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The purposes of this research are as follows: (1) to study the basic pop 

songwriting teaching process of Prapop Chomthaworn; (2) to create a teaching manual 
for basic pop songwriting according to the teaching process of Prapop Chomthaworn. 
This study was qualitative research and based on interviews with Prapop Chomthaworn 
and his five students about teaching basic pop songwriting. The results of the research 
were as follows: it was found that Prapop Chomthaworn has adhered to a teaching 
approach that emphasizes thinking outside of the frame for students and using as much 
creativity and imagination as possible. He emphasized three important principles: (1) 
figuring out the core concepts of the song; (2) planning the songwriting; and (3) 
reviewing the song after composition. Moreover, his principal teaching concepts were 
as follows: (1) to learn how to use creativity and imagination as much as possible when 
teaching; (2) to encourage students to find the core concepts of the song; (3) to guide 
the students to apply the knowledge of each lesson together; (4) and an emphasis on 
the importance of diligence among students. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

การแต่งเพลง เป็นศิลปะและทักษะที่นักดนตรี นักการศึกษาและนกัศึกษาวิชาดนตรีนัน้
พงึมี (Christian V. Hauser, Daniel R. Tomal, & Rekha S. Rajan, 2560) อีกทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่
มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูแ้ต่งที่แตกต่างกันทางกายภาพอารมณ์
และความรูค้วามเข้าใจ อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านความคิด อารมณ์ และ
สติปัญญา (Giglio, 2558) การแต่งเพลงนั้นเกิดขึน้พรอ้มกับการมีดนตรี ในประวัติศาสตรด์นตรี
หากมีการเริ่มบรรเลงเพลง ก็ถือว่าเป็นการเริ่มแต่งเพลงขึน้แลว้ เพลงถูกแต่งขึน้เพื่อวตัถปุระสงคท์ี่
หลากหลาย เช่น เพลงเพื่อใชใ้นพิธีการทางศาสนา เพลงเพื่อใชข้บักล่อมผ่อนคลาย เพลงเพื่อใชใ้น
การเฉลิมฉลอง รวมไปถึงการแต่งเพลงเพื่อบ าบดัสภาพจิตใจ ตลอดจนเพื่อการคา้ขายเชิงพานิชย ์
ที่แพร่หลายในปัจจุบนั การแต่งเพลง ไม่เพียงเป็นการสร้างความสนุทรีใหผู้ป้ระพนัธเ์ทา้นัน้แต่งยงั
มีประโยชนม์ากมายที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแต่งเพลง การแต่งเพลงท าให้เกิดการเชื่อมโยง
โดยตรงเรื่องวฒันธรรมของผูเ้รียนแต่ละภูมิประเทศแต่ละเชือ้ชาติ อาย ุสงัคม แมก้ระทั่งผูท้ี่มีความ
แตกต่างกนัทางความคิดอย่างสิน้เชิงก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความรูส้กึผ่านการแต่งเพลงได ้
(John Kratus, 2559) การวิเคราะหล์่าสดุเก่ียวกบัการศึกษาดนตรีของอเมรกิาชีใ้หเ้ห็นว่าการเรียน
วิชาแต่งเพลง สามารถช่วยลดปัญหาช่องว่างที่ เกิดขึน้ระหว่างครอบครัวที่ท าให้เกิดปัญหา
ครอบครวัที่รุนแรงตามมาไดจ้ริง การแต่งเพลงยังเป็นการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมและ
จิตใจของวยัรุน่ไดอ้ย่างมาก นกัวิจยัคน้พบว่าวยัรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ซึ่ง
มักจะน าไปสู่ความวุ่นวายทางอารมณ์และสงัคมในชีวิตของนักศึกษา (Patricia E. Riley, 2555)
ผลการวิจัยล่าสุดชีใ้หเ้ห็นว่าวัยรุ่นใชเ้วลาฟังเพลงเพราะเพลงช่วยใหพ้วกเขาผ่อนคลายความตึง
เครียดและรบัมือกบัความเครียดได ้ในชัน้เรียนแต่งเพลงผูเ้รียนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
กบัเรื่องเหล่านี ้และชัน้เรียนจะท าใหพ้วกเขามีช่องทางในการแสดงออกทัง้ในดา้นดนตรีและบทกวี 
แพทรีเซีย ไรลี่ (Patricia Riley) รองศาสตราจารยด์า้นดนตรีศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวอรม์อนตใ์น
เบอรล์ิงตนั พบว่าผูเ้รียนในชัน้เรียนแต่งเพลง ใหข้อ้มลูว่าการแต่งเพลงสมยันิยมเป็นการช่วยพวก
เขาในดา้นต่างๆ เช่น ความคงทนทางอารมณ์ การแสดงออก การคน้พบตัวเอง และ การเอาชนะ
ความทา้ทายใหม่ๆที่ไม่เคยมีโอกาสไดท้ า (Ted Ficken, 2562) เนื่องจากเพลงสมยันิยมในปัจจบุนั 
หรือที่ เรียกอีกอย่างว่า เพลงป๊อป (Popular Music) นั้น ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใน
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ประเทศไทย มีอุตสาหกรรมดนตรี ที่ท าหนา้ที่เป็นทั้งค่ายเพลง ผูจ้ัดจ าหน่าย อยู่อย่างแพร่หลาย 
ยกตัวอย่างเช่น บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริษัท มิวสิค มูฟ บริษัท บีอีซี เทโร มิวสิค บริษัท ทรูมิว
สิค และค่ายเพลงขนาดกลาง รวมไปถึงขนาดเล็กอีกมากมาย  เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความ
ตอ้งการการฟังเพลงสมัยนิยมใหผู้ฟั้ง จากขอ้มูลขา้งตน้ การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อนักศึกษาวิชาดนตรี ที่สนใจน าความรูท้ี่ไดไ้ปฝึกฝนพัฒนาเพื่อต่อยอดใน
การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมีความสมัพันธ์ต่อสงัคมในแง่การถ่ายทอดบริบทต่าง ๆ สะทอ้น
ความคิดเห็นและกระแสความนิยมของสงัคม เศรษฐกิจ และ และวฒันธรรมในช่วงเวลานัน้  ๆ นัก
แต่งเพลงและนักดนตรี ไดถ้่ายทอดวิธีชีวิตความเป็นอยู่ ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ในชีวิต ผ่านเนือ้เพลง
ในบทเพลงของพวกเขา ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า เราสามารถรบัรูแ้ละเรียนรูบ้รบิทของสงัคม เศรษฐกิจ 
และ และวฒันธรรมผ่านทางบทเพลงสมยันิยมไดอี้กดว้ย  (Barton, 2006) 

ปัจจุบนัการแต่งเพลงสมยันิยมสามารถใชป้ระกอบอาชีพได ้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลกัหรือ
อาชีพเสริม เช่น บอย โกสิยพงษ์ ดี ้นิติพงษ์ ห่อนาค ฟองเบียร ์หนึ่ง ณรงคว์ิทย ์และนกัแต่งเพลงที่
มีชื่อเสียงอีกมากมาย หากผูเ้รียนมีความรูค้วามช านาญและความเขา้ใจในการแต่งเพลงสมยันิยม 
และมีแนวทางการเรียนรูท้ี่ชัดเจนและถูกตอ้ง ก็จะสามารถฝึกฝนและปฏิบัติตาม ซึ่งน าไปสู่สาย
อาชีพที่ตอ้งการได ้แต่โดยส่วนมากนัน้ การแต่งเพลงสมยันิยมจะเริ่มจากการฝึกหดัลองผิดลองถูก
เอง ซึ่งจะไม่มีกรบัวนการสอนแต่งเพลงที่ชดัเจน 

การเรียนการสอนวิชาแต่งเพลงในระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยขณะนี ้จากขอ้มลูเท่าที่
ผูว้ิจยัไดค้น้หาจากฐานขอ้มูลออนไลนปั์จจุบนัมหาวิทยาลัยที่มีคณะหรือสาขาดนตรีไดบ้รรจุวิชา
แต่งเพลงเขา้เป็นหนึ่งในวิชาที่อยู่ในหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัที่มีคณะที่เก่ียวกบัดนตรี แลว้แทบ
ทัง้สิน้  ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัรงัสิต มหาวิทยาลยั
ราชภัฏมหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯ โดยรายชื่อวิชาอาจแตกต่างกันออกไปตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั  อาจารย ์ประภพ ชมถาวร อาจารยป์ระจ าวิชา พืน้ฐานการแต่งเพลงสมยันิยม คณะ
ดรุยิางคศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์อาจารยป์ระภพ ชมถาวร เป็นผู้
มีความรูค้วามสามารถในการแต่งเพลงสมยันิยมเป็นอย่างมาก จุดเด่นของอาจารยป์ระภพคือการ
แต่งเนือ้เพลงที่ใช้ค าที่ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถสื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างลึกซึง้  เห็นได้จาก
ผลงานที่เริ่มตน้จากการแต่งเพลงสมยันิยม รเึปล่า (2548) เพลงที่ท าใหว้งนอ้งใหม่อย่างวง อารม์
แชร ์มีชื่อเสียงอย่างมากในปีนัน้ เพลงรเึปล่า ขึน้ชารท์อนัดบัหนึ่งทั่วประเทศ หลงัจากนัน้ อาจารย์
ประภพ ไดแ้ต่งเพลงให ้วง อารม์แชรอี์กหลายเพลง เช่น วนัที่ฉันป่วย ผูช้ายที่โชคดี ไปดว้ยกนัหรือ
เปล่า อาจเพราะเธอ พรุ่งนี ้ซึ่งเพลงเหล่านีต่้างก็ติดอยู่ในอันดับแรกของชารท์เพลงทั่วประเทศ
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ทั้งนั้น นอกจากนั้น อาจารย์ประภพ ยังสรา้งสรรค์ผลงานให้กับศิลปินชื่อดังระดับประเทศอีก
มากมาย เช่น เพลง เขา้กนัดี วง สครบั เพลง หนงัซ า้ สะดดุรกั มาเทอร ์(mother) วง เดอะรชิ แมน
ทอย  เพลง คิดถึง ศิลปิน โดม ปกรณ ์ลมั เพลง ทศกณัฐ์ มานะ ศิลปิน เก่ง The Voice เพลงละคร
กหุลาบรา้ยของนายตะวนั เพลงประกอบภาพยนต ์30 ก าลงัแจ๋ว ฯลฯ จากผลงานขา้งตน้ แสดงให้
เห็นว่าอาจารยป์ระภพ ชมถาวร นั้น มีประสบการณ์และความเขา้ใจอย่างลึกซึง้ในเรื่องของการ
แต่งเพลงสมัยนิยม อาจารย์ประภพเริ่มต้นการสอนวิชาแต่งเพลงที่มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลยัศิลปกร ตัง้แต่ ปี 2556 ถึง ปัจจบุนั ซึ่งท าใหท้่านมีประสบการณก์ารสอนมาแลว้ 5 ปี 

ผูว้ิจัยตระหนักถึงความส าคัญ และมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการสอน การแต่ง
เพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งเป็นผูม้ีความรู ้ความเขา้ใจ รวมถึง
ประสบการณ์ทั้งการแต่งเพลงสมัยนิยมและการสอนมาอย่างยาวนาน เพื่อที่ผู ้วิจัยจะไดท้ราบ
กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร และเพื่อเป็น
แนวทางต่อครู อาจารย ์รวมถึงผูท้ี่สนใจวิชาแต่งเพลงในอนาคต  

 
ความมุ่งหมาย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร  

2. เพื่อสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ไดอ้งคค์วามรูด้า้นกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร  

2. คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  

 
ขอบเขตงานวิจัย 

งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษากระบวนการ
สอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยขอบเขตงานวิจยัมีดงันี ้

1. ขอบเขตดา้นเนือ้หา ผูว้ิจยัศกึษาเนือ้หา 2 ประเด็น ไดแ้ก่  
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1.1 การศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู ้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
และผลที่เกิดกบัผูเ้รียน 

1.2 คู่ มื อการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ประกอบดว้ย ปก ค าน า สารบญั ค าชีแ้จงในการ
ใชคู้่มือ เนือ้หาสาระ ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู ้เอกสารที่เก่ียวขอ้ง การวัดและประเมินผล แหล่ง
อา้งอิง/แหลง่ขอ้มลู 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ผูว้ิจยัแบ่งผูใ้หข้อ้มลูเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  
2.1 ผูใ้หข้อ้มูลเก่ียวกบักระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน

ไดแ้ก่ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
2.2 กลุ่ม นิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ลงทะเบียน

เรียนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน (ศิษยปั์จจบุนั) โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
2.3 กลุม่ นิสิตนกัศกึษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่เคยลงทะเบียน

เรียนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน (ศิษยเ์ก่า) โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 
3. ดา้นสถานที่  

 ผูว้ิจัยด าเนินการลงเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม ที่ คณะดุริยางคศาสตร ์
มหาวิทยาลยั ศิลปากร 

4. ดา้นระยะเวลา 
ผูว้ิจยัด าเนินการลงเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห ์

5. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
5.1 แบบสมัภาษณ ์
ชดุที่ 1 เก็บขอ้มลูจากอาจารย ์ประภพ ชมถาวร  
ชุดที่ 2 เก็บขอ้มูลจากนิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาแต่งเพลง 
ชดุที่ 3  เก็บขอ้มลูจากนิสิตนกัศกึษา ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาแต่งเพลง 
5.2 แบบสงัเกต 
วิธีการสงัเกตการณส์อนแบบมีสว่นรว่ม 
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กรอบแนวคิดในการท าวิจัย 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการท าวิจยั 
 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การแต่งเพลงสมยันิยม หมายถึง การประพนัธเ์นือ้รอ้ง ท านอง เพลงสมยันิยม 
2. เพลงสมยันิยม หมายถึง เพลงที่ไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางในยคุสมยันัน้ 
3. วิชาการแต่งเพลง หมายถึง วิชาชื่อ Basic Songwriting ที่สอนในหลักสูตร คณะดุริ

ยางคศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์เท่านัน้ 
4. คู่มือการสอนแต่งเพลงสมยันิยม หมายถึง คู่มือที่ประกอบดว้ย เนือ้หา ค าชีแ้จงการใช้

งาน การวดัและประเมินผล แหลง่อา้งอิง ซึ่งเกิดจากการท าวิจยัฉบบันี ้
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5. กระบวนการสอน หมายถึง กระบวการสอน วิชา Basic Songwriting ที่สอนใน
หลกัสตูร คณะดรุยิางคศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์เท่านัน้ 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

