
 1. ทํานองที่ราบเรียบ 

 
 

เอกสารหมายเลข 1 
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2. ทํานองที่ไลเรียงเสียงต่ําลง (Descending) 
 

 
 
 

3. ทํานองที่มีลักษณะมีความกวางของการกระโดดเสยีง 
 

 
 
2. จังหวะ(Rhythm) 
 จังหวะ(Rhythm) มีหนาที่ขับเคลื่อนดนตรีไปขางหนา คําวา beat คือหนวยพืน้ฐานทีเ่ราใช
เปนเกณฑสําหรับสัมพันธกบัเวลา ความตอเนื่องของการดําเนิน beat ในดนตรีมีการเนนย้ําแตละ 
beat ไมเทากัน   beat ที่เนนมากกวา beat อ่ืนๆเรียกวา accented การเนนย้ํา beat ปกติจะเกดิขึ้นทุก 2, 
3, หรือ 4 ไลเรียงกันเปนระเบียบ ซ่ึงการจดัใหเปนระเบยีบนั้นเรยีกวา meter โดยกลุม beat ที่เปน
ระเบียบจะถูกจัดเปนกลุมหรือหองเพลงโดยเสนกั้นหอง (barline) ปกติ beat แรกของหองเพลงเปน 
beat ที่เนนย้ําเสมอ  
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 ดนตรีตะวันตก แบงอัตราจังหวะ(Time หรือ meter) ออกเปน 2 ประเภทคือ 1. Simple time 
เชน 2/4, 3/4, หรือ 4/4 เปนตน  2. Compound time เชน 6/8, 9/8  หรือ 12/8 เปนตน 
 
3. การขับเคล่ือนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง (Tempo and Dynamics) 
 Tempo คืออัตราความเร็วของบทเพลง ความ เร็ว-ชาของบทเพลงมีความสัมพันธกับการ
ถายทอดอารมณอยางหนึ่งของบทเพลง สวน Dynamics หมายถึงความ ดัง-เบา ของบทเพลง ซ่ึงมี
ความสมัพันธเกี่ยวกับการถายทอดอารมณอยางหนึ่งของบทเพลงเชนเดียวกับ Tempo ดังตัวอยาง 
บทเพลง Piano Sonata ประพันธโดย Beethoven ตอไปนี้ 
 

 
 
4. การประสานเสียง(Harmony) 
 การประสานเสียงเปนการดาํเนินเสียงในแนวดิ่ง ซ่ึงเปนรูปแบบที่สําคัญของดนตรีตะวนัตก 
Harmony หมายถึง การดําเนนิเสียงประสานของความสัมพันธของคูเสียง (interval) และคอรด 
(chord) จากตวัอยางบทเพลง มีการประสานเสียงดวยคอรด ทํานองเพลงดังกลาวเปหลักในการชี้นํา
ใหเกิดการประสานเสียงตามทํานอง 
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5.ลวดลายการประพันธ (Texture)  
 ลวดลายการประพันธคือลักษณะของลวดลายของเสนเสียงในแนวราบ ที่ถักทอ รอยเรียง 
กับเสนเสียงในแนวตั้ง ออกมาเปนองครวมของเสียงเพลง แบงออกเปน 4 ชนิดคือ Monophonic 
Polyphonic Homophonic และ Heterophonic 
 

Monophonic  

 
 
 Polyphonic  

 
 
 บทเพลงที่มีหลายทํานองในเวลาเดยีวกัน (Polyphonic Texture) มีพื้นฐานมาจากการไลลอ
ทํานอง (Counterpoint) ตัวอยางเทคนิคการสรางทํานองและการ พัฒนาทํานองใหเกดิการไลลอคือ
รูปแบบ Contrapuntal Style โดยใชวิธี Imitation, Inversion, Retrograde, Augmentation หรือ 
Diminution เปนตน ดังตวัอยางตอไปนี ้
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Homophonic  

 

 
 
Hetheophonic 
 ดนตรีหรือบทเพลงที่มีหลากหลายทํานองโดยมี ทํานองหลัก 1 ทํานอง ประสานดวย
ทํานองที่ไลลอไปกับทํานองหลัก เชนเพลงไทยแบบฉบบัเปนตน  
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6. รูปแบบการประพันธ(Form)  
 รูปแบบการประพันธ หมายถึงโครงสรางของบทเพลง ใชเปนพื้นฐานในการประพนัธเพลง 
วิเคราะหเพลง ผูฟงดนตรีเขาใจในดนตรีทีฟ่งมากยิ่งขึน้ 

ตัวอยางรูปแบบการประพันธ Binary Form เปนรูปแบบการประพันธที่เรียบงาย โดยปกติ
พบในบทเพลงพื้นบานในวฒันธรรมตางๆหรือเพลงแบบฉบับของดนตรีตะวนัตก หมายถึงบทเพลง
ทอนเดียวเลนซ้ํากัน (A และ A) หรือบทเพลงสองทอน (A และB) ดังตวัอยางเพลง Yankee Doodle 
 

 
 

รูปแบบการประพันธ Ternary Form เปนรูปแบบการประพันธที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเทยีบกับ Binary Form โดยทัว่ไป Ternary Form หมายถึงบทเพลง 3 ทอน  
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7. คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) 
 Tone Color หรือ คุณลักษณะของเสียง หมายถึงเสียงไพเราะเกิดจากมิตติางๆของเสียง เชน 
ความหนา บาง เสียงเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลง ลักษณะวงดนตรีที่ใชบรรเลง ตลอดจนเสียงรองของ
มนุษยเปนตน 
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การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวิชาพื้นฐานดนตรีชาติพันธุวิทยา 

หนวยกจิกรรมที่ 3 การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี หอง..................................................... 
สัปดาหที ่ 4   ภาคตน  ปการศึกษา  2548  วันที่ ..........................................เวลา 3 ช่ัวโมง 

            
 

ใบมอบหมายงาน 
งานที่มอบหมาย 

ใหนิสิตแบงกลุมยอย กลุมละ 2 คนโดยการจับฉลาก และตั้งชื่อกลุมของตนเอง แตละกลุม
วิเคราะหองคประกอบของบทเพลงซึ่งประกอบดวย 1. ทํานองเพลง(Melody)  2.จังหวะ(Rhythm) 3. 
การขับเคลื่อนทํานอง ชา-เร็วสัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง(Tempo and Dynamics)  4. การ
ประสานเสียง(Harmony)  5.ลวดลายการประพันธ (Texture) 6.รูปแบบการประพันธ (Form) 7. 
คุณลักษณะของเสียง(Tone Color) ของบทเพลง Minuet in G ของ Beethoven  

ในการหาขอสรุปของการวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G ครูทําหนาที่ให
คําแนะนําและใหนสิิตปฏิบัตดิังนี ้

ใหผูเรียนปรกึษากันเบาๆ ไมสงเสียงดัง 
ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตองานของเพือ่น 
รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และใหเกียรติกัน 
ชมเชยและใหกําลังใจกนัและกัน 
หาขอสรุปในกลุมยอยรวมกนั เกี่ยวกบัการวิเคราะหองคประกอบของบทเพลง Minuet in G 

ใหครบตามทีก่ําหนด (30 นาที) 
เมื่อถึงเวลาที่กาํหนดผูสอนใหแตละกลุมนาํเสนอผลการวิเคราะหบทเพลง และรวมกันหา

ขอสรุปการวิเคราะหรวมกัน การนําความรู และทักษะไปปรับใช 
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แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรียน(Journal) 
 

ช่ือผูเรียน……………………………………………….……เลขประจําตัว………………………. 
หนวยกจิกรรมที่ ……………….……เร่ือง…………..………………………………….................
วันที…่…….เดือน………………….พ.ศ………….. 