ในงานวิจยัเรื่อง ศึกษาการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นควา้และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยจะ
น าเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ประวติัและผลงานของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
1.1 ประวติัสว่นตวั 
1.2 ประวติัการศกึษาและการสอน 
1.3 ประวติัผลงาน 

2. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน 

3.1 ความหมายของการสอน 
3.2 องคป์ระกอบของการสอน 

4. การสอนดนตรี 
4.1 หลกัการสอนดนตรี 
4.2  สนุทรียภาพและความซาบซึง้ในดนตรี 
4.3 การวดัผลและการประเมินผลทางดนตรี 

5. คู่มือ 
5.1 ความหมายของคู่มือ 
5.2 ประเภทของคู่มือ 
5.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
5.4 ลกัษณะคู่มือที่ดี 
5.5  การสรา้งคู่มือ 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. ประวัติและผลงานของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
1.1 ประวติัสว่นตวั 
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อาจารยป์ระภพ  ชมถาวร เกิดเมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2519 พืน้เพเป็นคนจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยก าเนิด อาศัยอยู่บา้นเลขที่ 154/8 ถ.อิสระภาพ เขตบางกอกนอ้ย แขวงบา้น
ช่างหลอ่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร 

1.2 ประวติัการศกึษาและการสอน 
1.2.1 ประวติัการศกึษา 
   ระดบัประถมศกึษาปีที่  1-2  โรงเรียนสโุรจนว์ิทยา ปี พ.ศ.  2525-2527 
   ระดบัประถมศกึษาปีที่  3-6  โรงเรียนวดัอมรนิทราราม  ปี พ.ศ.  2527-2530 
   ระดบัมธัยมศกึษาปีที่  1-5 (สอบเทียบ) โรงเรียนทวีธาภิเศก ปี พ.ศ. 2530-2535 
   ระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ปี พ.ศ. 2535-2539 
1.2.2 ประวติัการสอน 

อาจารย์พิ เศษ  คณ ะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เชิ งพาณิ ชย ์
มหาวิทยาลยั ศิลปากร ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั 

อาจารย์พิ เศษ  วิทยาลัยดุ ริย างค ศิล ป์  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิ ยม 
มหาวิทยาลยั มหิดล   ปี  พ.ศ. 2555 – 2560 

นอกจากการสอนในมหาวิทยาลัยแลว้ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ยังไดร้บั
เชิญให้เป็นวิทยากร และผู้ให้ความรูเ้รื่องการแต่งเพลงสมัยนิยมอีกหลายที่อีกด้วย  เช่น งาน 
โครงการ Futuristic Music ของวิทยาลยั วิศวกรรมสงัคีต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั , โครงการ One Day Opportunity : Song Writer วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ,
ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับความรูเ้รื่องการแต่งเพลง กับรายการดนตรี Good hope Music วันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 

 

 
ภาพประกอบ 2 โครงการ Futuristic Music ที่มา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร

ลาดกระบงั (2562) 
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ภาพประกอบ 3 โครงการ One Day Opportunity : Song Writer ที่มา Thailand (2562) 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 GOOD HOPE Class | ชัน้เรียนที่ 5 'สอนกลวิธีการประพนัธเ์นือ้เพลง' ที่มา 

Music (2561)  
1.3 ประวติัผลงาน 

อาจารยป์ระภพ ชมถาวร เริ่มสรา้งชื่อเสียงการแต่งเพลงของวง อารม์แชร ์ซึ่งเป็นวง
ดนตรีที่เริ่มมีชื่อเสียงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2546 เพลง รเึปล่า อลับัม้ Design ไดท้ าให้
ชื่อของวงอารม์แชรเ์ป็นที่รูจ้กัไดท้ั่วประเทศ นอกจากนัน้ ยงัมีเพลง วนัที่ฉนัป่วย รกัแท ้ผูช้ายที่โชค
ดี ไปดว้ยกนัหรือเปล่า อาจเพราะเธอ พรุง่นี ้ซึ่งต่างก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียง และไดก้ลายเป็นเพลงที่
สง่ใหว้งอารม์แชรก์ลายเป็นวงที่ยิ่งมีชื่อเสียงมาจนถึงทกุวนันี ้  

นอกจากวง อารม์แชรแ์ล้ว อาจารย์ประภพ ยังได้แต่งเพลงให้กับวง Scrubb อีก
หลายเพลง เพลงที่มีชื่อเสียงไดแ้ก่ เพลงเขา้กนัดี เพลงฝน เพลงลม เพลงเขา้ใจ รวมถึงเพลง หนัง
ซ า้ เพลง สะดดุรกั เพลง mother ของวง The richman toy อีกดว้ย 
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นอกจากวงอารม์แชรแ์ลว้ ยงัมีผลงานเพลงอีกมากมาย ทุกเพลงของวง Superbaker 
ที่อาจารย ์ประภพ เป็นสมาชิกวง ต าแหน่งนกัรอ้งน า เป็นผูแ้ต่งเองทัง้หมด ผลงานที่โดดเด่นของวง 
Superbaker เช่น รกัคือสิ่งสวยงาม ความรกั ออกซิเจน คู่ชีวิต บา้นของหวัใจ มนษุยล์อ่งหน  ฯลฯ 

ในปัจจุบัน อาจารย์ประภพ  ชมถาวร ยังมีผลงานเพลงที่ประสบความส าเร็จอีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึง ของ โดม ปกรณ์ ลมั เพลง ทศกัณฐ์ มานะ ของเก่ง The Voice 
เพลงละครกุหลาบรา้ยของนายตะวัน เพลงประกอบภาพยนตร ์30 ก าลังแจ๋ว เพลงประกอบ
ภาพยนตร ์ความลบัของนางมารรา้ย เพลง ขอ้หา้มของความเป็นเพื่อน ของวง Blue shade เพลง
ขอ ของวง Lomosonic เพลง เสพติดความเจ็บปวด ของวง The Yers เพลง ช้าช้า ของศิลปิน 
แมกซ ์เจนมานะ เพลงวนัแรก Shonichi เพลง ปารตี์ใ้นฝัน เพลง ก็เพราะว่าชอบเธอ Kimi no Koto 
ga Suki dakara เพลง Password และเพลง Fewer ของวง BNK 48 

 
2. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน 

จากการที่ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาการสอนพืน้ฐานการแต่งเพลงสมยันิยมจากหนงัสือและเอกสาร
ต่าง ๆ พบว่า ตามหลักสูตรการสอนวิชาแต่งเพลงเบือ้งต้น ของมหาวิทยาลัยออกซฟ์อรด์ เป็น
หลักสูตรที่ชัดเจนและเขา้ถึงผูเ้รียนไดง้่าย และมีรายละเอียดวิชาที่ครอบคลุม ซึ่ง ผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรูต้ามองคป์ระกอบพืน้ฐานตามหลกัสตูรดงันี ้

1. การแต่งเนือ้เพลง ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระ 8 บทเรียน ดงันี ้
1.1 การก าหนดท่อนเพลง 
1.2 การก าหนดเรื่อง  
1.3 การก าหนดบรบิทเพลง 
1.4 การใชภ้าษา 
1.5 ชื่อเพลง 
1.6 การใชต้วัอย่างอา้งอิง 
1.7 การเตรียมพรอ้ม 
1.8 การหามมุมองที่แตกต่าง 

2. การแต่งท านองเพลง ประกอบไปดว้ยเนือ้หา 10 บท ดงันี ้
2.1 สเกล 
2.2 การเคลื่อนที่ของท านอง 
2.3 จงัหวะของท านอง 
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2.4 โครงสรา้งการแต่งท านอง 
2.5 การแบ่งท่อนและวรรค 
2.6 ความส าพนัธข์องท่อนขึน้ ท่อนจบ ความยาว ความสัน้ของท่อนเพลง 
2.7 ความสมดลุของโนต้เพลง 
2.8 การพฒันาท านอง 
2.9 การเวน้วรรคและท่อน 
2.10 การแต่งท านองเพื่อการรอ้ง 

3. การเรียบเรียงเสียงประสาน ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 4 บทเรียน ดงันี ้
3.1 สเกลที่ใชก้บัเสียงประสาน 
3.2 คียเ์พลง 
3.3 การใชค้อรด์ 
3.4 การหมนุเวียนและทางเดินคอรด์ 

4. โครงสรา้งของบทเพลง ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 3 บทเรียน ดงันี ้
4.1 องคป์ระกอบของเพลง 
4.2 ความส าคญัของท่อนในภาพรวม 
4.3 การสรา้งอารมณเ์พลง 

5. การเรียบเรียงเพลง ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 5 บทเรียน ดงันี ้
5.1 จงัหวะ 
5.2 การเลือกใชเ้สียง 
5.3 การเลือกใชเ้ครื่องดนตรี 
5.4 การเลือกแนวเพลง 
5.5 การเลือกเพลงที่เกมาะกบันกัรอ้ง 

6. การควบรวมความรูเ้ขา้ดว้ยกนั ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 7 บทเรียน ดงันี ้
6.1 ท านองและเสียงประสาน 
6.2 ท านองและเนือ้รอ้ง 
6.3 ท านองและโครงสรา้งเพลง 
6.4 เสียงประสานและเนือ้รอ้ง 
6.5 เสียงประสานและโครงสรา้งเพลง 
6.6 เนือ้รอ้งและโครงสรา้งเพลง 
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6.7 การควบรวมทัง้หมด  
7. หลกัการแต่งเพลงสมยันิยม ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 10 บทเรียน ดงันี ้

7.1 การก าหนดประเด็นหลกั 
7.2 การลดทอนสิ่งที่ไม่จ  าเป็น 
7.3 ความขดัเจน 
7.4 การหามมุมองใหม่ 
7.5 ความสอดคลอ้ง 
7.6 ความเป็นหนึ่งเดียว 
7.7 ท่อนเริ่มตน้เพลง 
7.8 ท่อนจบเพลง 
7.9 ทางเดินของท่อนเพลง 
7.10 การเติมเต็ม 

8. หลกัการ 4 ประการ ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 4 บทเรียน ดงันี ้
8.1 การรวบรวมเนือ้หา 
8.2 การสรา้งเนือ้หา 
8.3 การวิเคราะหเ์นือ้หา 
8.4 การเรียนรู ้

9. การแต่งเพลงสมยันิยมและธุรกิจ ประกอบดว้ยเนือ้หาหลกั 5 บทเรียน ดงันี ้
9.1 การบนัทกึเสียง 
9.2 การท างานรว่มกบันกัดนตรีและผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง 
9.3 ลิขสิทธิ์เพลง 
9.4 แนวโนม้ตลาดเพลง 
9.5 เครือข่ายวงการเพลง 

10. อปุกรณท์ี่ใชใ้นการแต่งเพลงสมยันิยม  
 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน 
3.1 ความหมายของการสอน  

สมุน  อมรวิวัฒน์ (2533) ได้ให้ความหมายของการสอนไว้ดังนี ้ การสอน คือ 
สถานการณ์ที่สิ่งต่อไปนีเ้กิดขึน้ ไดแ้ก่ ความสมัพันธ์ และปฏิสมัพันธ์เกิดขึน้ระหว่างครูกับผูเ้รียน 
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ผูเ้รียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และ ครูกับผูเ้รียนกับสิ่งแวดลอ้ม โดยจะก่อให้เกิดการ
เรียนรูแ้ละประสบการณใ์หม่ ซึ่งผูเ้รียนนัน้สามารถน าประสบการณใ์หม่นัน้ไปใชไ้ดใ้นภายหลงั 

สุพิณ  บุญชูวงศ์ (2531) ไดอ้ธิบายความหมายของการสอนว่า การสอน คือ การ
จดัการจดั ประสบการณใ์หน้กัเรียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู ้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี
ขึน้ เป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อใหเ้กิดความเจริญงอกงาม การสอนจึงเป็นภารกิจที่ตอ้งใช้ทั้ง
ศาสตรแ์ละศิลป์ในเวลาเดียวกนั  

ทิศนา แขมมณี (2559) ไดใ้หค้วามหมายของการสอนว่า การสอน คือ การการสั่ง 
อธิบายชีแ้จง หรือแสดงใหด้ ูการสอนคือการถ่ายทอดความรู ้ทกัษะ และเจตคติต่าง ๆ โดยจะเกิด
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อนและผูเ้รียน ผ่านกระบวนการเรียนรู ้โดยที่ครูเป็นผูจ้ดัการเรียนรู ้ซึ่งเกิดขึน้
ไดท้กุแห่ง ไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ 

Good (2559) อธิบายการสอนไว ้2 ลกัษณะ คือ 
1.  การสอนในความหมายแคบ คือ การกระท าการสอนให้ผู้เรียน ใน

สถานศกึษา 
2.  การสอนในความหมายกวา้ง คือ การจัดการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม

ต่อผูเ้รียน การวางแผน ออกแบบ และประเมินการสอนในรูปแบบใหม่ 
จากความหมายของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่า การสอนคือ การถ่ายทอดเปลี่ยน

ความรู ้ทกัษะ และเจตคติที่ดีของผูส้อนสู่ผูเ้รียน ผ่านกระบวนการสอนที่มีแบบแผน และออกแบบ
มาเพื่อใหผู้เ้รียนไดม้ีการเรียนรูห้รือเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึน้ และสามารถน าความรูแ้ละ
ประสบการณไ์ปใชไ้ดใ้นอนาคต 

3.2 องคป์ระกอบของการสอน 
จากที่ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับทฤษฎีองคป์ระกอบของการศึกษาเพื่อ

น ามาเป็นหลักในการศึกษากระบวนการสอนวิชาพื ้นฐานการแต่งเพลงสมัยนิยมของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร พบว่า มีนักการศึกษาหลายทางไดแ้สดงทรรศนะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการ
สอน แต่มีนักการศึกษาทานหนึ่งที่แสดงทรรศนะเก่ียวกับองค์ประกอบของการสอนซึ่งมีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบส าคญัในการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานโดยเป็นทฤษฎีของ
ศาสตราจารย ์ดร. อลิซาเบธ  สไตเนอร ์(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2555) ดร.สไตเนอร ์เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทาง
ปรชัญา และเป็นนกัทฤษฎีที่พยายามมองสิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยผลงานการเขียนที่น่าสนใจ 
คือ หนังสือ Methodology of Theory Building ซึ่งน าเสนอกระบวนการสร้างทฤษฎีไว้อย่าง
ละเอียดโดยใชท้ฤษฎีการศกึษาเป็นตวัอย่างในการสรา้งทฤษฎี 
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ทฤษฎีทางการศึกษาของ ดร.สไตเนอร ์เป็นรูปแบบของการบรรยาย (Description) ที่
เน้นการใหค้วามหมาย (Definiens) ของค าส าคัญหรือแนวคิด (Definiedum) ซึ่งมีความหมายที่
กล่าวแลว้มีการขยายความเป็นล าดบั เพื่อใหเ้ห็นความส าพันธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ เป็นล าดับ
ชั้นต่อเนื่องกันไปจนเกิดเป็นความสมบูรณ์ เป็นลักษณะของลูกโซ่ความหมาย (Definitional 
chain) ท าใหค้วามหมายของค าส าคญักลายเป็นค าส าคญัต่อมาเป็นล าดบั จนถึงความหมายที่ไม่
จ าเป็นตอ้งแสดงความส าพันธห์รือใหค้วามหมายต่อไป (Undefined) รูปแบบการน าเสนอทฤษฎี
แสดงเป็นความส าพนัธไ์ดด้งันี ้ Definiedum = df definiens 

นอกจากนี ้ดร.สไตเนอร ์ยงัไดใ้ชร้ะบบหวัขอ้ใหญ่และหวัขอ้ย่อยที่เป็นตวัเลขและจุด 
เพื่อแสดงความสมัพนัธด์ว้ย  เพื่อใหเ้ห็นล าดบัความสมัพนัธเ์ป็นล าดบัขัน้ที่ชดัเจน 

ดร. สไตเนอร ์ไดใ้หค้วามหมายของการศึกษาไวว้่า เป็นการเรียนรูจ้ากการแนะน า
ด้วยความจงใจ (Education is intended guided learning) โดยน าเสนอทฤษฎีทางการศึกษา
ตามรูปแบบการบรรยายดงักลา่วไวด้งันี ้

1. การศึกษา (E) = df ระบบที่ประกอบไปดว้ยระบบย่อยของครู (T) ผูเ้รียน 
(S) สาระ (C) และการเรียนการสอน (X)  

 

T S C X 

 
ภาพประกอบ 5 แสดงระบบย่อยของการศกึษา 

 
ที่มา: ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

1.1 ระบบ = df ความสมัพนัธข์องสว่นประกอบซึ่งมีปฏิสมัพนัธ ์
1.2 ระบบย่อย = df ระบบที่อยู่ในระบบ 
1.3 ครู = df ผูแ้สดงบทบาทซึ่งมุ่งหวงัในการแนะน าการเรียนรูใ้หผู้อ่ื้น 
1.4 ผูเ้รียน = df ผูแ้สดงบทบาทซึ่งมุ่งหวงัใหผู้อ่ื้นแนะน าการเรียนรู ้

1.4.1 การเรียนรู ้= df การเกิดโครงสรา้งทางจิตใจ 
1.4.1.1 พฒันาทางจิตวิญญาณ = df การเกิดของโครงสรา้งทางจิตใจ 

1.5 สาระ = df โครงสรา้งของการพฒันาทางจิตวิญญาณ 
1.5.1 โครงสร้างของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ = df โครงสร้างที่

ประกอบไปดว้ย  พทุธิปัญญา (CG) หรือจิตปัญญา (CN) หรือเจตปัญญา (AF) 
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CG CN AF 

 
ภาพประกอบ 6 โครงสรา้งทางจิตวิญญาณ 

 
1.5.1.1 โครงการพุทธิปัญญา = df รูปแบบทางความคิดซึ่งเป็นเชิง

ปรมิาณ (QN) เชิงคณุภาพ (QL) หรือ เชิงการกระท า (PF) 
 

QN QL PF 

 
ภาพประกอบ 7 รูปแบบทางความคิดของพทุธิปัญญา 

 
1.5.1.1.1 รูปแบบทางความคิดเชิงปริมาณ = df รูปลกัษณะซึ่ง

เป็นเกณฑ ์(C) หรือทฤษฎี (T) หรือตวัอย่างของจรงิ (I) 
 

C T I 

 
ภาพประกอบ 8 รูปแบบทางความคิดเชิงปรมิาณของพทุธิปัญญา 

 
1.5.1.1.2  รูปแบบทางความคิดเชิงคณุภาพ = df รูปลกัษณะซึ่ง

เป็นความซาบซึง้ (AP) หรือความรูจ้รงิ (AC) หรือความจ าได ้(RC) 
 

AP AC RC 

 
ภาพประกอบ 9 รูปแบบทางความคิดเชิงคณุภาพของพทุธิปัญญา 

1.5.1.1.3 รูปแบบทางความคิดเชิงการกระท า = df รูปแบบการ
กระท าแบบสรา้งสรรค์ (CR) หรือแบบประดิษฐ์ (IN) หรือแบบปฏิบัติทั่วไป (CO) หรือแบบอัต
ลกัษณ ์(PR) 
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CR IN CO PR 

 
ภาพประกอบ 10 รูปแบบทางความคิดเชิงการกระท าของพทุธิปัญญา 

 
1.5.1.2  โครงสรา้งของจิตปัญญา = df รูปแบบส าหรบัความตัง้ใจ 
1.5.1.3  โครงสรา้งของเจตปัญญา = df รูปแบบส าหรบัความรูส้กึ 

1.6  การเรียนการสอน = df สถานการณท์ี่จดัไวเ้พื่อการเรียนรู ้
 

 

ความสัมพันธข์องการศึกษาและองคป์ระกอบย่อยทัง้หมดแสดงเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 

 
 

ภาพประกอบ 11 ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบในการศึกษา 
ที่มา: ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) 

จากการศกึษาแนวคิดของ ดร.อลิซาเบธ สไตเนอรส์รุปไดว้่า องคป์ระกอบส าคญัของการ
สอน ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 4 ประการ ไดแ้ก่ 1.ผูส้อน (Teacher) คือผูแ้นะน าความรูใ้หม่
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 2. ผูเ้รียน (Student) คือผูท้ี่ไดร้บัการแนะน า 3. เนือ้หาสาระ (Content) เป็นโครงสรา้ง 
หรือองคป์ระกอบของการเรียนรู ้4. บริบท (Context) เป็นการจัดสภาพการเรียนรู ้จากทฤษฎีนี ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

T S C X 

CG CN AF 

Q QL PF 

C CR T IN I CO AP AC RC PR 
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ผูว้ิจยัเห็นว่า สามารถใชเ้ป็นกรอบในการวิจยั เรื่อง การศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมยั
นิยมขั้นพืน้ฐาน ของอาจารย์ ประภพ ชมถาวร  ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม และครอบคลุม 
เนื่องจากการสอนวิชาแต่งเพลง มีรูปแบบการสอนและการถ่ายทอดที่หลากหลายและแตกต่างกนั
ออกไป ขึ ้นอยู่กับทั้งผู้สอน ผู้เรียน เนื ้อหา และบริบท เพราะวิชาแต่งเพลงนั้นเป็นวิชาที่
ละเอียดอ่อน ผูส้อนจึงตอ้งวางแผน จดัรูปแบบการสอน ผูเ้รียนย่อมมีความแตกต่างและภูมิหลงัที่
หลากหลาย เป็นผลใหเ้นือ้หาและบรบิทนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัตวัผูเ้รียนดว้ย จากขอ้สรุปขา้งตน้ จะ
เห็นไดว้่า ผูส้อน ผูเ้รียน เนือ้หา และบรบิทมีความส าคญัอย่างมาก 

 
4. การสอนดนตรี 

4.1 หลักการสอนดนตรี 
การสอนดนตรีสามารถสอนไดแ้ตกต่างกันหลากหลายวิธี เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ

และกระบวนการเรียนรูใ้หไ้ดม้ากที่สดุ นกัวิชาการไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการสอนดนตรี ดงันี ้
Bloom (2549) ไดอ้ธิบายว่า การเรียนดนตรี เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม 3ประการ ดงันี ้

1. พฤติกรรมการเรียนรูแ้ละความคิด ไดแ้ก่ พฤติกรรมสรา้งสติปัญญาของ
มนุษยซ์ึ่งเก่ียวข้องกับการเรียนรูแ้ละการแสดงพฤติกรรมทางความรูอ้อกมา เส้นด้านความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวิเคราะห ์การสังเคราะห ์และการประเมินค่าเก่ียวกับความหมาย 
สญัลักษณ์การสื่อความหมายของเสียงดนตรี โครงสรา้งบทเพลง และรวมถึงเรื่ องราวเบือ้งหลัง 
ความเป็นมา ของแต่ละบทเพลง 

2. พฤติกรรมด้านความรู้สึกและอารมณ์ เป็นพฤติกรรมเก่ียวกับจิตใจ 
อารมณค์วามเชื่อและความรูส้กึรวมถึงการยอมรบัและไม่ยอมรบัต่อเสียงดนตรีที่ไดย้ิน 

3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางอวัยวะสัมผัส
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ความสามารถในการใชม้ือ ใชเ้ทา้ ความประสานสมัพนัธร์ะหว่างมือ ห ูแต่ และ
อวยัวะอ่ืนๆ รวมถึงความคล่องแคล่วว่องไวในการใชอ้วัยวะต่างๆ ในการบรรเลงเพลงดว้ยเครื่อง
ดนตรีหรือการรอ้งเพลง 

Simpson (2515) ได้อธิบายว่า ดนตรีเป็นทั้งศาสตรแ์ละศิลปะ การสอนให้ผูเ้รียน
เขา้ถึงทัง้ศาสตรแ์ละศิลปะตอ้งอาศัยทัง้เวลา ความตัง้ใจ ของทัง้ผูเ้รียนและผูส้อน เทคนิคในการ
สอนสรุปทั่วไปไดด้งันี ้

1. การฝึกทกัษะปฏิบติัเครื่องดนตรี มีวิธีการด าเนินการสอนดงันี ้
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1.1 การสาธิตการบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรี จากนัน้ใหผู้เ้รียนน าความรูท้ี่ไดไ้ป
ฝึกฝนจนเกิดเป็นทกัษะ 

1.2 การสอนเป็นรายบคุคลโดยแนะน าและสาธิตใหด้ ู
1.3 การแนะน าและด าเนินฝึกซอ้มเป็นหมู่คณะ 
2. การฝึกทกัษะการอ่านโนต้ด าเนินการสอนดว้ย วิธีการดงัต่อไปนี ้
2.1 ผู้สอนสาธิตการอ่านโน้ตออกเสียงสูงต ่าสั้นยาว ไม่ให้ผิดเพี ้ยนแล้ว

ผูเ้รียนยฝึกตาม 
2.2 มีการบรรยายและสาธิตการด าเนินจงัหวะ 
2.3 การใหผู้เ้รียนปฏิบติั และฝึกฝนจนเกิดเป็นทกัษะ 
3. การศกึษาภาคความรูด้  าเนินการสอนดว้ย วิธีการดงัต่อไปนี ้
3.1 การบรรยายและสาธิต 
3.2 การบรรยายและการใช้เสียงเพลง จากเทปบันทึกเสียงหรือจากสื่อ

ประกอบการสอน 
จากการที่ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาทฤษฎีการสอนดนตรีของนักวิชาการที่กล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 

การสอนดนตรีนัน้สามารถสอนไดห้ลากหลายวิธี ขึน้อยู่กบัเทคนิคและวิธีการสอนที่ผูส้อนใชเ้พื่อให้
เกิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รียนเพื่อผูเ้รียนจะไดน้ าวิชาความรูไ้ปฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะ และน าไปใชใ้ห้
เกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุด  การสอนดนตรีนัน้ตอ้งสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัรวมถึงตอ้ง
สอนใหผู้เ้รียนเขา้ใจในความหมายของบทเพลง 

 
4.2 สุนทรียภาพและความซาบซึง้ในดนตรี 

สุนทรียศาสตร ์หมายถึง “ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ ที่แต่ละบุคคล
สามารถเขา้ใจและรบัรู ้รูส้ึกได ้ซึ่งเป็นความเขา้ใจและความรูส้ึกของแต่ละบุคคลที่มีต่อความงาม
ในธรรมชาติของงานศิลปะนัน้” สนุทรียภาพเก่ียวหอ้งกบัความรูส้ึกของมนุษยโ์ดยตรง ในเรื่องของ
ความสวยงามของธรรมชาติและความสวยงามที่มนุษยส์รา้งขึน้ เห็นไดจ้ากผลงานทั้งหลาย ทั้ง
ทางด้านทัศนศิลป์  นาฏศิลป์  ดนตรี และวรรณคดี ณ รุทธ์ สุทธจิตต์ (2555) ได้กล่าวถึง
สุนทรียศาสตรท์างดนตรีไวว้่า เป็นสาระหนึ่งที่ส  าคัญทางดนตรีศึกษา ทางในองคป์ระกอบและ
กระบวนการทางสนุทรียศาสตร ์ผูส้อนควรศึกษาดนตรีในเชิงสนุทรียศาสตร ์เพื่อใหเ้ห็นคุณค่าและ
ความงามตามหลักสุนทรียศาสตร ์ทั้งนี ้เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการจัดท าหลักสูตรดนตรีเพื่อที่จะ
น าเสนอดนตรีที่มีคณุค่าและงดงามอย่างแทจ้ริง อีกทัง้ยังเป็นรากฐานในการสรา้งเสริมใหผู้เ้รียน



 32 
 
เกิดความซาบซึง้ในดนตรี รวมถึงยงัสามารถอธิบายดนตรีในเชิงวิชาการและความรูส้ึกของตนเอง
ได ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการถ่ายทอดคุณค่าและความงดงามของดนตรี เพื่อใหเ้กิดการอนุรกัษ์ไว้
และสรา้งสรรคด์นตรีที่เป็นความงามทางโสตศิลป์ต่อไปในรุน่หลงั 

กล่าวไดว้่าสนุทรียภาพ ที่ไม่คือความงามและความซาบซึง้ในดนตรีซึ่งเป็นความรูส้ึก
ที่ เกิดจากการรับรู ้ของแต่ละบุคคลไม่ เท่ากัน เป็นการรับรู ้ความงามและคุณค่าที่ เกิดจาก
ประสบการณด์นตรีของแต่ละบุคคล แต่สามารถแนะแนวทางใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึซาบซึง้ไดด้ว้ย
ตนเอง 

ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) ใหค้วามหมายความซาบซึง้ในดนตรีว่า เป็นความรูส้กึด่ืมด ่า
ในสนุทรียรสของดนตรีที่เกิดขึน้จากการฟังดว้ยความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ และเป็นความรูส้กึที่เกิดขึน้
จากประสบการณ์ถ้า สีของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เท่ากันและไม่สามารถสอนได้ แต่สามารถแนะ
แนวทางใหผู้น้ั้นเกิดความรูส้ึกซาบซึง้ไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งองคป์ระกอบพืน้ฐานที่ส  าคัญในเรื่องของ
ความซาบซึง้ในสนุทรียรสของดนตรี มีดงันี ้

1. ดนตรี เป็นสนุทรียวตัถ ุซึ่งสามารถท าใหผู้ฟั้งเกิดความซาบซึง้ได ้ตอ้งเป็น
ดนตรีที่มีโครงสรา้งของรูปแบบและเนือ้หาที่ลึกซึง้ละเอียดอ่อน ตวัอย่างเช่น ดนตรี ดนตรีคลาสสิก 
เป็นตน้ ซึ่งผูส้รา้งสรรคด์นตรีไดน้ัน้จะตอ้งใชเ้วลาศึกษา และใชเ้วลาฝึกฝนเป็นระยะเวลานาน จึง
จะท าใหผ้ลงานที่ออกมานั้นมีคุณค่า หรือเป็นบทเพลงที่เด่นดังเป็นที่นิยมของผูฟั้งและผูศ้ึกษา
ดนตรีทั่วไป 

2. ผูฟั้ง จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรู ้และมีความเขา้ใจในดนตรีพอสมควรจึงจะ
เกิดความซาบซึง้ได ้แต่อย่างไรก็ตามความซาบซึง้นัน้ก็มีระดับคือหากผูฟั้งมีความรูค้วามเขา้ใจ
และมีการตอบสนองดนตรีอย่างลึกซึง้ คู่นั้นย่อมเกิดความซาบซึง้ไดอ้ย่างแท้จริง ส่วนผูฟั้งที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในระดบัพอสมควรและมีการตอบสนองที่ไม่ลึกซึง้ ผูน้ัน้ย่อมเกิดความซาบซึง้ใน
ดนตรีไดใ้นระดับที่ไม่ลึกซึง้ ดังนั้น ความซาบซึง้จึงเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาไดโ้ดยการศึกษาท า
ความเขา้ใจโครงสรา้งของดนตรี การมีสว่นรว่มการมีประสบการณท์างดนตรีใหม้ากย่ิงขึน้ 

3. การฟัง หรือประสบการณท์างดนตรี  2 คือ กระบวนการคือ กระบวนการ
เชิงปริมาณ หมายถึงการฟังเพลงเพื่อต้องการค้นหาลักษณะต่าง ๆของบทเพลงหรือต้องการ
เปรียบเทียบลกัษณะของบทเพลงบางประการกับเพลงอ่ืน ๆ  กระบวนการเชิงคุณภาพ  หมายถึง
การฟังเพลงดว้ยความรูส้ึกกันตอบสนองต่อบทเพลง  เพื่อเป็นการฟังและสมัผัสกับความงดงาม
ของดนตรีจนเกิดสุนทรียรสของดนตรี  ซึ่งเรียกว่า “สุนทรียประสบการณ์” โดยมีพืน้ฐานการฟัง
อย่างมีหลกัการและมีความรูซ้ึ่งเป็นกระบวนการทางปัญญาที่ใชใ้นการเขา้ใจความงามของดนตรี 
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สรุปได้ว่า การรบัรูแ้ละเข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพของดนตรีนั้นสามารถน าไปสู่
ความซาบซึง้ในบทเพลงซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมที่ ผู ้เรียนจะต้องน า
ประสบการณ์และความเขา้ใจมาใชใ้นการฝึกฝนใหเ้กิดทักษะจนสามารถน าประสบการณ์และ
ความรูผ้นวกเขา้กบัสนุทรียภาพและความงามของดนตรีใหเ้กิดเป็นบทเพลงได ้และแมผู้ส้อนจะไม่
สามารถให้ผู้เรียนเกิดความซาบซึง้ในดนตรีได้ แต่ผู้สอนสามารถแนะแนวทางและแบ่งปัน
ประสบการณด์า้นความงามในดนตรีใหผู้เ้รียนไดเ้พื่อน าไปใชใ้นการตีความและน าไปสู่สมัผสัทาง
สนุทรียรสของผูเ้รียนและจะน าไปสูส่นุทรียภาพทางดนตรีของผูเ้รียน 
 

4.3 การวัดผลและการประเมินผลทางดนตรี 
การประเมินผลการวัดและประเมินผลเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการ

เรียนการสอนดนตรี เรื่องจะเป็นกระบวนการที่ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพและความส าเร็จของ
ผู้สอนและผู้เรียน ว่าได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไวห้รือไม่ 
กระบวนการเรียนการสอนส าเร็จไปถึงขัน้ตอนใด ท าใหผู้ส้อนสามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวดัและ
การประเมินผลมาแกไ้ข วิเคราะห ์ปรบัปรุง และพัฒนาผูเ้รียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบ 
ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2544) ไดแ้บ่งกระบวนการวดัและการประเมินผลทางดนตรีเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ 

1. การวดัและการประเมินเนือ้หาดนตรี 
เนื ้อหาดนตรี ได้แก่ 1. องค์ประกอบดนตรี ซึ่งประกอบด้วย จังหวะ 

ท านอง เสียงประสาน รูปพรรณ รูปแบบสีสนั และลกัษณะของเสียง 2. วรรณคดีดนตรี ซึ่งประกอบ
ไปดว้ย บทเพลงและประวติัดนตรี ซึ่งเป็นเรื่องเก่ียวกบัทฤษฎีดนตรี สามารถวดัและประเมินไดโ้ดย
แบบทดสอบซึ่งครูควรวัดทัง้ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ การน าความรูไ้ปประยุกตใ์ช ้รวมถึงการ
วิเคราะห์ด้วยส่วนการสัมภาษณ์ หรือสอบปากเปล่าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่ควรจะใช้แต่จะใช้เวลา
ค่อนขา้งมากและใชเ้วลามากในการเตรียมพรอ้ม ซึ่งไม่เหมาะกบัการวดัและการประเมินผูเ้รียนที่มี
จ านวนค่อนขา้งมาก 

2. การวดัและการประเมินทกัษะดนตรี  
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติัทางการปฏิบติัรายบุคคลและการปฏิบติัเป็น

กลุ่ม ซึ่งทั่วไปการวดัและการประเมินผลภาคปฏิบติัควรวดัใหค้รบทุกทกัษะ ไดแ้ก่ การฟัง การรอ้ง 
การเล่น การเคลื่อนไหว การอ่าน การสรา้งสรรค ์และนอกจากนีค้วรแบ่งหวัขอ้ในการวดัออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ เก่ียวกับความสามารถในทักษะการปฏิบติัเครื่องดนตรี และคุณภาพของการปฏิบติั 
ดงันัน้การวดัผลควรจะวดัและประเมินทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ 
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3. การวดัและประเมินดา้นทศันคติทางดนตรี 
เป็นการวัดและประเมินผลอีกลักษณะหนึ่งที่แตกต่างไปจากการวัดและ

ประเมินผลดา้นเนือ้หาและทักษะดนตรี เนื่องจากทัศนคติทางดนตรีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับรสนิยม 
ความชอบ ภูมิหลงั การรบัรูด้นตรีของผูเ้รียนและผูส้อน ควรมีสุนทรียะและความซาบซึง้ในดนตรี 
อันเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ภายในจิตใจ อารมณ์ ซึ่งผูเ้รียนอาจจะแสดงพฤติกรรมใหเ้ห็นอย่างชัดเจน
หรือไม่ก็ได ้วิธีการที่จะใชใ้นการวัดและการประเมินทัศนคติทางดนตรี ไดแ้ก่ การสงัเกตและการ
สมัภาษณเ์พื่อเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงทัศนคติของตนเองที่มีต่อดนตรีออกมา สิ่งส าคัญที่สุด
ในการวัดและการประเมินทัศนคติทางดนตรี คือ การประเมินอย่างสม ่าเสมอ และควรเป็นการ
ประเมินระหว่างเรียนเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเป็นจรงิและน่าเชื่อถือ 

สรุปไดว้่า การวดัและการประเมินทางดนตรีนัน้มีความส าคญัต่อการสอนดนตรี และเป็น
ขั้นตอนของการตรวจสอบทั้งด้านการเรียนการสอน และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็น
กระบวนการส าคัญซึ่งน าไปสู่การน าข้อมูลไปใช้พัฒนา และศึกษา ปรับปรุงแก้ไขให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผู ้สอนจะต้องด าเนินการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมทั้งการเลือก
เครื่องมือ ความครบถ้วนของเนือ้หา และความเหมาะสมของผูเ้รียนจึงจะท าให้การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนดนตรีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแ์ก่ทางผูเ้รียนและผูส้อนสูง
ที่สดุ การวดัและประเมินผลผูเ้รียน ยกับ่งบอกไดถ้ึงประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชใ้นการเรียนการ
สอน ตลอดจนวิธิการจดัการเรียนการสอน และคณุภาพของการสอนดว้ย  

 
5. คู่มือ 

5.1 ความหมายของคู่มือ 
คู่มือการสอนสื่อการสอนส าหรบัครู ประกอบดว้ยสิ่งชีแ้นะวิธีการที่จะท าใหก้ารเรียน

การสอนบรรลจุุดมุ่งหมาย อนัไดแ้ก่ จุดประสงค ์วิธีการจดักิจกรรม ขอ้เสนอแนะความรูส้  าหรบัครู 
ซึ่งถือเป็นแนวทางส าหรบัครูในอันที่จะน าไปให้นักเรียนปฏิบัติ คู่มือหมายถึงสมุดหนังสือที่ให้
ความรูเ้ก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตอ้งการรู ้เพื่อประกอบต าราเรียน และอ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน เก่ียวกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือแนะน าอปุกรณอ์ย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อใหผู้ส้อนใช้
เป็นแนวทางในการสอน (ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2535) 
มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคู่มือไวด้งันี ้
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ปรีชา  ชา้งขวญัยืน และคณะ (2539) ไดก้ล่าวถึงความหมายของคู่มือไวว้่า 
คู่มือเป็นหนงัสือที่ใชค้วบคู่ไปกบัการปฏิบติัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นหนงัสือใหแ้นวทางการปฏิบติัแก่ผูใ้ช ้
และสามารถกระท าสิ่งนัน้ๆไดบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ตอ้งการ 

อ านวย  เถาตระกูล (2541)  ได้ให้ความหมายไวว้่า คู่มือเป็นเอกสารที่มี
รายละเอียดเสนอแนะแก่ผูใ้ช ้ใหส้ามารถเขา้ใจแนวทางการใชแ้ละขอ้พึงปฏิบติัที่จะช่วยใหก้ารน า
เรื่องนัน้ไปใชง้านไดต้รงตามเจตนารมณ ์

อนุชิต  เชิงจ าเนียร (2545) ใหค้วามหมายไวว้่า คู่มือเป็นหนังสือ ที่เขียนขึน้
เพื่อเป็นแนวทางใหก้ับผูใ้ชไ้ดศ้ึกษาท าความเขา้ใจและง่ายต่อการปฏิบติัตามได ้ในกิจกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกันมากที่สุด และท าให้นักเรียนและนักศึกษามีความรู้
ความสามารถ และทกัษะที่ใกลเ้คียงจากท่ีผูเ้ขียนคู่มือไดต้ัง้ใจไว ้

จากการใหค้วามหมายของนักวิชาการขัน้ตน้ จึงพอจะสรุปความหมายของ
คู่มือไดว้่า เป็นหนังสือที่เขียนขึน้มาเพื่อจุดประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางใหก้ับผูใ้ชไ้ดศ้ึกษาท าความ
เขา้ใจ และง่ายต่อการปฏิบติัตาม ใหบ้รรลใุนเปา้หมายที่ตัง้ไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

 
5.2 ประเภทของคู่มือ  

คู่มือการสอนเป็นสื่อที่ใหแ้นวทางและหลกัปฏิบติัต่อผูส้อน นักวิชาการการศึกษาได้
จดัแบ่งประเภทคู่มือไวดงันี ้

ปรีชา  ชา้งขวญัยืน และคณะ (2539)  ไดแ้บ่งประเภทของเครื่องมือไวด้งันี ้ 
1. คู่มือครู  เป็นลกัษณะของหนงัสือเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใหค้ าแนะน าเก่ียวกบั

เนือ้หาสาระ วิชาการ กิจกรรม สื่อ และวสัดอุปุกรณแ์ละใชเ้ป็นแหลง่ขอ้มลูอา้งอิง  
2. คู่มือผูเ้รียน  เป็นลักษณะของหนังสือที่ผูเ้รียนใชค้วบคู่ไปกับต าราเรียน

ปกติประกอบดว้ย สาระ แบบฝึกหดั แบบฝึกตอบค าถามปัญหาต่างๆ สรุปปัญหาและเนือ้หาต่างๆ  
3. คู่มือทั่วไป  เป็นลกัษณะของหนงัสือแนะน าใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

กบัผูอ่้าน เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจและสามารถด าเนินการตามค าแนะน าของคู่มือไดด้ว้ยตนเอง 
อ านวย  เถาตระกลู (2541) สรุปประเภทของคู่มือไว ้3 ประเภทคือ  
1. คู่มือหลักสูตร  เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดและข้อเสนอแนะแก่ผู้ใช้

หลกัสตูรใหส้ามารถเขา้ใจ และใชเ้ป็นแนวทางในเนือ้หาและขอ้ควรปฏิบติั 
2. คู่มือฝึกงาน เป็นเอกสารที่ เสนอแนวทางการปฏิบัติของผู้ฝึกงานและ

ผูเ้รียนใ นสถานศกึษา หรือสถานประกอบการใหม้ีแนวปฏิบติัในทางเดียวกนั  
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3. คู่มือนักเรียน เป็นเอกสารแนะน าการปฏิบัติของนักเรียน โดยเสนอแนะ
เก่ียวกบัขอ้มลูและกฎระเบียบของสถานศกึษาเพื่อเป็นแนวทางใหก้บันักเรียนเพื่อปฏิบติัตาม 