         
 

1. -ขาพเจาไดเรียนรูอะไรบางในวนันี…้…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. กิจกรรมที่ทาํใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นและชอบมากที่สุด เพราะเหตใุด………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ส่ิงที่ผูเรียนยังขาดและตองการศึกษาเพิม่เติม …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..….. 
4. ในระหวางที่รวมกิจกรรมขาพเจาพบปญหาอะไรบาง…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ความในใจที่ขาพเจาอยากระบายใหผูสอนไดรับรู……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
5. ขาพเจาอยากใหมกีารปรับปรุงแกไขอะไรในกจิกรรมวันนีแ้ละแนวทางแกไขควรเปนอยางไร…. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ขาพเจาตองการใหผูสอนชวยเหลือในเรือ่งอะไรบาง…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. จากการเรียนรูเร่ืองตางๆ ในวนันี้เราใหขาพเจาเกดิพฤติกรรมจริยธรรม ใดบาง และขาพเจา 
     สามารถทําอะไรไดบาง …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
8. ขอคิดที่ไดจากการเรียนวันนี้คือ ........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  
ตัวอยางการเกบ็ขอมูลภาคสนาม  

หนวยกจิกรรมที่ 3 เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
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บันทึกภาคสนาม 
สําหรับการวิจัยเร่ือง การสรางกิจกรรมเตรียมความพรอมสําหรับรายวชิาพื้นฐาน 

ดนตรชีาติพันธุวิทยา” 
ผูบันทึก นาย สุพจน ยุคลธรวงศ 

หนวยกจิกรรมที่  3 เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี         
ผูเรียน   นิสิตปริญญาโท สาขาดนตรีชาตพิันธุวิทยา ช้ันปที่ 1 จํานวน 8 คน.สถานที่หอง ศน.1-111   
ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนษุยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) คร้ังที่ .2. 
วัน/เดือน/ป .อังคารที่.5 กรกฎาคม 2548...-เวลา 9.00-11.00 น. เวลาบันทึก..16.30 น.  
 

 บรรทัดที่/ 
ประเด็น 

บันทึกขอความ ความคิด/วิเคราะห 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

20 
 
 
 

      9.00 น. ครูเขาช้ันเรียน ครูพบวานิสิตนั่งรอเรียนอยาง
เรียบรอยเชนเดิมแตละคนกลาวคําวาสวัสดีคะ(ครับ)  ครูกลาว
ตอบรับสวัสดัเชน 
กัน ครูเริ่มตนทักทายและชมเชย นิสิตโดยทั่วไปในเรื่องการ
ตรงเวลาของนิสิตในครั้งนี้ ซึ่ง ปอ มาตรงเวลาตามสัญญา  
         ตอจากนั้น  ครูเริ่มนําเขาสูเนื้อหาดวยการพูดคุยถึงเรื่อง 
ที่ทํากิจกรรมในวันนี้ และถามถึง ประสบการณในดานการ
วิเคราะหองคประกอบของดนตรี ประสบการณที่เคยศึกษามา
ในระดับปริญญตรี หรืองานที่ทําอยู คําตอบของนิสิตสวน
ใหญเห็นตรงกันวา เคยเรียนผานมาบางเล็กนอย ซึ่งตอนนี้ลืม
และคืนอาจารยผูสอนไปหมดแลว 
          ครูพูดคุยเกี่ยวกับ ประโยชนและการนําไปใชของ การ
วิเคราะหองคประกอบของดนตรีเพื่อสรางความตระหนักใน
เรื่องที่จะเรียนวันนี้ 
         9.15 น. ครูเขาสูเนื้อหา โดยการแจกเอกสารหมายเลข 1  
การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี ครูต้ังคําถามวา ในการ
ฟงดนตรีที่เราชอบนั้นเราไดยินอะไรบางในเพลงแตละเพลง 
ครูใหแตละคนแสดงความคิดเห็น  แตละคนตอบตามความ
เขาใจและตามประสบการณของตนเอง  ตอจากนั้นครู
เช่ือมโยง แกไขคําตอบจัดเรียงคําตอบของนิสิต และสรุป 
ตอจากนั้นใหนิสิต ฟงบรรยายเนื้อหาใน เอกสารหมายเลข 1  
ในขณะบรรยาย การยกตัวอยางบทเพลง ครูใหนิสิต
อาสาสมัคร รองทํานองเพลง ที่มีลักณะ 1. ทํานองที่ราบเรียบ 

      นิสิตสนใจเขารวม
กิจกรรม 
 
 
      ครูใหความสําคัญและให
รางวัลนิสิตโดยการชมเชยที่
เขาช้ันเรียนตรงเวลา 
 
      ครูตองการทราบ 
background ความรูพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับศัพท ของนิสิตแตละ
คน 
      ครูช้ีใหตระหนักถึง
ความสําคัญของบทเรียนใน
วันนี้ 
 
 
       ครูใหผูเรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน 
       ครูใหนิสิตเรียนรูรวมกัน 
 
 
      ครูใหนิสิตกลาแสดงออก 
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25 

 
 

เพลง Shall We Gather at the River ตุตา เปนผูอาสารอง
โนตเพลง    2. ทํานองที่ไลเรียงเสียงต่ําลง เพลง Joy to the 
World นาย เปนผูอาสารองโนตเพลง  3. ทํานองที่มีลักษณะมี
ความกวางของการกระโดดเสียง เพลง The Star Spangled 
Banner  ตุตาและนาย ชวยกันรองจนจบ ครูไดทราบพื้นฐาน 
การรองโนตสากลของนิสิตวา จํานวนนิสิต 8 คน มีตุตา(เลน
เปยโน)และนาย(เลนทรัมเปต) มีพ้ืนฐานในการอานโนตเพลง
(Sight Reading) ไดดี 
             9.35 น. ครูแจกเอกสารหมายเลข 2 บทเพลง Prelude 
ของ Bach ครูใหนิสิตพิจารณาและฟงบทเพลงดังกลาวและ
ลองวิเคราะหเบื้องตนและตอบคําถาม 1. บทเพลงเกิดขึ้นใน
สมัยใด  2. Texture เปนประเภทใด 3.อยูบันใดเสียงใด 4. ใช
เครื่องดนตรีช้ินใดบรรเลง  5. เพลงเร็วหรือชา ครูสรุปคําตอบ
ใหนิสิตฟง ขอ 1 บทเพลงเกิดขึ้นในสมัยใด  เมื่อทราบผูแตง
คือ Bach คําตอบขอนี้คือ สมัย บาโรก หรือทราบจากชื่อบท
เพลง Prelude and Fugue ซึ่งแสดงถึงบทเพลงในสมัย บาโรก 
เชนกัน 2. Texture เปนประเภทใด คําตอบขอนี้คือ Polyphonic 
โดยพิจารณาจาก โนตเพลงมีทํานอง 2 ทํานองขึ้นไป หรือเปน
บทเพลงที่แตงโดย Bach หรือเปนบทเพลงในสมัย บาโรก เปน
ตน  ขอ 3.อยูบันใดเสียงใด คําตอบขอนี้คือ D minor โดย
พิจารณาจาก Key Singnature โนตเพลง  ขอ4. ใชเครื่องดนตรี
ช้ินใดบรรเลง คําตอบคือ ฮารปซิคอรด โดยพิจารณาจาก 
กุญแจประจําหลัก(Clef) เครื่องดนตรีประเภทคีบอรดที่นิยมใน
สมัย บาโรก คือ ฮารปซิคอรด สมัยของ Bach ยังไมมีเปยโนใช
แพรหลาย บทเพลงดังกลาวนิยมใชเปยโนบรรเลงในสมัย
ปจจุบัน  5. เพลงเร็วหรือชา คําตอบคือ เร็ว พิจาณาจาก Tempo 
ที่กําหนดคือ Alegro ซึ่งหมายถึงเร็ว 
            ใบมอบหมายงาน เอกสารหมายเลข 3 และเอกสาร
หมายเลข 4 บทเพลง Minuet in G ประพันธเพลงโดย 
Beethoven  ครูใหนิสิตแบงกลุมออกเปน 4 กลุมกลุมละ 2 คน 
โดยจับฉลากและตั้งช่ือกลุมของตนเอง ครูใหนิสิตอานและทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับงานที่มอบหมาย และเริ่มลงมือทํางาน   