บนัลือ  พฤกษะวัน (2537) ใหค้วามหมายของคู่มือไวว้่า คู่มือมีหลายแบบ
สามารถแยกประเภทไดด้งันี ้ 

1. คู่มือรายวิชา เป็นต าราที่ เสนอแนะเทคนิคการสอนแต่ละวิชาแต่ละ
ระดับชั้น  เช่นคู่มือครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา คู่มือสอนภาษาอังกฤษระดับ
มธัยมศกึษาเป็นตน้  

2. คู่มือรายวิชาและรายชัน้ เป็นต าราที่เสนอแนะการสอนวิชาในระดบัชัน้นัน้ 
เช่นคู่มือครูสอนวิทยาศาสตรช์ั้นป.2 คู่มือครูสอนคณิตศาสตรช์ั้นป.2  เป็นต้น ต าราประเภทนี ้
จัดท าขึน้เพื่อช่วยใหค้รูผูส้อนปฏิบัติตามการสอนและสามารถด าเนินการสอนเป็นรายบทเรียน 
ควบคู่กนัไปกบัแบบเรียนที่นกัเรียนใชอ้ยู่  

3. คู่มือการสอนรายชัน้เรียน เป็นต าราที่เสนอแนะการสอนระดบัชัน้นัน้ ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมทุกวิชาหรือรายวิชา เช่น คู่มือการสอนส าเร็จรูปชัน้ป .1 ถึง ป .3 ต าราประเภทนีจ้ัดท า
ขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ครูผู้สอนในระดับชั้นนั้นจะประกอบไปด้วยจุดประสงค์เพื่อหา
กิจกรรมและการตรวจสอบผลการเรียนระดบัชัน้นัน้ ๆ 
 

5.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
การจัดท าคู่มือที่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติได้ ต้องมี องค์ประกอบของคู่มือ 

ส าคญัดงันี ้
วิโรจน ์สวุรรณรตัน ์(2546)  ไดอ้ธิบายองคป์ระกอบของคู่มือดงันี ้

1. ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ 
2. วิธีการเรียนการสอน 
3. การวดัประเมินผลขอ้เสนอแนะ  

เอกวุฒิ   ไกลมาก (2541)  กล่าวว่าองค์ประกอบของคู่มือครู ควรประกอบด้วย
รายละเอียดที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้ 

1. ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ โดยปกติแลว้จะครอบคลมุถึง 
- วตัถปุระสงคข์องคู่มือ 
- ความรูพ้ืน้ฐาน ที่จ  าเป็นในการใชคู้่มือ 
- วิธีการใช ้
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- ค าแนะน า  
2. เนือ้หาสาระที่จะสอน ปกติจะมีการใชเ้นือ้หาสาระพรอ้มที่จะสอน โดยมี

ค าชีแ้จงหรือค าอธิบายประกอบดว้ย และอาจมีการวิเคราะห์ดา้นเนือ้หาสาระใหผู้อ่้านเกิดความ
เขา้ใจที่จะอ่าน  

3.  การเตรียมการสอน ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ ดงันี ้
- การจดัเตรียมสถานที่ วสัด ุอปุกรณ ์และเครื่องมือที่จ  าเป็น 
- การเตรียมวัสดุต่างๆ เอกสารที่ใชป้ระกอบการอ่าน แบบฝึกหัดและแบบ

ปฏิบติัที่ตอ้งใช ้
- ขอ้สอบค าเฉลย 
- การติดต่อและประสานงานที่จ  าเป็น 
4. กระบวนการ วิธีการ และกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนนีน้ับว่าเป็นส่วน

ส าคญัของคู่มือครู จ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูและรายละเอียดต่าง ๆ ดงันี ้ 
- ค าแนะน าเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงาน 
- ค าแนะน าและตัวอย่างเก่ียวกับกิจกรรมการสอนที่จะให้การสอนบรรลุ

เปา้หมาย 
- ค าถาม ตวัอย่าง แบบปฏิบติั และสื่อสารต่าง ๆ ที่ใชใ้นการสอน 
- ข้อเสนอแนะซึ่งเก่ียวกับสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า ซึ่งมักเกิดมาจาก

ประสบการณข์องผูเ้ขียน  
5. การวดัประเมินผลคู่มือที่ดีนัน้ ควรจะตอ้งใหค้ าแนะน าที่เก่ียวขอ้งกบัการ

สอนไวอ้ย่างครบถว้น การวดัและการประเมินผล การสอน ซึ่งนบัเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคญัของการ
สอนอีกองคป์ระกอบหน่ึงที่คู่มือจ าเป็นตอ้งใหร้ายละเอียดต่าง ๆ เช่น  

- เครื่องมือวดั 
- วิธีวดัผล 
- เกณฑก์ารประเมิน 
6. ดา้นความรูเ้สริม คู่มือครูที่ดีนัน้ควรจะตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูใ้ช ้

และความสามารถคาดคะเนไดว้่าผูใ้ชม้กัจะประสบปัญหาในเรื่องใด และจดัหาหรือท าขอ้มลูที่ช่วย
ในการสง่เสรมิความรูข้องครู อนัจะท าใหก้ารสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้  
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7. ปัญหาและค าแนะน า ที่ เก่ียวกับด้านการป้องกันและการแก้ปัญหา 
ผูเ้ขียนคู่มือควรที่จะเป็นผูท้ี่มีประสบการณใ์นเรื่องที่เขียนมาใหม้ากพอสมควร ซึ่งจะช่วยใหรู้ว้่าใน
การด าเนินการในเรื่องนัน้ ๆมกัมีปัญหาอะไรเกิดขึน้ และมีจดุอ่อนในเรื่องนัน้ๆ มีอะไรบา้ง 

8. แหล่งขอ้มูลและแหล่งอา้งอิงต่าง ๆ หนังสือที่ดี  ไม่ควรขาดการใหแ้หล่ง
อา้งอิง หรือแหลง่ขอ้มลู 

 
5.4 ลักษณะทีด่ีของคู่มือ 

วิโรจน ์สวุรรณรตัน ์(2546) กลา่วว่าคู่มือที่ดีนัน้มีลกัษณะในประเด็นหลกัดงัต่อไปนี ้
1. เนือ้หาตอ้งถกูตอ้ง และครอบคลมุสาระของคู่มือ 
2. การจดัล าดบัขอ้มลู ควรน าเสนอเป็นขัน้เป็นตอนเขา้ใจง่าย 
3. รายละเอียดของคู่มือตอ้งชดัเจนเขา้ใจง่าย  
4. ผูใ้ดอ่านแลว้จะตอ้งสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 
5. รูปแบบของคู่มือเรียบรอ้ยสวยงามและทนทานต่อการใชง้าน  

เอกวฒุิ  ไกลมาก (2541) อธิบายลกัษณะของคู่มือที่ดีดงันี ้
1. สามารถเขา้ใจลกัษณะเนือ้หาขอบข่ายหรือสิ่งที่จะสอนไดอ้ย่างกระจ่าง

ชดั เช่นมองเห็นโครงสรา้งของการสอนทัง้หมด  
2. ช่วยให้สามารถด าเนินการตามแนวทางและขั้นตอนต่าง  ๆ ได้ดี และ

สามารถดดัแปลงและยืดหยุ่นไดเ้อง โดยไม่เป็นแนวทางบงัคบั ตอ้งเสนอแนะแนวทางโดยสามารถ
ใหป้ฏิบติังานไดค้ลอ่งแคลว่ขึน้  

3. กิจกรรมที่สอนหรือก าหนดไว ้ควรมีการทดลองใชก้บัเด็กวยันัน้ ๆ และเด็ก
สนใจปฏิบติัไดจ้ึงควรน ามาใชไ้ด ้ 

4. แนวทางการเขียน เนน้ย า้แนวปฏิบติัที่มุ่งไปสู่จุดหมายอย่างต่อเนื่อง โดย
มีจุดเน้นย ้าในทางเดียวกัน เช่น ผู้ฝึกงาน ท างานเป็นกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จนเด็กมีแนวทางได้
แนวทางชดัเจนแลว้ จึงฝึกเป็นรายบคุคลต่อไป 

5. ความแปลกใหม่ของกิจกรรม ควรส่งเสริมแก่ผูส้อนโดยค่อยเป็นค่อยไป 
มิไดมุ้่งกระจายแนวใหม่ทัง้หมด และตอ้งเป็นการปฏิบติัในแนวทางที่ไดผ้ลดว้ย  

6. รูปแบบและวิธีการที่เป็นแนวทางในการเขียนโครงรูปแบบและขั้นตอน 
โดยสม ่าเสมอ เพื่อความสะดวกในการน าไปใช ้
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จากแนวคิดของนกัวิชาการขา้งตน้ คู่มือที่ดีนัน้ผูใ้ชง้านจะตอ้งน าไปใชง้านไดจ้ริงและเกิด
ประสิทธิภาพและแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและมีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างละเอียดชัดเจนมี
วตัถุประสงคท์ี่ชัดเจนเพื่อใหผู้เ้รียนนัน้มีความสนใจในการเรียนมากขึน้และสามารถใชเ้ป็นสื่อใน
การสอนที่ดีไดโ้ดยการมุ่งเนน้จุดมุ่งหมายในรูปแบบวิธีการหรือช่วยใหผู้ใ้ชคู้่มือเกิดความเขา้ใจใน
การปฏิบติัและปฏิบติัใหถ้กูตอ้ง อีกทัง้ยงัตอ้งง่ายและกระจ่างแจง้ต่อการท าความเขา้ใจ เพื่อจะท า
ใหส้ะดวกต่อการน าไปใช ้และการท าความเขา้ใจของผูผ้่าน 

 
5.5 การสร้างคู่มือ 

ในการสรา้งคู่มือนั้น ผูว้ิจัยจ าเป็นตอ้งศึกษาขั้นตอนและหลกัการในการสรา้งคู่มือ 
เพื่อการสรา้งคู่มือที่มีความชัดเจนถูกตอ้งและเหมาะสม  โดยคู่มือเป็นแหล่งของความรูข้องผู้ที่
ศึกษา และส าคัญที่สุดคือ คู่มือจะเป็นตัวช่วยให้ผูใ้ชเ้กิดความเขา้ใจมากขึน้  ซึ่งนักวิชาการได้
กลา่วถึงขัน้ตอนในการสรา้งคู่มือไว ้ดงันี ้ 

วิโรจน์ สุวรรณรตัน์ (2546) ได้พัฒนาคู่มือการเขียนแผนการสอนรายวิชา
โดยเนน้การบูรณาการ คณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมส าหรบัครูวิทยาลยัเทคนิคราชบรุี เพื่อใหค้รู
ใชเ้ป็นแนวทางในการเขียนแผนการสอนรายวิชา โดยสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมลง
ในแผนการสอน เพื่อน าไปใชใ้นการเรียนการสอนและการวดัผลและการประเมินผลดา้นคณุธรรม
จรยิธรรมและค่านิยมใหน้กัเรียนนกัศกึษาทกุแผนกวิชาในสถานศกึษา โดยมีตวัอย่างของการเขียน
แผนการสอน พรอ้มทัง้อธิบายรายละเอียดรายวิชา ประกอบดว้ย องคป์ระกอบของคู่มือ 3 สว่น 

 
สว่นที่ 1 ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ 
สว่นที่ 2 ความรูท้ี่ตอ้งน าไปใชเ้ขียนแผนการสอน  

2.1 วิธีศกึษาจดุประสงคก์ารสอน  
2.2 การวิเคราะหห์ลกัสตูร 
2.3 หวัขอ้การบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยม  
2.4 การเขียนเนือ้หาสาระ  
2.5 วิธีการสอนหรือกิจกรรมการสอน  
2.6 การเลือกสื่อการสอน  
2.7 การเขียนกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย  
2.8 การวดัผลและประเมินผล  
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2.9 การเขียนบนัทกึหลงัการสอน 
สว่นที่ 3 วิธีการเขียนแผนการสอนรายวิชาตามรูปแบบกรมอาชีวศกึษา 
ชติุมา เกิดนอ้ย (2553) ไดอ้ธิบายถึงขัน้ตอนในการสรา้งคู่มือ 3 ขัน้ตอน คือ  
ขั้นที่ 1  การวางแผนการร่างคู่มือ ค าถามต่อไปนี ้จะเป็นขอ้มูลที่ใชใ้นการ

ตดัสินใจการวางแผนรา่งคู่มือ 
1. จุดมุ่งหมายของคู่มือคืออะไร กล่าวคือ ผู้ใช้ต้องการใช้คู่มือในการ

แก้ปัญหาอะไร และใช้คู่มือในการแก้ปัญหา ใช้คู่มือส าหรับการปฏิบัติงานหรือใช้ก่อนการ
ปฏิบติังานเป็นตน้  

2. ใครเป็นผู้ที่ใช้คู่มือเหล่านี ้ เราจะทราบถึงความต้องการเฉพาะบาง
ประการของผู้ใช้ทันทีและควร ถ้าก าหนดผู้ใช้คู่มือ ควรพยายามสรา้งคู่มือใช้ประเภทเดียวกัน
เท่านั้น เพราะเป็นการยากที่จะท าคู่มือหลายประเภท เนื่องจากผู้ใชท้ี่อาจมีระดับการศึกษาที่
ต่างกนั  ดงันัน้ความตอ้งการในแต่ละระดบัจึงแตกต่างกนั  

3. การสอบถามผูใ้ชว้่าพวกเขาตอ้งการคู่มือแบบไหน เช่น ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งการ
เนือ้หามาก หรืออาจตอ้งการรูปประกอบ การจดัท าคู่มือ ควรใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งาน
ใหม้ากที่สดุ  

4.  คู่มือนีจ้ะใชท้ี่ไหน 
5.  คู่มือนีจ้ะใชอ้ย่างไร กล่าวคือ หากตอ้งการใชป้ระกอบขัน้ตอนต่างๆ 

ในการปฏิบติั ผูส้รา้งคู่มือควรมีการรา่งขัน้ตอนการท างานประกอบดว้ย 
6.  การน าขอ้มูลมาใชใ้นคู่มือ  ก่อนอ่ืนผูส้รา้งตอ้งสามารถชีช้ัดถึงสิ่งที่

ตอ้งการใช ้จากนัน้จึงพิจารณาตามความถนดั ทศันคติ และความรูท้ี่ผูใ้ชต้อ้งการในการปฏิบติั  
7.  ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังาน จะไดท้ราบกรอบการเขียนคู่มือ  
8.  การก าหนดขอ้มลูต่างๆ ในแต่ละขัน้ตอน  
9.  การล าดบัเนือ้หาชดัเจนในการเขียน 