ในระหวางทํางานที่ไดรับมอบหมาย ใหนิสิตกลุม
ยอยรวมกันทํางาน ชวยเหลือกัน และชวยกันสรุป ความหมาย

 
 
 
 
 
       ทราบจุดเดนของผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ตัวอยางของไดมาซึ่งความรู 
เกิดจาก การวิเคราะห การ
สังเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมในบทเรียน 
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ศัพทที่ไดรับมอบหมายใหไดมากที่สุดในระหวางนี้ครูทํา
หนาที่ คอยใหคําปรึกษา ชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น ชวยเหลือ 
และแนะนําขอขัดของตางๆ ครูสังเกตเห็นวานิสิตสามารถ
ทํางานกลุมไดและสนุกตอการทํางานกลุมยอย 

10.15 น. ครูเรียกใหทุกกลุมนําเสนอชื่อกลุมและการ
วิเคราะหบทเพลง Minuet in G ประพันธเพลงโดย Beethoven  
โดยมีช่ือกลุมดังนี้ 1. กลุม1  2. กลุม2  3.  กลุม 3  4. กลุม 4   
หลังจากนั้น ครูใหนิสิตเรียนรูรวมกัน จากการวิเคราะหบท
เพลง นิสิตทั้ง 4 กลุมสามารถ นําเสนอและสรุปวิเคราะหบท
เพลงดังกลาวรวมกันไดครบทุกองคประกอบ ครูมีสวน 
เพิ่มเติมบางประเด็นใหสมบูรณ 

  11.00 น. ครูสอบถามถึงปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดของนิสิตที่เกิดจากการเรียนในหลักสูตรดนตรีชาติ
พันธุวิทยา นิสิตมีปญหาเดิมคือมีงานที่ไดรับมอบหมายมาก
ขึ้น เกรงวาจะทําไมทันสงอาจารยผูสอน  ครูใหกําลังใจให
นิสิตตั้งใจทํางานตอไป และนิสิตที่ตองการคําปรึกษาหรือ
ชวยเหลือสิ่งใดใหนัดหมายขอคําปรึกษาไดไมตองเกรงใจ  
และบอกเลิกช้ันเรียน ออ(สายชล)ทําหนาที่เปนตัวแทนหอง
กลาวคําวา “นิสิตกราบ” นิสิตทั้งช้ันเรียน ยกมือไหวพรอมกับ
กลาวคําวา “สวัสดีคะ(ครับ)” 

 
 
 
 
 
 
 
Learning by Doing 
 
 
 
ครูแสดงบทบาท mentoring 
 
 
 
 
 
การแสดง จริยธรรมของนิสิต  
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ภาคผนวก จ  
ตัวอยางบนัทกึการเรียนรูของผูเรียน(Journal) 

หนวยกจิกรรมที่ 3  เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของดนตร ี
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แบบบันทึกการเรียนรูของผูเรียน(Journal) 
ช่ือผูเรียน      นิสิตคนที 3      เลขประจําตัว      4871xxxx 

หนวยกจิกรรมที่  3    เร่ือง การวิเคราะหองคประกอบของดนตรี        วันที่  5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2548 
วัน-เวลาที่บันทึก  5/08/48  12.50 น. 

          
 

1. ขาพเจาไดเรียนรูอะไรบางในวนันี ้
 องคประกอบของดนตรี  ที่สําคัญที่สุดคือ จังหวะ และเสียงสูง ต่ํา หรือทํานองเพลง  การ
ขับเคลื่อนทํานอง ชา -เร็ว สัมพันธกับเวลาและการเนนเสียง  การประสานเสียง ลวดลายการ
ประพันธ รูปแบบการประพนัธ คุณลักษณะของเสียง  เปนการทบทวนความรูเดิมซึ่งไมไดใชมา
หลายป และสามารถนําไปใชในวิชาการวิเคราะหบทเพลงได 
  
2. กิจกรรมที่ทาํใหเกิดความรูความเขาใจมากขึ้นและชอบมากที่สุด เพราะเหตใุด 
 มีแบงกลุมทํางานรวมกนั  การแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งกันและกันในกลุม ถึงการ
วิเคราะหบทเพลงที่ไดรับมา เหมือนเปนการทบทวนความรูเดิม ทําใหไดทบทวนเรื่องคําศัพท  และ
เครื่องหมายสญัลักษณทางดนตรี  ที่เกิดขึ้นในบทเพลงทีอ่าจารยผูสอนแจกใหแตละกลุมทําการ
วิเคราะห    
 
3. ส่ิงที่ผูเรียนยังขาดและตองการศึกษาเพิม่เติม  
 บทเพลงสําหรับทําการวิเคราะหแตละยุค เพราะไมชํานาญในเรื่องบทเพลงประเภท คลาส
สิค   ตองการใหเพิ่มเติมในเรือ่งของ ประวตัิ  และผลงานของคีตกวีเอกของโลกที่สําคัญ ๆ  
 
4. ในระหวางที่รวมกิจกรรมขาพเจาพบปญหาอะไรบาง 
 ความหมายของบทเพลง  ผูแตง  ยุคสมัย คําศัพทบางคําในบทเพลง การวเิคราะหคอรด 
 
5. ความในใจที่ขาพเจาอยากระบายใหผูสอนไดรับรู 
 ในการวิเคราะหบทเพลงขาพเจาไมมีความรูในเรื่องนี้เลย เพราะไมไดเรียนในหลักสตูรที่
ผานมา จึงทําใหวิเคราะหบทเพลงออกมาไดไมตรงตามจดุประสงคของอาจารย แตในการเรียนวันนี้
ขาพเจาไดรับความรูเพิ่มมากขึ้นและคดิวาคงไดนําไปใชใหเกิดประโยชนในวิชาการวิเคราะหบท
เพลงตอไป 
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6. ขาพเจาอยากใหมกีารปรับปรุงแกไขอะไรในกจิกรรมวันนีแ้ละแนวทางแกไขควรเปนอยางไร 
  อยากใหมีการปฏิบัติมากกวานี้  เชน มีการวิเคราะหแบบกลุม  และแบบเดี่ยว   เพื่อใหเกิด
ความเขาใจมากยิ่งขึ้น 
 