ขัน้ตอนที่ 2  การเตรียมขอ้มลูที่ใชใ้นการพฒันาคู่มือ  
1. การเขียนหวัขอ้ใหญ่ และหวัขอ้ย่อย  
2. จดัเรียงล าดบัหวัขอ้เหลา่นัน้  
3. วางแผนการน าขอ้มลูใสไ่วใ้นแต่ละหวัขอ้  
4. เริ่มตน้เขียนเนือ้หา โดยการใชค้ าง่าย ๆ และสัน้ ๆ อธิบายความหมาย

และค าศพัทเ์ฉพาะมีการยกตวัอย่างมีความต่อเนื่องของเนือ้หา 
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ขัน้ตอนที่ 3  การทดสอบคู่มือเราจะทดสอบคู่มือในเรื่องต่อไปนี ้ 
1. เนือ้หาคู่มือ 
2. รูปแบบ  
3. ผลกระทบ 

ชลธิรา ศรีสดใส (2557)  ก าหนดขัน้ตอนในการจดัท าคู่มือไวด้งันี ้ 
1. ศึกษาขอ้มูลเบือ้งตน้ที่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยจาก เอกสาร ต าราหลักสูตร

ของวิจยัต่าง ๆ  
2. วิเคราะหผ์ูใ้ชข้อ้มลู   
3. ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละก าหนดขอบข่ายเนือ้หาความกวา้งของคู่มือ  
4. ส ารวจรายละเอียดขอ้ก าหนดจดุศกึษาในคู่มือ 
5. เขียนเนือ้หาของคู่มือตามวตัถุประสงคแ์ละขอบข่ายเนือ้หาความกวา้งของ

คู่มือ 
6. ออกแบบรูปเล่มภาพประกอบพิมพ์ทดลองใช้ตามกระบวนการพัฒนา

คณุภาพคู่มือแกไ้ขปรบัปรุง 
7. น าไปใชก้บักลุม่ทดลอง เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ชลธิรา ศรีสดใส (2557)  ไดก้ าหนดแนวทางในการจดัท าคู่มือไวด้งันี ้  
1. การจัดท าคู่มือ เป็นการน าข้อมูลพื ้นฐานมาด าเนินการจัดท าคู่มือการ

จดัการเรียนการสอน ซึ่งประกอบดว้ย  
1.1 ค าชีแ้จงการใชคู้่มือ  
1.2 หลกัสตูรรายวิชา จดุประสงคร์ายวิชา และมาตรฐานรายวิชา  
1.3 หน่วยการเรียนรู ้ 
1.4 แหลง่ขอ้มลูอา้งอิง  

2. ทดสอบคู่มือ ดว้ยการให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม และน า
ขอ้มลูที่ไดจ้ากผูท้รงคณุวฒุิไปด าเนินการแกไ้ขปรบัปรุง   

3. ประเมินคุณภาพของคู่มือโดยการน าคู่มือที่ไดจ้ากการแก้ไขปรบัปรุงให้
ผูเ้ชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็น รวมทัง้น าคู่มือไปใหค้รูผูส้อนไดใ้ชใ้นการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชานัน้ แลว้จึงน าขอ้มลูที่ไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข เพื่อความถกูตอ้งและสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

จากที่นักวิชาการกล่าวมา สรุปไดว้่า การจดัท าคู่มือนัน้ตอ้งมีวตัถุประสงคท์ี่ชัดเจน ผูใ้ช้
สามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง ขัน้ตอนการจัดท าคู่มือ ที่ส  าคัญคือ ศึกษาขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งจาก
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งานวิจยั และเอกสารต าราต่าง ๆ และส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานที่เก่ียวกบัหลกัสตูรวิเคราะหข์อ้มลู และ
จัดท าข้อมูล โดยน าความรูพ้ื ้นฐานมาด าเนินงานจัดท า ทดสอบและประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อมูลที่ได้มาปรบัปรุงแก้ไขให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ โดยการจะสรา้งคู่มือที่
สมบรูณน์ัน้ตอ้งมีเปา้หมายและวตัถุประสงคท์ี่จดัเจน ทกุขัน้ตอนเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั คู่มือ
จึงจะสามารถมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนท์ี่แทจ้รงิกบัผูใ้ช ้

จากการศึกษาแนวทางและทฤษฎีการสร้างคู่มือจากนักวิชาการข้างต้น ผู้วิจัยได้
สงัเคราะหว์ิธีการด าเนินการสรา้งคู่มือการสอนออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดการสรา้งคู่มือการสอนวิชาพืน้ฐานการแต่งเพลงสมยันิยม 
ขัน้ที่ 2 วิเคราะหแ์ละตีความขอ้มูลเก่ียวกับการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร เพื่อสรา้งขอ้สรุป และเรียบเรียงเป็นคู่มือการสอนพืน้ฐานการแต่งเพลง
สมยันิยม 

ขัน้ที่ 3  เรียบเรียงสารสนเทศเก่ียวกับการสอนพืน้ฐานการแต่งเพลงสมัยนิยม ตาม
แนวทางการสอนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ตามรูปแบบของคู่มือการสอน ที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้ 

ขั้นที่ 4  ตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือการสอนพืน้ฐานการแต่งเพลงสมัยนิยม 
ตามแนวทางการสอนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยผูท้รงคุณวุฒิและลูกศิษยข์องอาจารย์
ประภพ ชมถาวร 

ขัน้ที่ 5 ปรบัปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิและลูกศิษยข์องอาจารย์
ประภพชมถาวรแลว้จึงเขียนเป็นคู่มือการสอนพืน้ฐานการแต่งเพลงสมัยนิยม ตามแนวทางการ
สอนของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

นิธิพร พะเนาวศ์รี (2561) การสรา้งคู่มือการสอนทกัษะการบรรเลงระนาดเอกขัน้พืน้ฐาน 
ตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดระนาดเอก  ของครูวิเชียร เกิดผล ผลการวิจัยพบว่า 1) ผล
การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกขั้นพืน้ฐานของครูวิเชียร  เกิดผล เป็นครู
ดนตรีไทยที่มีความรูค้วามสามารถ และมีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง เนื่องจากตระกลูของครูวิเชียรเกิดผล
นั้นเป็นตระกูลที่สืบทอดเชือ้สายดา้นดนตรีไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  ผู้เรียนที่เรียนระนาดเอกขั้น
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของครูวิเชียร เกิดผลมีจ านวนมากทัง้นกัเรียน นกัศึกษา
จากสถาบันต่าง ๆ และนักดนตรีไทยทั่วไป จะใหค้วามส าคัญกับความสามารถ ความถนัดหรือ
ความโดดเด่นของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อพฒันาความรูแ้ละทกัษะการบรรเลง วิธีการสอนและเทคนิค
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การสอนหลักการสอนที่ครูวิเชียร เกิดผลยึดถือ เพื่อเป็นแนวทางในการสอน ทักษะการบรรเลง
ระนาดเอกขัน้พืน้ฐานไดแ้ก่ การศึกษาผูเ้รียน เพื่อที่จะสามารถดึงศักยภาพและความสามารถของ
ผูเ้รียน การสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัผูเ้รียน สอนเป็นขัน้ตอน เนน้การสรา้งพืน้ฐานที่ดี และถูกตอ้ง
ใหก้ับผูเ้รียน วิธีการสอนทักษะการบรรเลงระนาดเอกขั้นพืน้ฐานของครูวิเชียร เกิดผล มีการใช้
วิธีการสอนอยู่ 2 วิธี คือ วิธีสอนโดยใชก้ารบรรยายและวิธีสอนโดยใชก้ารสาธิต ซึ่งจะปรบัใชค้วบคู่
กนัไปตามความเหมาะสมของเนือ้หาสาระและศักยภาพของผูเ้รียนเทคนิคการสอนของครูวิเชียร 
เกิดผล มีเทคนิคในการสอนระนาดเอกเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่เกิดขึน้ในระหว่างการ
เรียนการสอน ไดแ้ก่ วิธีการไล่ระนาดเอ กวิธีการนั่งบรรเลงเพลงระนาดเอก เทคนิคการแกปั้ญหา
ของผูเ้รียนมือไม่เท่ากนั เทคนิคการแกปั้ญหาเสียงระนาดเอกเสียงไม่เรียบ 2) คู่มือการสอนทกัษะ
การบรรเลงเพลงระนาดเอกขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของครูวิเชียร เกิดผล 
ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระที่ส  าคญั ไดแ้ก่ ความเป็นมาของระนาดเอก โครงสรา้งทางกายภาพของ
ระนาดเอก ช่วงเสียง ต าแหน่งของเสียงระนาดเอก แบบฝึกทักษะการบรรเลงระนาดเอก ขัน้ตอน
การสอน การวดัประเมินผล และแหลง่อา้งอิง 

 
วสันต์ชาย มงคลชาติ (2561)  คู่มือการสอนทักษะการตีกลองแขกขั้นพื ้นฐาน ตาม

แนวทางกระบวนการถ่ายทอดของผูช้่วยศาสตราจารยส์หวัฒน ์ปลืม้ปรีชา ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ปัจจยัที่ส่งผลใหผู้ช้่วยศาสตราจารยส์หวฒัน ์ปลืม้ปรีชา มีความเชี่ยววชาญดา้นการปฏิบติัทกัษะ
ทางดนตรีไทยอย่างลึกซึง้ เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน คือ เชาวปั์ญญา และความถนัดทางดา้น
ดนตรี ปัจจัยภายนอก คือ ท่านไดร้บัการสนับสนุนจากครอบครวั ซึ่งเป็นครอบครวันักดนตรีไทย 
และไดค้วามเมตตาจากครูอาจารยท์ี่มีองคค์วามรูเ้ฉพาะดา้นโดยตรง  ผูเ้รียนที่ไดร้บัการถ่ายทอด
การตีกลองแขกจากผูช้่วยศาสตราจารยส์หวฒัน ์ปลืม้ปรีชา ทุกคนลว้นแต่มีพืน้ฐานในการบรรเลง
เครื่องด าเนินท านองประกอบ โดยท่านไดก้ าหนดลักษณะของผูเ้รียนและและคัดเลือกผูท้ี่จะมา
เรียนเครื่องดนตรีดว้ยตนเอง ซึ่งผูเ้รียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนตีกลองแขกมาแลว้ เนือ้หา
สาระที่จัดการเรียนการสอนนั้น จะมีความครอบคลุมทั้งเรื่องของทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยมี
หลักการสอน คือ สอนเนือ้หาครอบคลุมทั้งดา้นทฤษฎี และการปฏิบัติ เน้นการสรา้งพืน้ฐานที่ดี 
และถูกต้องให้กับผู้เรียน สอนทักษะอย่างเป็นขั้นตอน และผู้สอนต้องรับรูร้อบด้านและเป็น
แบบอย่างที่ดี  มีการใชว้ิธีการสอนอยู่ 2 วิธี คือ วิธีสอนโดยใชก้ารบรรยาย และวิธีสอนโดยใชก้าร
สาธิต ซึ่งจะปรบัใชค้วบคู่กนัไปตามความเหมาะสมของเนือ้หาสาระและศกัยภาพของผูเ้รียน มีการ
ใชเ้ทคนิคในการสอนเพื่อแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนที่เกิดขึน้ระหว่างการเรียนการสอนอยู่ 5 
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เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการช่วยให้ผู้เรียนจดจ าเนื ้อทับ เทคนิคการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
กระตือรือรน้ เทคนิคการแกปั้ญหาผูเ้รียนที่ไม่ถนัดมือซา้ย เทคนิคการสรา้งสรีระและกลา้มเนือ้ที่
จ  าเป็น และเทคนิคการท่องโนต้หนา้ทบัเป็นท านองเพลง 2)  คู่มือการสอนทกัษะการตีกลองแห่ขัน้
พื ้นฐานตามแนวทางกระบวนการถ่ายทอดของผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื ้มปรีชา 
ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระที่ส  าคญัไดแ้ก่ 2.1 ประวัติที่มาของกลองแขก 2.2 โครงสรา้งทางกายภาพ
ของกลองแขก 2.3 การฝึกทักษะการตีกลองแขก 2.4 หน้าทับของกลองแขกขั้นพืน้ฐานและ 2.5 
การดแูลรกัษากลองแขก โดยมีหลกัการสอนวิธีการสอนและเทคนิคการสอนทกัษะการตีกลองแขก
ขัน้พืน้ฐาน ที่สามารถน าไปปรบัใชใ้นแนวทางในการสอนไดอ้ย่างสมบูรณ ์

 
นัทธมน  พึ่งเจริญ  ( 2556 )  แนวคิดการสรา้งสรรค์ประพันธ์บทเพลง  ซึ่งเป็นของ

อาจารยฐิ์ระพล  นอ้ยนิตย ์ในการแสดงหุ่นละครเล็ก โดย คณะโจหลยุส ์ เรื่องพระมหาชนก ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสครบรอบพระชนมม์ายุ  84 พรรษา ผลการวิจัย
พบว่า (1.)การประพันธ์เพลง ของอาจารย์ เกิดมาจาก "เดน" โดย อาจารย์จะประพันธ์โดยใช้
อารมณแ์ละความรูส้ึกของตนเองที่มีเพลงนัน้ โดยยึดหลกัการแต่งเพลงที่มีมาของไทย ซึ่งก็ไดแ้ต่ง
ตามขัน้ตอนของการแต่งเพลง ซึ่งเพลงแต่ละชนิดมีโครงสรา้งที่แตกต่างกนัไป อาจารย ์ ฐิระพลนัน้  
สามารถประพนัธ์เพลงไดใ้นทุกรูปแบบ ดงัที่ อาจารยส์มปอง  โตสง่า นัน้ไดเ้คยพดูไวว้่า ยอมรบัว่า
เป็นคนที่แต่งเพลงได้ลึกซึ๊งมาก ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึง ความสามารถมากล้น ที่มีอยู่ในตัวของ
อาจารย์ ฐิระพล  น้อยนิตย์ (2.) แนวคิดการประพันธ์เพลงที่ใช้ในการแสดงหุ่ นละครเล็กนั้น 
นอกจากจะใช้ความคิดสรา้งสรรค์และความสามารถในการประพันธ์เพลงแล้ว ยังต้องใช้การ
วิเคราะห ์และค านึงถึง บทละคร ฉาก รวมถึงเวลา ของรอ้ยกรองและรอ้ยแกว้ ที่มักปรากฏอยู่ใน
ละคร ซึ่งอาจารยใ์หค้วามส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบทละครต่างๆ ในฉากนัน้ จะใชเ้พื่อสื่อ
อารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ อารมณ์ของเพลงที่ใชใ้นการประกอบการแสดงนัน้ จึงตอ้งมี
ความละเอียดอ่อนอย่างมาก แต่เทคนิคที่อาจารยไ์ดใ้ชใ้นการประพนัธเ์พลงของอาจารยน์ัน้ เป็นไป
ในแบบปิด ซึ่งการประพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวนี ้จะเป็นการสรา้งสรรค์ผลงานเพลง โดยการหยิบ
ยกเพลงไทยมาแต่งขึน้ใหม่ และไม่ทิง้ความเป็นอัตลกัษณ์อันดีงามของเดิมไป (3.) ลักษณะของ
ผูป้ระพนัธ์เพลง ในทศันคติ บุคคลนัน้ตอ้งเป็นบุคคลที่มีความพิเศษในตนเอง โดยมีทัง้ พรสวรรค ์
พรแสวง  และอยู่ที่การสะสมองคค์วามรู ้ประสบการณใ์นแต่ละบุคคลที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาจากผู้
ที่มีความรู ้ครู อาจารย ์ทัง้หลาย แลว้น ามาคิด ดดัแปลง คนแต่งเพลงนัน้เป็นบุคคลที่มีความคิดที่
สรา้งสรรค ์ ตอ้งมีจินตภาพ มโนภาพในการเขา้ถึงเพลง และน าความรูส้กเหล่านัน้มาถ่ายทอดลง
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ในบทเพลง  (4.) การสรา้งสรรค์และความร่วมสมัยของอาจารย ์ฐิระพล  น้อยนิตย์ อาจารยไ์ด้
กล่าวไวเ้ก่ียวกับค าว่า “ร่วมสมัย” คือการร่วม และรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมากกว่า 2 สิ่งเขา้ดว้ยกัน เช่น
รว่มสมยักนั ร่วมเชือ้ชาติที่แตกต่างกนั เอามาท าใหเ้กิดเป็นผลงาน ซึ่งการสรา้งสรรคก์ารประพนัธ ์
ครัง้นีอ้าจารย ์ ไดน้ าเครื่องดนตรีของอินเดียเขา้มาประกอบดว้ย  เพื่อที่จะท าใหบ้ทเพลงนัน้ กลิ่น
อายความเป็นแขกเพื่อใหต้รงกบัเนือ้เรื่องที่เป็นยคุ “คปุตะ” ของอินเดีย  และสรา้งสรรคเ์พลงขึน้มา
ใหม่ จากเพลงไทย 

 
ภพูิสิฐ  หอมธูปพรหม (2554) แก่นเนือ้หารูปแบบการประพนัธค์  ารอ้งและท านองเพลงรกั

อมตะของไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2475 - 2530 ผลการวิจัยพบว่า (1) แก่นของเพลงรกัเป็นเพลง
แนวโศกนาฏกรรมแฝงความสขุ และ เพลงรกัแบบสุขนาฏกรรมแฝงความเศรา้ โดยมีแก่นเพลงรกั
ใน 4 แบบคือ แบบ “พรรณนาอารมณ์ รกั” รองลงมาเป็นแก่นของเพลงรกัแบบ “เมื่อมีรกัย่อมมี
ทกุข”์ แบบ “ตดัพอ้ต่อว่า” และแบบ “รกั เธอจรงิใจ” (2) เพลงรกัสว่นใหญ่มีเนือ้หาเป็นกลางๆ สว่น
ใหญ่เหมาะส าหรบัทุกเพศ รองลงมา เหมาะส าหรบัผู้ชาย และส าหรบัผู้หญิง ตามล าดับ (3) รู 
ปแบบค ารอ้งในบทเพลงรกัลว้นมี ฉันทลกัษณแ์บบรอ้ยกรองคลา้ยกลอนสภุาพ และไดซ้่อนค าคม 
ค าพงัเพย ภาษิต ค าอปุมาอปุไมย และคติเตือนใจ เอาไวทุ้กเพลง ทัง้ยงันิยมวางค าส าคญัเอาไวท้ี่
ชื่อเพลง โดยส่วนใหญ่วางค า วลี หรือประโยคแรกของเพลง และวางไวใ้นส่วนอ่ืน ๆ ของเพลง
ตามล าดับ (4) รูปแบบท านองในเพลง รกัส่วนใหญ่ ถูกสรา้งขึน้เพื่อใหเ้หมาะกับเสียงของนักรอ้ง
คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  และถูกสรา้งขึน้เพื่อประกอบ การแสดงตามล าดบั โดยมีท านองประยุกต์
รูปแบบมาจากเพลงไทยเดิม หรือเพลง พื ้นบ้าน และมีท านองที่มาจากเพลงต่างชาติ ส่วน
ท่วงท านองของเพลงรกัส่วนใหญ่ มีรูปแบบชา้ มากถึงปานกลาง และมกันิยมใชจ้งัหวะสโลว ์โบเล
โร่ และวอลทซ์ เป็นหลกั และมีคีตลกัษณ์หรือ โครงสรา้งของท านองเป็นแบบมาตรฐานยอดนิยม
มากกว่าแบบอ่ืน 

 
ปิยพนัธ ์แสนทวีสขุ (2540) การสรา้งคู่มือการสอนปฏิบติัดนตรีสากล  ระดบัอดุมศกึษา 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ในดา้นความสมบูรณ ์ของคู่มือปฏิบติัดนตรีสากลพบว่าความคิดเห็นโดยสว่น
ใหญ่มีความเห็นว่าคู่มือมีความสมบรูณใ์นระดบัหน่ึงรูปแบบของคู่มือขนาดของคู่มือรวมทัง้จ านวน
หนา้มีความเหมาะสมสะดวกในการน าไปใชเ้นือ้หามีความเหมาะสมเธอมีทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบติัการจดัวางเนือ้หาเป็นไปตามล าดบัขัน้จากง่ายไปหายากโดยมีความสมัพนัธท์ี่ต่อเนื่องใน
การเพิ่มทกัษะที่ยากขึน้ 2) ในดา้นการปรบัปรุงหนงัสือคู่มือฝึกปฏิบติัดนตรีสากลพบว่าคู่มือมีสว่น
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ที่ตอ้งปรบัปรุงคือควรมีการเพิ่มเนือ้หาทางทฤษฎีดนตรีสากลเพื่อสรา้งความเขา้ใจทางดนตรีให้
มากขึน้โดยเฉพาะการอ่านโนต้สากลและควรมีการเพิ่มเทคนิคการเลน่เครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้
มากขึน้และนิสิตสว่นใหญ่ยงัมีความตอ้งการใหอ้าจารยผ์ูส้อนเพิ่มการบรรยายและการสาธิตการ
เลน่มากยิ่งขึน้



 

 
บทที ่3  

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
การด าเนินงานวิจัย เรื่องการสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานตาม

แนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บ
ขอ้มูลการวิจัยจากเอกสาร การสัมภาษณ์และการสังเกตจากอาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยตรง 
และจากนิสิตนกัศกึษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียนและเคยเรียนวิชาแต่งเพลง 
อย่างละ 5 คน สามารถแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ไดด้งัต่อไปนี ้ 

ขัน้ที่ 1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
ขัน้ที่ 2 การก าหนดกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
ขัน้ที่ 3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ที่ 4 การจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 
ขั้นที่  5 การสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานตามแนวทาง

กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ขั้นที ่1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบไปดว้ย 

1.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัการแต่งเพลงสมยันิยม หลกัการแต่งเพลงสมยันิยม 
การสอนและการฝึกแต่งเพลง 

1.2 แนวคิด หลักการสอนดนตรี ประกอบด้วย หลักการสอนดนตรี 
สนุทรียภาพและความซาบซึง้ในดนตรี การวดัและการประเมินผลทางดนตรี 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน ประกอบดว้ย ความหมายของการ
สอน องคป์ระกอบของการสอน และ ทกัษะการสอน 

1.4 คู่มือการสอน ประกอบดว้ย ความหมายของคู่มือ องคป์ระกอบของคู่มือ 
ประเภทของคู่มือ และการสรา้งคู่มือ 
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ขั้นที ่2 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpositive 
Sampling) ดงันี ้

2.1 ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานคือ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

2.2 ผูเ้รียน คือ  
2.2.1 นิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาแต่งเพลง จ านวน 5 คน 
 

ขั้นที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิและขอ้มลูขัน้ทติุยภมูิ 
3.1.1 ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง การ

บนัทกึภาพนิ่ง การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว  
3.1.2  ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร วารสาร จุลสารและการศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกับกระบวนการสอนแต่งเพลง และการแต่งเพลงสมัยนิยมเบือ้งตน้ ซึ่งผูว้ิจัยไดค้น้ควา้
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หอวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , หอ้งสมุดสาขาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสาน
มิตร), หอ้งสมดุวิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ ์และ การสังเกต 
3.2.1 การสัมภาษณ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบมี

โครงสรา้ง (Structured interview) เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ก าหนดค าถามหรือประเด็นการสมัภาษณ์
ที่ครอบคลุมเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัยไว้อย่างชัดเจน และค านึงถึง
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

ขั้นที่  1 ก าหนดกรอบประเด็นค าถามหรือแนวแนวการสัมภาษณ์ตาม
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

ขัน้ที่ 2 รา่งค าถามในการสมัภาษณซ์ึ่งแบ่งเป็น 3 ชดุ  ไดแ้ก่ 
ชุดที่ 1 ส าหรบัผูใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัย

นิยมขัน้พืน้ฐานคือ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  
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ชุดที่ 2 ส าหรบัผูใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร คือ นิสิตนกัศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแต่ง
เพลง 

2.1 กลุม่ นิสิตนกัศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียน
เรียนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน (ศิษยปั์จจบุนั) โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง จ านวน 5 คน 

2.2 กลุ่ม นิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ เคย
ลงทะเบียนเรียนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน (ศิษยเ์ก่า) โดยใชก้ารเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
5 คน 

ชุดที่  3 ส าหรบัผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร คือ นิสิตนกัศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชา
แต่งเพลง  

ขั้นที่  3 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒ
ตรวจสอบตามความตรง ความถูกตอ้ง ครบถว้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคก์ารวิจยั โดย
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณา โดยใชส้ตูร IOC (มยุรี ศรีทอง. 2554: 51; อา้งอิงจาก บุญ
เชิด  ภิญโญอนนัตพงษ)์ ดงันี ้

 

𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑹

𝑵
 

 
เมื่อ   IOC  คือ ความสอดคลอ้งระหว่างค าถามกบัจุดประสงค ์

∑ R  คือ ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
N     คือ จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

-1 หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามไม่ไดส้อดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้น
ขอ้นัน้ 

0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าค าถามสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้นขอ้
นัน้ 

1 หมายถึง  แน่ใจว่าค าถามสอดคลอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้นขอ้นัน้ 
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หากค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒในขอ้ใดมีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากบั 0.50ถือว่ามีความสอดคลอ้งสามารถน าไปใชไ้ด ้แต่ถา้ค่าดชันีมีความสอดคลอ้งตามความ
คิดเห็นผูท้รงคณุวฒุขอ้ใดมีค่านอ้ยกว่า 0.50  ถือว่าไม่สอดคลอ้ง ผูว้ิจยัจะด าเนินการปรบัปรุงตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิก่อนน าไปใช ้  

ขัน้ที่ 4 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณต์ามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุจากนัน้จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

3 .2 .2  แบ บ สั ง เก ต แบบมี ส่ วน ร่ วม  (Participant Observation) กา รสั ง เก ต
กระบวนการสอนทกุขัน้ตอน 
ขั้นที ่4 การจัดกระท าข้อมูลการวิเคราะหข์้อมูล 

วิธีการที่ผูว้ิจัยใชใ้นการด าเนินการศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐานของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปขอ้มูลแบบอุปนัยและ
น าเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ดา้นผูส้อน  
น าเสนอประวัติ ขอ้มูล ความเป็นตัวตนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดย

ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
1.1 ภมูิหลงัดา้นการแต่งเพลง  
1.2 คณุลกัษณะความเป็นครู  

2. ดา้นผูเ้รียน 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัลกัษณะที่ดีของผูเ้รียน และเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 
3. ดา้นเนือ้หาสาระ 

ผู้วิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะห์เนื ้อหาสาระที่ปรากฎในการสอน
วิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งครอบคลุมถึงแบบฝึกหัด
และบทเรียนต่างๆ ที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใชใ้นการเรียนการสอน ตลอดจนความรูแ้ละทกัษะ
การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ที่ผูเ้รียนไดร้บัจากอาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่งเป็น 10 หวัขอ้
ดงันี ้

4. ดา้นกระบวนการสอน 



 51 
 

ผูว้ิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ดา้นการเรียนการสอน ในประเด็น
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการสอนแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่ง
ออกเป็น 3 ขอ้ดงันี ้

4.1 หลกัการสอน  
4.2 วิธีการสอน 
4.3 เทคนิคการสอน 
4.4 การวดัและประเมินผล 

 
ขั้นที ่5 การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐานตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  

ผูว้ิจัยสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร จากการศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งประกอบดว้ย 

5.1 ปก 
5.2 ค าน า 
5.3 สารบญั 
5.4 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ 
5.5 เนือ้หาสาระเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ 

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
5.6 หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 แหลง่ขอ้มลู/อา้งอิง 

 
 
 
 



 

 
บทที ่4  

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 

งานวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยน าเสนอเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งอยู่ใน
แนวทางของดนตรีศึกษา การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูเรื่อง การศึกษากระบวนการสอน การ
แต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจัยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 
ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร 

ตอนที่ 2 คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ตอนที ่1 กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชม
ถาวร 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบักระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้
พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการน าเสนอออกทัง้หมดเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านผู้สอน  
น าเสนอประวัติ ขอ้มูล ความเป็นตัวตนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยผูว้ิจัยได้

แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
1.1 ภูมิหลังดา้นการแต่งเพลง ไดแ้ก่ ดา้นการแต่งเพลงสมัยนิยม และดา้น