7. ขาพเจาตองการใหผูสอนชวยเหลือในเรือ่งอะไรบาง 
    ชวยเพิ่มเทคนิคการวิเคราะหบทเพลง   และนําผลงานเพลงคลาสสิคของคีตกวีแตละสมัย 
เพื่อใหไดทําความเขาใจในบทเพลง และวเิคราะหผลงานเพลงไดถูกตองและแมนยํา 
 
8. จากการเรียนรูเร่ืองตางๆ ในวนันี้เราใหขาพเจาเกดิพฤติกรรมจริยธรรม ใดบาง และขาพเจา
สามารถทําอะไรไดบาง      
    หมั่นขยนัในการทบทวนบทเรียน การแลกเปลี่ยนความคิดกับสมาชิกในกลุม  ยอมรบั
ทัศนคติที่แตกตางไปจากที่ขาพเจาคิด   ซ่ึงชวยใหขาพเจามีความอดทนในการหาความหมาย 
สัญลักษณทางดนตรีใหมากขึ้น 
9. ขอคิดที่ไดจากการเรียนวันนี้คือ  
 
  ตองมีความขยนั อดทน และพยายามทีจ่ะหาความรู  และทําความรูจักกบับทเพลง
ที่เปนแบบฉบบัตะวนัตกใหมากยิ่งขึ้น  เพราะจะไดเปนแนวทางในการเรียนวิชาการวิเคราะหบท
เพลงตอไป  และยังเปนผลสงไปยังตวัขาพเจาคือ การเปนนักมานษุยดุริยางควิทยานั้น ไมใชเพยีงแต
จะศึกษางานภาคสนามของชนกลุมนอยเทานั้น  ส่ิงสําคัญเรายังสามารถศึกษาถึงวัฒนธรรมตะวันตก
ได คือ การวิเคราะหผลงานทีเ่ปนแบบฉบับไดดวย 
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ภาคผนวก  ฉ 
แผนการเรียนการสอน 7 รายวิชาในหลักสูตรวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา  
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รายวิชา 393561 ดนตรขีองโลก (Music of the World) 
 

เคาโครงรายวชิา 393561 ดนตรีของโลก (Music of the World) วัฒนธรรมดนตรีของโลก  
คุณลักษณะของดนตรี รูปแบบของดนตรี เครื่องดนตรี ระบบเสียง หนาที่ของดนตรีในสังคม 
ความสัมพันธระหวางดนตรกีับศิลปะแขนงอื่นๆ 

จุดประสงค  เพื่อใหมีความรูความเขาใจดานตางๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางดนตรีในภมูิภาค 
ตางๆของโลก ทั้งในเชิงดุริยางควิทยาและเชิงมานุษยดุริยางควิทยา  
 เนื้อหาวิชา  สภาพทางภมูิศาสตร ลักษณะทางวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูที่สงผลตอ
ดนตรี  ดนตรขีองประเทศในทวีป เอเชยี  ออสเตรเลีย ยโุรป อัฟริกา อเมริกาเหนือ  และอเมริกาใต   

จุดประสงค อธิบายแนวทางศึกษาดนตรีโลกในเชิงมานษุยดุริยางควิทยาได ดังนี้  1) เลา 
ประวัติความเปนมาโดยสังเขปของดนตรีในวัฒนธรรมตางๆทั่วโลกได  2) อธิบายคุณลักษณะทาง
ดนตรี (music trait) ของวัฒนธรรมตางๆที่กําหนดใหได 3) ระบุเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง และ
การใชงานในสังคมและอื่นๆ เมื่อไดฟงบทเพลงได 4) เปรียบเทียบความคลายคลึงและแตกตางของ
ดนตรีตางวัฒนธรรมไดอยางมีเหตุผล 
 

แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  
1. การเขาเรียน  นักศกึษาทกุคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา การเขาบรรยายสาย 

เกินครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด และจะขาดรวมกันไดไมเกนิ 3 คร้ัง  นอกจากปวยโดยมใีบแสดงการเขา
รับการรักษาพยาบาล หรือ ใบรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ  การขาดเรียนเกินสามครั้งไมมีสิทธิ์
เขาสอบปลายภาค  เวนแตเกดิจากเหตุสุดวสัิยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป 
 

2. การสอน  ใชการบรรยายเปนหลัก  การฝกงานตามใบงานที่กําหนดให และการศึกษา 
ภาคสนาม การศึกษา โดยใชกระบวนการวจิัย การคนควา การรวบรวมผล  การวิเคราะห วิจารณ 
การสรุปนําเสนอ  และการศกึษาแบบอาศยัส่ือเครือขายการศึกษาของโลก (World wild web based 
education)  
 

3. การทํารายงาน  ใหนิสิตเลือกหัวขอเร่ืองที่เหมาะสม เขยีนเคาโครงการศึกษาเสนอ 
อาจารยผูสอน เมื่อไดรับอนมัุติแลวจึงลงมอืศึกษา จดัทําเอกสาร พรอมทั้งรายงานดวยวาจาโดยใช
ส่ือ เชน Power Point ในการนําเสนอ งานที่เขียนและการนําเสนอตองไดคุณภาพ เหมาะสมแก
การศึกษาในระดับปริญญาโท การคนควาอางอิงจาก Website ตองศึกษาและนํามาเรยีบเรียงใหม
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ดวยถอยคําสํานวนของตนเอง โดยมีการอางอิงที่ถูกตอง และให ถายสําเนาเอกสารจาก web แนบมา
ดวยทุกครั้ง  
 

4. การฟงดนตรี  นิสิตตองฟงดนตรีนานาชาติ จากซีดีที่กาํหนดให และสามารถระบุชาติ 
เจาของดนตรพีรอมทั้งคุณลักษณะทางดนตรีได  
 

5. กิจกรรมอื่นๆ เชน การทําแบบฝกหัด  ตอบคําถาม รวมอภิปรายแสดงความคิดเหน็ ฯลฯ  

สื่อการสอน  

1 ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
2 Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint and LCD projector  

 

การวดัและประเมินผล  การประเมินผลพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 

1 Term paper และการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน 20 % 
2 การฟงบทเพลงที่กําหนดให 20 %  
3 สอบขอเขียน 60 %  
 
หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 
1. ปญญา  รุงเรือง. ดนตรีแหงเอเชียและแปซิฟค. เอกสารการสอน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๕ 
2. Bruno Nettl.  Excursions in World Music. New Jersey: Prentice Hall 1997 
3. Stanley Sadie.  The New Grove Dictionary of Music & Musicians. London: 

Macmillan Publishers     
4. Limited, 1970 
5. James Porter & Timothy Rice. The Garland Encyclopedia of World Music Vol.1-

10:  
6. New York, 2001-2 
7. Elizabeth May. Musics of Many Cultures An Introduction. Berkley: University of 

California Press,1979 
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8. Ramon P. Santos. The Musics of ASEAN 1995 (Asian Committee on culture and 
Information) 

9. Terry Miller and Andrew Shariary.  World Music A Global Journey: Routledge, 
New York. 2006  

 
393522 ประวัติดนตรีตะวันตก (History of Western Music) 

 
เคาโครงรายวชิา (Course Outline)  

 ขอบเขตและแนวทางศึกษาประวัติดนตรีตะวันตก ประวัตกิารดนตรี คีตกว ีและผลงาน 
คุณลักษณะของบทเพลงสมัยตางๆ 
 
จุดประสงค  

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในประวัติความเปนมา และพฒันาการของดนตรีสมัย  
Medieval, Renaissance, Baroque, Classic, Romantic และดนตรีสมัยศตวรรษที ่ 20 จนถึงปจจบุนั 
โดยศึกษาเรื่องราวของคีตกว ี และความเปลี่ยนแปลงของดนตรี ในเชงิประวัติศาสตร ศิลปกรรม 
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งเปนแนวทางการศกึษาในเชิงมานุษยดุริยางควทิยา ตลอดจนศึกษาเนื้อหา
ทางดนตรีเองในเชิงดุริยางควทิยา 
 
แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  
 

1. การเขาเรียน  นักศกึษาทกุคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา การเขาบรรยายสาย 
เกินครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด และจะขาดรวมกันไดไมเกนิ 3 คร้ัง นอกจากปวยโดยมีใบแสดงการเขา
รับการรักษาพยาบาลหรือใบรับรองจากสถาน พยาบาลของรัฐ  การขาดเรียนเกินสามครั้งไมมีสิทธิ์
เขาสอบปลายภาค  เวนแตเกดิจากเหตุสุดวสัิยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป    

 
2. การสอน  ไดแก การบรรยาย การเรียนการสอนแบบรวมมือกันนักศึกษา  ตองมีสวนรวมใน 

การ แสดงความคิดเห็น อภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การศึกษาโดยใชกระบวนการวิจยั 
การคนควา การรวบรวมผลการวิเคราะห วจิารณ การสรุปนําเสนอและการศึกษาแบบอาศัยส่ือ
เครือขายการศกึษาของโลก (Web based education)  
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3. การเขียนบทความทางวิชาการ  ใหศกึษาคนควาเรื่องที่กําหนดให (จะกําหนดภายหลัง) เร่ือง 
ใดเรื่องหนึ่งแลวเรียบเรียงเปนรายงานพิมพลงกระดาษขนาด A4 Font 16 pt.โดยใช Computer 
Word Processor สงใหตรวจ เย็บเลม ทําสําเนาแจกเพื่อน พรอมทั้งเสนอรายงานดวยวาจา    

 
4. กิจกรรมอื่นๆ เชน การศึกษาเอกสาร การสรุปยอ การทําแบบฝกหัด การฟงดนตรแีตละสมัย  

ตอบคําถาม อภิปราย การนําเสนอรายงาน  ฯลฯ 
 

สื่อการสอน 

1. ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
2. Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint and LCD projector ใชตาม
ความจําเปน 

การวัดและประเมินผล  การประเมินผลพิจารณาจากสิ่งตอไปนี ้

1. การมีสวนรวมในการเสนอความเห็น การอภิปราย  กิจกรรม และแบบฝกหัดตางๆ 10 % 
2. บทความเกีย่วกับประวัตดินตรี 20 % 
3. การฟงบทเพลงที่กําหนดให 20 % 
3. การสอบทั้งแบบปรนัย อัตนัย  50 % 
4. การตัดเกรด ใชวิธี Criterion reference evaluation (อิงเกณฑ) 70 – 80 = A,  81 - 90 = B,  90   
    ขึ้นไป  = A 

 
หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 

ปญญา รุงเรือง : เอกสารการสอนวิชาประวัตดินตรีตะวันตก 
Brown, Haward M.: Music in the Renaissance  
Longyear, Rey M.: Nineteenth-Century Romanticism in Music  
Palisca, Claude V: Baroque Music 
________  A History of western Music 
Pauly, Reinhaed G.: Music in the Classic Period 
Seay, Albert: Music in the Mediaeval World,  
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Sardie, Standley:  The New Grove Dictionary of Music and Musicians   
Wold, Milo:   An Outline History of Western Music  

 
หมายเหตุ การศึกษาคนควาจาก  Website ตองระบุที่มาอยางชัดเจน การเขียนตองใชถอยคําสํานวน
ของตนเอง หากมีการลอกขอความ (citation) ตองอางอิงใหถูกวิธี และตองสําเนาเรื่องที่ศึกษาแนบ
มาดวยทุกเรื่อง   

 
 

393571 พื้นฐานวิชาดนตรชีาติพันธุวิทยา (Foundation of Ethnomusicology) 
 

  คําอธิบายรายวิชา แนวทางและวิวฒันาการของการศึกษาดนตรีชาติพันธุวิทยา ทฤษฎแีละ
วิธีการศึกษา หลักการศึกษาวิจัย ภาคสนาม กระบวน การเก็บขอมลูและวิเคราะหขอมูล การใช
สัญลักษณแทนเสียง การศึกษาวิชาดนตรีชาติพันธุในประเทศไทย แนวโนมของการ ศึกษาสาขา
ดนตรีชาติพันธุวิทยา การนําเสนอผลการศึกษาวจิัย 
 

วัตถุประสงค  รายวิชานี้มจีุดประสงคเพื่อใหมีความรูความเขาใจในศาสตรทางมานุษยดุริ 
ยางควิทยาอยางถูกตอง เพียงพอที่จะ ศกึษาคนควาหาความรู วิเคราะห วจิัย สามารถใชความรูทักษะ
และประสบการณของตนเพือ่การสอน และการ ปฏิบัติงานใดๆที่เกีย่วของกับมานุษยดุริยางควิทยา 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  
 
1. การเขาเรียน นักศกึษาทกุคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา   การเขาบรรยายสายเกนิครึ่ง

ช่ัวโมงถือเปนขาดและจะขาดรวมกนัไดไมเกิน ๓ คร้ัง นอกจากปวยโดยมีใบแสดงการเขารับการ
รักษาพยาบาล หรือใบรับรองจากสถาน พยาบาลของรัฐ การขาดเรียนเกินสามครั้งไมมีสิทธิ์เขาสอบ
ปลายภาค เวนแตเกดิจากเหตสุุดวิสัยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป    
  
2. การสอน ไดแก การบรรยาย การเรียนการสอนแบบรวมมือกัน นักศกึษาตองมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็น การอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาโดยใชกระบวนการวิจยัการ
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คนควา การรวบรวมผล การวิเคราะห วิจารณ การสรุปนําเสนอ   และการศึกษาแบบอาศัยส่ือ
เครือขายการศกึษาของโลก (Web based education)  
 

3. การศึกษาเอกสารและเขียนรายงานสรุปยอ   รายวิชานีก้ําหนดใหนักศึกษาทุกคนอาน (อาน
ดวยตนเอง) บทความทางมานุษยดุริยางควทิยา (ภาษาไทยและอังกฤษ) จากเรื่องที่กําหนดให 
(สําหรับ ปริญญาโทจํานวน 10 เร่ือง ปริญญาเอก 15 เร่ือง) แลวเขยีนสรุปยอเปนภาษาไทยความยาว
ไมเกิน 2 หนากระดาษพิมพขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16 ใหสงรายงานการศึกษาเอกสารนี้ตรงตาม
เวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษาอยางเครงครัด มิฉะนั้นทานจะไมมีเวลาทํางานอื่นๆ (อาจสอบ
ปากเปลา) 

 
4. การถอดโนตเพลง ใหนกัศึกษาทุกคนฝกหัดถอดโนตเพลงจากเทปทีก่ําหนดให (จํานวน 

10 เพลง ป.โท และ 15 เพลง สําหรับ ป.เอก) โดยขอรับเทปไดที่ธุรการสาขาวิชา การถอดโนตจะใช
โนตใดๆก็ได รวมทั้งโนตหรือสัญลักษณที่ทานคิดขึ้นเอง แตตองอธบิายหลักการและเหตุผลใหได   
การสงงานใหสงตามกําหนดเวลา  

 
5. การเขียนบทความทางวิชาการ  

        5.1 เขียนบทความเชิงวิชาการ ที่ไดขอมูลมาจากการสัมภาษณนักดนตรี หรือผูรู ที่
อาจารยผูสอนเห็นชอบ โดยแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชเครือ่งมือในการเก็บขอมูลดวย
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง สไลด ฯลฯ อยางมคีุณภาพเหมาะสมกับสถานภาพของผูเรียนแตละระดับ
(สงภายในสัปดาหที่มีการสอบกลางภาค) 
     5.2 เขียนบทความในเชิง “มานุษยดุริยางควิทยา” จํานวน 1 เร่ือง (ความยาวไมนอยกวา 
15 หนาสําหรับป.โท และ 20 หนา สําหรับป.เอก) ดวย Computer Word Processor ใชกระดาษพิมพ
ขนาด A4 ใหเสนอเคาโครง (Outline) เร่ืองที่ทานสนใจตออาจารยผูสอนเพื่อขอความเห็นชอบกอน
ลงมือเขียน บทความนี้อาจจะนําไปลงพิมพในวารสารที่เกี่ยวของจึงตองมีคุณภาพสูงทั้ง ดาน
เนื้อหา การใชภาษา ถอยคําสํานวน และใชการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ (สงภายในวันสอบ
ปลายภาค) 

 
6. ฝกฝนการใชเครื่องมือสนาม เชน Video camera โดยเชื่อมโยงกับรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อ

การดนตรี เพื่อการเก็บขอมูลเบื้องตน 
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7. กิจกรรมอื่นๆ เชน การทําแบบฝกหัด  ตอบคําถาม อภิปราย 
 

สื่อการสอน 

 1. ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
 2. บทความทีก่ําหนดใหอานและสรุปยอ ใหขอยืมเอกสารซึ่งอยูในกลองพลาสติก รหัส 
ETHNO 393571 – (I - XV)   เพื่อนําไปถายเอกสารเปนของตนเองแลวนํามาคืนทันททีี่ ถายเอกสาร
เสร็จ เพื่อเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชบาง  
 3. เทปบันทึกเสียง เพื่อฝกหดัถอดเพลงลงเปนโนต 
 4. Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint and LCD projector 
 

การวัดและประเมินผล  การประเมินผลพจิารณาจากสิ่งตอไปนี ้

 1. การอานและสรุปยอบทความที่กําหนดให 10 เร่ือง แตละเรื่องใหเกรด จากสูงไปต่ําใน
ระดับ 5, 4, 3, 2 และ 1 เร่ืองใดไดคะแนนระดับต่ํากวา 3 ตองนํากลับไปแกไขหรือเขียนใหม   (คิด
เปนรอยละ 20) 
 2. การถอดเพลงจากเทปลงเปนโนต แตละเพลงใหเกรด จาก 5, 4, 3, 2 และ 1   เพลงใดได
คะแนนระดับต่ํากวา 3 ตองนํากลับไปแกไขหรือเขียนใหม (คิดเปนรอยละ 20) 
 3. การเขียนบทความเชิงวิชาการ 1 เร่ือง (คิดเปนรอยละ 20) 
 4. บทความจากการสัมภาษณ พรอม ผลผลิตภาคสนาม (คิดเปนรอยละ 20) 
 5. การมีสวนรวมในกิจกรรม การอภิปราย และอื่นๆ และสอบปลายภาค (คิดเปนรอยละ 
20) 
หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 

1. ปญญา  รุงเรือง  หลักวิชามานุษยดุริยางควทิยา เอกสารการสอน ม.เกษตรศาสตร 2546 
2. ____________  หลักวาทการสําหรับนักมานุษยดุริยางควิทยา เอกสารการสอน 
มหาวิทยาลัย    

    เกษตรศาสตร 2546 
3. Anthony Seeger: Styles of Musical Ethnography.  
4. Bruno Nettl : Study of Ethnomusicology    
5. ____________  Theory and Method of Ethnomusicology 
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6. Alan Merriam: The Anthropology of Music   
7. ____________ The Anthropology of Music   
8. Margaret J. Kartomy: On Concepts and Classifications of Musical Instruments 
9. Stanley Sardie: The New Grove Dictionary of Musics and Musicians 
10.  Helen Myers: Ethnomusicology An Introduction  

 
บทความที่กําหนดใหอาน 

1. ปญญา รุงเรือง : แนวทางการเตรียมตัวเพื่อเปนนักมานุษยดุริยางควิทยา 
2. Helen Myers: Ethnomusicology  
3. Bruno Nettl : Study of Ethnomusicology pp. 37 51  
4. Stanley Sardie: “Ethnomusicology” The New Grove Dictionary of Musics and 

        Musicians. 
5. Anthony Seeger : Styles of Musical Ethnography.  
6. Alan Merriam: The Anthropology of Music pp.3-35 
7. Alan Merriam: The Anthropology of Music pp.37-60 
8. Bruno Nettl : Study of Ethnomusicology pp.3-17  
9. Bruno Nettl : Study of Ethnomusicology pp. 18-35 
10. Bruno Nettl: Theory and Method of Ethnomusicology pp. 62-96  
11. Margaret J. Kartomy: On Concepts and Classifications of Musical Instruments 
12. Schuursma: A Brief Overview of Recent Ethnomusicology  
13. Anthony Seeker: Ethnography of Music  pp.88-107 
14. Tilman Seebass: Iconography pp.238-243 
15. Ter Ellingson: Notation  pp.153-163 

 
 
 
 
 
 
 



 
321 

385591 วิธีวิจัยทางมานุษยดริุยางควิทยา (Research Methods in Ethnomusicology) 
 

เนื้อหาวิชา วิธีวิทยาการวิจยั การวิจยัเชิงปรมิาณและการวจิัยเชิงคณุภาพ การวิจยัดาน 
ดนตรีกับวัฒนธรรม การเขียนเคาโครง งานวิจยั การวางแผน และดําเนนิงานวจิัย การวิเคราะห
ขอมูล การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม การนาํเสนอผลงานวิจัย  

 
วัตถุประสงค  รายวิชานี้มจีดุประสงคเพื่อให  
1. อธิบายหลักการและวิธีการวจิัยเชิงประมาณและเชิงคุณภาพได 
2. อธิบายเปรียบเทียบความคลายคลึงและแตกตางระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพได 
3. วางแผน เขยีนขอเสนอการวจิัย และดําเนินงานวิจยั ทางมานุษยดุริยางควิทยาไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
4. นําเทคนิควิธีการวิธีการวิจยัทางมานุษยดุริยางควิทยาไปใชในสถานการณจริงได 
5. ปฏิบัติการวิจัยภาคสนามไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. นําเสนอผลงานวิจยัทั้งแบบขอเขียนและปากเปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  
 
1.  การเขาเรียน  นิสิตทุกคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา   การเขาบรรยายสาย 

เกินครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด  และจะขาดรวมกันไดไมเกนิ 3 คร้ัง  นอกจากปวยโดยมใีบแสดงการเขา
รับการรักษาพยาบาล หรือใบรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ  การขาดเรียน เกิน3คร้ัง ไมมีสิทธิ์เขา
สอบปลายภาค เวนแตเกดิจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป    

 
2.  การสอน  ไดแก  การบรรยาย  การเรียนการสอนแบบรวมมือกัน  นกัศึกษาตองม ี

สวนรวมในการแสดงความคดิเห็น การอภปิราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การศึกษาโดยใช
กระบวนการวจิัยการคนควา การรวบรวมผล การวิเคราะห วิจารณ การสรุปนําเสนอ และการศึกษา
แบบอาศัยส่ือเครือขายการศึกษาของโลก (Web based education)  
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 3.  การศึกษาภาคสนาม นักศึกษาตองฝกปฏิบัติงานภาคสนามรวมกบัผูสอนตาม 
โครงการที่กําหนด  แลวนําเสนอผล งานของตน ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามหลักการและวิธีการ
ทางมานุษยดุริยางควิทยา คนละ 1 ช้ิน แลวรวบรวมเปนเอกสารรายงานการศึกษาภาคสนามของ
กลุม พรอมทั้งมีวีซีดีภาพยนตแบบ documentation ประกอบดวย 

 
4.  กิจกรรมอืน่ๆ เชน การทาํแบบฝกหัด และงานที่มอบหมายใหเปนครั้งคราว อาน 

บทความตามที่กําหนดแลวสรุปยอตอบคําถาม รวมอภปิรายแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  
 

สื่อการสอน  
 1. ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
 2. Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint and LCD projector  
  3.เอกสารการวิจัย ใชตามความจําเปน  

 

การวัดและประเมินผล   การประเมินผลพิจารณาจากสิ่งตอไปนี ้

1. สอบขอเขียน 20 % 
2. การมีสวนรวมในการเสนอความเหน็ การอภิปราย กจิกรรม และแบบฝกหัดตางๆ 20 

% 
3. การปฏิบัติงานภาคสนาม ความสามารถในการปฏิบัติงาน มนุษยสัมพนัธ การรวมงาน

กับหมูคณะ และผลงานที่ไดจากการศึกษาภาคสนาม ทั้งตัวผลงานและการนําเสนอ (60 
%) 

 
หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 

 
ปญญา  รุงเรือง  การวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา. เอกสารการสอนมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร, 2545 
สุภางค  จันทวานิช   วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530 
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งามพิศ สัตยสงวน   การวิจัยทางมนุษยวิทยา. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
----------------------- ประสบการณวิจัยทางมนุษยวิทยาขามวัฒนธรรม. จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 
สมหวัง พิธิยานุวัฒน   รวมบทความทางวธีิวิทยาการวิจัย เลม ๑, ๒ คณะครุศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 
393521 ประวัต,ิ พัฒนาการของดนตรีไทย (Histrory and Development of Thai Music) 
 
 เคาโครงรายวชิา  ความหมายและขอบเขตของประวัติดนตรีไทย  ประวัติดนตรีไทยตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  สมัยกรุงรัตนโกสนิทร  (สมัยกรุงธนบุรีถึง
รัชกาลที่ 4, สมัยรัชกาลที่ 5 ถึง 7, และ สมัยรัชกาลที่ 8 ถึง ปจจุบัน) ขอมูลหลักฐานเกีย่วกับดนตรี
ไทย  
 

จุดประสงค เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ สามารถอธิบายประวัติและพัฒนาการของดนตรี
ไทยตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร  
จนถึงปจจุบัน  ในแงของความสมัพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
การปกครองในเชิงมานุษยดริุยางควิทยา  โดยสามารถเชื่องโยงกับประวัติการดนตรีของโลกได  
โดยศึกษาถึงเครื่องดนตรี การประสมวงดนตรี  คุณลักษณะของบทเพลงและบทบรรเลง บทบาท 
หนาที ่ของนักดนตรีและตวัดนตรีในสังคมยุคไทยตางๆ  
 

แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  
 
1. การเขาเรียน นักศกึษาทกุคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา การเขาบรรยายสาย 

เกินครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด และจะขาดรวมกันไดไมเกนิ 3 คร้ัง นอกจากปวยโดยมใีบแสดงการเขา
รับการรักษาพยาบาลหรือใบรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ การขาดเรยีนเกนิสามครั้งไมมีสิทธิ์
เขาสอบปลายภาค เวนแตเกดิจากเหตุสุดวสัิยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป  
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2. การสอน ไดแก  การบรรยาย  การเรียนการสอนแบบรวมมือกัน  นักศึกษา ตองมีสวน 
รวมในการ แสดงความคิดเห็น  การอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง  การศึกษาโดยใช
กระบวนการวจิัย การคนควา การรวบรวมผล  การวิเคราะห วิจารณ การสรุปนําเสนอ  และ
การศึกษาแบบอาศัยส่ือเครือขายการศึกษาของโลก (World wild web based education)  

 
3. การเขียนบทความทางวิชาการ   ใหเขยีนบทความในเชิง “ประวัติการดนตรีไทย” จํานวน  

1 เร่ือง ความยาวประมาณ 20 หนากระดาษพิมพขนาด A4 Font ขนาด 16 โดยใช Computer Word 
Processor โดยเสนอ เคาโครง (Outline) เร่ืองที่ทานสนใจตออาจารยผูสอนเพื่อขอความเหน็ชอบ 
และลงมือเขียนเมื่อไดรับอนญุาตแลว งานเขียนตองมีคุณภาพสูงทั้งดานเนื้อหา ภาษา ถอยคํา 
สํานวน และใชการอางอิงที่ถูกตองตามหลักวิชาการ     
  

4. กิจกรรมอื่นๆ เชน การสอบยอย การทําแบบฝกหัด ตอบคําถาม อภิปราย การนําเสนอ
รายงาน ฯลฯ 

สื่อการสอน 

 1. ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
 2. Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint and LCD projector ใช
ตามความจําเปน 
 

การวัดและประเมินผล 

  1. การมีสวนรวมในการเสนอความเห็น การอภิปราย กิจกรรม และแบบฝกหัด
ตางๆ ๒๐ % 
  2. การศึกษาคนควาเกีย่วกับประวัติการดนตรีไทยดวยตนเอง แลวเขยีนบทความ
ดวยสํานวนภาษาของตนเอง การใชขอมูลจาก Website ใหอางอิงผูเขียน หรือสถาบัน และตองถาย
สําเนาเอกสารสมบูรณ จาก Web ที่อางอิงแนบมาดวย 20 %  
  3. สอบ 60 % (2 คร้ัง คร้ังละ 30%) 
 
หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 

ปญญา รุงเรือง : ประวัติการดนตรไีทย. กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2546 
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อานและฟงดนตรีไทย ชุด ดนตรไีทยประกอบเสียง.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2523 

Panya Roongruang: Thailand, The New Grove Dictionary of Music and Musicians.   
London: Macmillan and McGraw-Hill, 2001 

Terry E Miller & Jarernchai Chonpairot: Crossroads An Interdisciplinary Journal of   
Southeast Asian Studies V.8 # 2 A History of Siamese Music Reconstructed from  
Western Documents, 1505-1932 

 
 
393598 ปญหาพิเศษ(Special Problems) 
 

คําอธิบายรายวิชา การศึกษาคนควาทางดนตรีชาติพันธุวทิยา ในระดับบัณฑิตศึกษา  และ 
เรียบเรียงเปนรายงาน  
 

จุดประสงค รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 
1. ฝกฝนการศึกษาและการคิดอยางเปนระบบ 
2. ศึกษาเรื่องราวตามความสนใจ ความถนัด และประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับ 
3. การดําเนนิงานเชิงสรางสรรค เขียนบทความเชิงวิชาการ เพื่อนําลงพิมพในวารสาร 

ระดับชาต ิ
4. ฝกฝนการนําเสนองานดานวิชาการในรูปแบบตางๆรวมทั้งทาง Web site เรียนรู และ 

ฝกฝนเรื่องเกี่ยวกับ Internet, web page, และนําเสนอ software ทาง internet ตางๆ ฝกสรางเครือขาย
ทางวิชาการนานาชาติ เชน การติดตอส่ือสารเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบาน (option) 

 
แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา  เรียนรูดวยการปฏิบัติจริง โดยเลือกหัวขอที่ผูเรียนสนใจ   

ดําเนินการศึกษาตามคําแนะนําของผูสอน รายงานการคนควาดวยตนเอง เปนรายบุคคล  คนละ 1 
ฉบับ และเขียนบทความทางวิชาการที่สามารถลงในวารสารระดับชาติได  
 

การวัดและประเมินผล  พิจารณาจากผลงานที่เปนรูปธรรม 
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393562 ดนตรเีอเชียตะวันออกเฉียงใต (Music of Southeast Asia) 
 
  คําอธิบายรายวิชา ดนตรีของประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ในดานความ
คลายคลึงและความแตกตางของ ระบบเสียง เครื่องดนตรี บทเพลง ศิลปะการแสดง และบทบาท
หนาที่ของดนตรีในสังคม  
 
  เคาโครงรายวชิา 

1. สภาพทางภูมศิาสตรและวฒันธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
2. วัฒนธรรม และคุณลักษณะที่สําคัญของดนตรีไทย  พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม  มาเลเชีย 
อินโดนเีชยี และ ฟลิปปนส  

3. การถายโยงวฒันธรรมทางดนตรีในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
 

จุดประสงค รายวิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 
1. อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 
2. อธิบายถึงการถายโยงทางวฒันธรรมทางดนตรีระหวางชนชาติตางๆในภูมภิาคเอเชยี 

ตะวนัออกเฉียงใตได 
3. อธิบายถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม และคุณลักษณะที่สําคัญของดนตรี (music traits) ประเทศ 

ตางๆ ในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได 
4. ระบุประเภท ชนิด  ช่ือ เมื่อไดยนิเสียงของเครื่องดนตรี  และบทเพลงของประเทศตางๆใน 

ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตได 
5. อธิบายถึงความสัมพันธระหวางดนตรแีละศิลปะการแสดงในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียง 

ใตได 
6. บรรเลงเพลงของประเทศในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตตามที่กําหนดใหได  
 

แนวทางและเงือ่นไขของการศึกษา 
 
1. การเขาเรียน นักศกึษาทกุคนตองเขาฟงการบรรยายตรงตามเวลา การเขาฟงบรรยายสาย

เกินครึ่งชั่วโมงถือเปนขาด และจะขาดรวมกันไดไมเกนิ ๓ คร้ัง นอกจากปวยโดยมใีบแสดงการเขา
รับการรักษาพยาบาล หรือใบรับรองจากสถานพยาบาลของรัฐ การขาดเรียนเกนิสามครั้งไมมีสิทธิ์
เขาสอบปลายภาค เวนแตเกดิจากเหตุสุดวสัิยซ่ึงจะพิจารณาเปนรายๆไป    
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2. การสอน  ไดแก  การบรรยาย   การเรยีนการสอนแบบรวมมือกัน  นสิิตตองมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การศึกษาคนควาดวยตนเอง การศึกษาโดยใช
กระบวนการวจิัย การคนควา การรวบรวมผล  การวิเคราะห วิจารณ การสรุปนําเสนอ และ
การศึกษาแบบอาศัยส่ือเครือขายการศึกษาของโลก (World wild web based education) นิสิตตอง
ศึกษาเรื่องราวตางๆจากหนังสือ หรือ เอกสารที่กําหนดใหคนความาลวงหนา กอนการเขาเรียน
เนื้อหาวชิาตามแผนการสอนแตละสัปดาห เพื่อนําความรูมารวมอภปิราย แสดงความคิดเห็น การ
บรรยายเปนเพยีงสวนหนึ่งของการศึกษาเทานั้น  

  

 3. กิจกรรม   1) อาน คนควาเอกสารตางๆทั้งที่กําหนดใหและเอกสารอื่น 2) อภิปรายในชัน้
เรียน 3) คนควาเขียนรายงานเรื่องที่ตนสนใจและตามคําแนะนําของผูสอน นําเสนอรายงาน โดยใช
ส่ือตางๆตามความเหมาะสม   

สื่อการสอน  

 1. ผูสอนแจกเอกสารการสอนในแตละครั้ง 
 2. Slides, video, transparency and overhead projector, PowerPoint, Projector และเอกสาร
การวิจยั ใชตามความจําเปน 

การวัดและประเมินผล  การประเมินผลพิจารณาจากสิ่งตอไปนี้ 

1. การมีสวนรวมในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น และสอบยอย (20 %) 
2. การฟง  ฟงเทปเพลงที่กําหนดใหแตละประเทศ (25 %)   
3. เขียนบทความทางวิชาการตามที่กําหนด (25 %)   
4. สอบ 50% กลางภาค (25 %) สอบปลายภาค (25 %) 
 

หนังสือและเอกสารประกอบการศึกษา 
ปญญา  รุงเรือง  ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เอกสารการสอน คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546 
 Sardie, Standley.  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 1980 

 Miller and Williams.  The Garland Encyclopedia of World Music Vol. 4: Southeast  
Asia, 1998 

 



ประวัติการศึกษา และการทํางาน 

 
ช่ือ –นามสกุล นายสุพจน ยุคลธรวงศ 
เกิดวันที ่ 9 เมษายน พ.ศ.2505 
สถานที่เกิด  จังหวดั กรุงเทพมหานครฯ 
ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกอุดมศึกษา 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 
สถานที่ทํางานปจจุบัน คณะมนษุยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผลงานดีเดนและ/ หรือรางวลัทางวิชาการ   
ทุนการศึกษาที่ไดรับ ทุนอุดหนนุทําวิทยานิพนธ ระดับปริญญาเอก 
 บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 