ประสบการณ์ทางดนตรีที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและคุณสมบัติที่ เด่นชัดของอาจารย ์
ประภพ ชมถาวร ตตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลใหค้วามสามารถของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
นัน้พฒันาสูค่วามเป็นเลิศทางดา้นการแต่งเพลงสมยันิยม 

1.2 คุณลกัษณะความเป็นครู โดยน าเสนอทักษะความเป็นครูที่โดดเด่นของ
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยผูว้ิจยั ไดว้ิเคราะหจ์ากขอ้มลูที่ไดจ้ากภาคสนาม เพื่อแสดงถึงการมี
คณุลกัษณะความเป็นครูที่ดี 

2. ด้านผู้เรียน 
ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัลกัษณะที่ดีของผูเ้รียน และเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 
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3. ด้านเนือ้หาสาระ 
ผูว้ิจยัน าเสนอเก่ียวกบัผลการวิเคราะหเ์นือ้หาสาระที่ปรากฎในการสอนวิชาการแต่ง

เพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งครอบคลมุถึงแบบฝึกหัดและบทเรียน
ต่างๆ ที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใชใ้นการเรียนการสอน ตลอดจนความรูแ้ละทกัษะการแต่งเพลง
สมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ที่ผูเ้รียนไดร้บัจากอาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่งเป็น 10 หวัขอ้ดงันี ้

 
 3.1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น  
 3.2 แผนผงัความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) 
 3.3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone) 
 3.4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View) 
 3.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 
 3.6 คู่เทียบ 
 3.7 สมัผสัในเนือ้เพลง  
 3.8 เปา้หมายในการเขียนเพลง 
 3.9 สตูร Inside Out & Outside In  
 3.10 ฉาย MV ดว้ยค า 

 
4. ด้านกระบวนการสอน 

ผูว้ิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ดา้นการเรียนการสอน ในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสอนแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่งออกเป็น 3 
ขอ้ดงันี ้

4.1 หลกัการสอน  
เป็นหลักการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน เป็นการน าเสนอ

หลักการที่ส  าคัญซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ยึดถือเป็นแนวทางในการสอนวิชาแต่งเพลงสมัย
นิยมขัน้พืน้ฐาน 

4.2 วิธีการสอน 

เป็นวิธีการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน น าเสนอวิธีการสอนและ
ขัน้ตอนที่ส  าคญัของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ที่ใชใ้นการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน  



 54 
 

4.3 เทคนิคการสอน 

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ซึ่งอาจารย ์
ประภพ ชมถาวร ใชเ้พื่อช่วยในการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ใหม้ีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

4.4 การวดัและประเมินผล 

เป็นการวดัและประเมินผลที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใชใ้นการสอนวิชาแต่ง
เพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 

 
 

1. ด้านผู้สอน 
1.1 ประวติั ขอ้มลู ความเป็นตวัตนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ที่มา: ประภพ ชมถาวร (2561) 
 
 อาจารย์ประภพ ชมถาวร เป็นนักร้อง นักดนตรี และนักประพันธ์เพลง ผู้อยู่

เบือ้งหลงัเพลงสมัยนิยมมากมาย ในวงการเพลงของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการ
ประพนัธเ์นือ้รอ้ง ท านอง และมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัที่โดดเด่นอย่างมาก ปัจจุบนั อาจารยป์ระภพ 
ชมถาวร เป็นอาจารยส์อนที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และดว้ยความที่ท่านเป็น
บุคคลที่ มีอธัยาศัยดี มีความนอบนอ้มถ่อมตน มีความจริงใจ ตัง้ใจท างาน จึงเป็นที่รกัและนบัถือ
ของลูกศิษย์ทุกคน อาจารย์ประภพ ชมถาวรอุทิศตนให้กับการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
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พืน้ฐานอย่างเต็มความสามารถ โดยที่จะถ่ายทอดความรูท้กุอย่างที่มีใหแ้ก่ลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัแต่
อย่างใด ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ของการศกึษาออกเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้

 
  1.1.1 ประวติัและภมูิหลงัของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 
  1.1.2 ผลงานของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 
  1.1.3 เกียรติยศที่ไดร้บั 

 
1.1.1 ประวติัและภมูิหลงัของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 

 จากการศึกษาประวัติของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร ผูว้ิจัยไดเ้รียบเรียง
ขอ้มลูประวติัและภมูิหลงัของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดด้งันี ้

 อาจารยป์ระภพ ชมถาวร เกิดเมื่อวนัที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2519 พืน้เพเป็น
คนจังหวดักรุงเทพมหานครโดยก าเนิด อาศัยอยู่บา้นเลขที่ 154/8 ถ.อิสระภาพ เขตบางกอกนอ้ย 
แขวงบา้นช่างหลอ่ จงัหวดั กรุงเทพมหานคร  

 
ประวติัการศกึษา 

ระดบัประถมศกึษาปีที่  1-2  โรงเรียนสโุรจนว์ิทยา ปี พ.ศ.  2525-2527 
ระดบัประถมศกึษาปีที่  3-6  โรงเรียนวดัอมรนิทราราม  ปี พ.ศ.  2527-2530 
ระดบัมธัยมศกึษาปีที่  1-5 (สอบเทียบ) โรงเรียนทวีธาภิเศก ปี พ.ศ. 2530-2535 
ระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ปี พ.ศ. 2535-2539 
 

ประวติัการสอน 

อาจารย์พิ เศษ  คณ ะดุริยางคศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เชิ งพาณิ ชย ์
มหาวิทยาลยั ศิลปากร ปี พ.ศ. 2554 - ปัจจบุนั 

อาจารย์พิ เศษ  วิทยาลัยดุ ริยางค ศิล ป์  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิ ยม 
มหาวิทยาลยั มหิดล   ปี  พ.ศ. 2555 – 2560 

นอกจากการสอนในมหาวิทยาลัยแลว้ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ยังไดร้บั
เชิญให้เป็นวิทยากร และผู้ให้ความรูเ้รื่องการแต่งเพลงสมัยนิยมอีกหลายที่อีกด้วย เช่น งาน 
โครงการ Futuristic Music ของวิทยาลยั วิศวกรรมสงัคีต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั , โครงการ One Day Opportunity : Song Writer วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ,
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ให้สัมภาษณ์เก่ียวกับความรูเ้รื่องการแต่งเพลง กับรายการดนตรี Good hope Music วันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 

 
1.1.2 ผลงานของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 

เพลง "ความรูส้ึกของฉันที่มีเธออยู่ดว้ยกันอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี ้(Minute of 
Love) " (พ.ศ. 2545) 

เพลง "หลบั (Bitter lullaby)" Smallroom 003 (พ.ศ. 2546) 
เพลง "วนัหนึ่ง" ในโปรเจกต ์อะเดย ์
อลับัม้ "Beautiful Day" (พ.ศ. 2547) 
อลับัม้ "Joy" (พ.ศ. 2548) 
เพลง "เมื่อไหร"่ ในอลับัม้ "Like Light" 
อลับัม้ "My Lovely Pop Band" (พ.ศ. 2550) 
อลับัม้ "Popover" (พ.ศ. 2553) 
เพลง "30 ก าลงัแจ๋ว" ประกอบภาพยนตรเ์รื่อง "30 ก าลงัแจ๋ว" (พ.ศ. 2554) 
เพลง "เติมเต็ม" (พ.ศ. 2556) 
เพลง "ความรกั" (พ.ศ. 2556) 
เพลง "ฉันยอม" ประกอบละครโทรทัศน์เรื่อง "กุหลาบรา้ยของนายตะวัน" 

(พ.ศ. 2557) 
เพลง "โลกของคนเหงา" (พ.ศ. 2557)  
เพลง "หลง" (พ.ศ. 2557) 
อลับัม้ "Beside You" (พ.ศ. 2557) 
อลับัม้ "Easy Listening" (พ.ศ. 2560) 

 

1.1.3 เกียรติยศทีไ่ด้รับ 
อาจารยป์ระภพ ชมถาวร เริ่มสรา้งชื่อเสียงการแต่งเพลงของวง อารม์แชร ์ซึ่งเป็นวง

ดนตรีที่เริ่มมีชื่อเสียงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปี พ.ศ. 2546 เพลง รเึปล่า อลับัม้ Design ไดท้ าให้
ชื่อของวงอารม์แชรเ์ป็นที่รูจ้กัไดท้ั่วประเทศ นอกจากนัน้ ยงัมี เพลง วนัที่ฉนัป่วย รกัแท ้ผูช้ายที่โชค
ดี ไปดว้ยกนัหรือเปล่า อาจเพราะเธอ พรุง่นี ้ซึ่งต่างก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียง และไดก้ลายเป็นเพลงที่
สง่ใหว้งอารม์แชรก์ลายเป็นวงที่ยิ่งมีชื่อเสียงมาจนถึงทกุวนันี ้  
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นอกจากวง อารม์แชรแ์ลว้ อาจารยป์ระภพ ยงัไดแ้ต่งเพลงใหก้บัวง Scrubbอีกหลาย
เพลง เพลงที่มีชื่อเสียงไดแ้ก่ เพลงเขา้กันดี เพลงฝน เพลงลม เพลงเขา้ใจ รวมถึงเพลง หนังซ า้ 
เพลง สะดุดรกั เพลง mother ของวง The richman toy อีกดว้ย และยังมีผลงานเพลงอีกมากมาย 
ทุกเพลงของวง Superbaker ที่อาจารย ์ประภพ เป็นสมาชิกวง ต าแหน่งนักรอ้งน า เป็นผูแ้ต่งเอง
ทั้งหมด ผลงานที่โดดเด่นของวง Superbaker เช่น รกัคือสิ่งสวยงาม ความรกั ออกซิเจน คู่ชีวิต 
บา้นของหวัใจ มนษุยล์อ่งหน  ฯลฯ 

ในปัจจุบัน อาจารย์ประภพ  ชมถาวร ยังมีผลงานเพลงที่ประสบความส าเร็จอีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึง ของ โดม ปกรณ์ ลมั เพลง ทศกัณฐ์ มานะ ของเก่ง The Voice 
เพลงละครกุหลาบรา้ยของนายตะวัน เพลงประกอบภาพยนตร ์30 ก าลังแจ๋ว เพลงประกอบ
ภาพยนตร ์ความลบัของนางมารรา้ย เพลง ขอ้หา้มของความเป็นเพื่อน ของวง Blue shade เพลง
ขอ ของวง Lomosonic เพลง เสพติดความเจ็บปวด ของวง The Yers เพลง ช้าช้า ของศิลปิน 
แมกซ ์เจนมานะ เพลงวนัแรก Shonichi เพลง ปารตี์ใ้นฝัน เพลง ก็เพราะว่าชอบเธอ Kimi no Koto 
ga Suki dakara เพลง Password และเพลง Fewer ของวง BNK 48 

แสดงใหเ้ห็นว่าอาจารยป์ระภพ ชมถาวร นั้น มีประสบการณ์และความเขา้ใจอย่าง
ลึกซึ ้งในเรื่องของการแต่งเพลงสมัยนิยม เป็นอย่างมาก และสามารถน าความรู้ ทักษะ 
ประสบการณท์ี่สั่งสมมา ไปใชก้บัอาชีพการประพนัธเ์พลงไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

 
1.2 คุณลักษณะความเป็นครู 

คณุลกัษณะความเป็นครูของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดร้บัการสั่งสมมาจากการมี
โอกาสถูกรบัเชิญให้ไปบรรยายเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยมในหลายๆ สถานศึกษาและสถาบัน
ต่างๆ จึงเกิดประสบการณแ์ละการตระหนักรูว้่า การเรียนการสอนเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยมใน
ประเทศไทยนั้น ควรไดร้บัการสนับสนุนและมีบุคคลากรมากกว่านี ้อีกทั้งยังเล็งเห็นศักยภาพที่
ค่อนขา้งสงูของผูเ้ขา้อบรม ซึ่งมีแววเป็นนกัแต่งเพลงที่ดีได ้เพียงแค่ขาดแนวทาง และผูแ้นะน าที่ดี 

หลังจากนั้น อาจารย์ประภพ ชมถาวร ได้มีโอกาสถูกเชิญไปสอนที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ที่ท าให ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ถ่ายทอด ทกัษะ ความรู ้ประสบการณ์
การแต่งเพลงสมยันิยม ใหน้กัศกึษาไดอ้ย่างเต็มที่ นอกเหนือจากนัน้ อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ยงัมี
ความมุ่งมั่นพฒันาบทเรียน แบบฝึกหดั ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั และการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบรบิทและ
ลกัษณะเฉพาะตวัของนกัศกึษาแต่ละคนอีกดว้ย 
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การสอนของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร มุ่งเน้นใหน้ักศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักดนตรี นักแต่งเพลง โปรดิวเซอร ์นักเขียน นักรอ้ง 
ศิลปิน และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทัง้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ใชว้ิธีสรา้งบรรยากาศในการสอนให้
ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียด เคารพซึ่งกันและกัน ใหเ้กียรติผลงานของทุกคน และวิจารณ์ผลงานกัน
เพื่อใหเ้กิดการพฒันาเท่านัน้ และท่านก็ไดย้ึดถือหลกัการเหล่านีม้าโดยตลอด ดว้ยเหตนุี ้นกัศึกษา
ทัง้อดีตและปัจจบุนัจึงใหค้วามเคารพนบัถืออาจารยป์ระภพเป็นอย่างมาก 

 

2. ด้านผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ส  าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนก็คือ ผู้เรียน และถือเป็น

เป้าหมายที่สูงที่สุดของการจัดการเรียนการสอน โดยที่ผู ้สอนจะต้องใช้ทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถ ในการสอน เพื่ อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้สูงที่สุด และก้าวไปสู่
จดุมุ่งหมายท่ีตอ้งการ ใน 
ส่วนการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นผูเ้รียนในการเรียนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ของ อาจารย์
ประภพ ชมถาวร ในครัง้นี ้ผูว้ิจัยมุ่งเน้นการน าเสนอกลุ่มลูกศิษยท์ี่ไดร้บัการถ่ายทอดทักษะการ
แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ทัง้ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจบุัน 

จากการศึกษาลกูศิษยท์ี่ไดร้บัการถ่ายทอดทกัษะการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ทั้งศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบัน ผูว้ิจัยจึงไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มูล
กลุม่ลกูศิษยปั์จจบุนั ซึ่งมีผลรายละเอียดการวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

 
2.1 ลักษณะของผู้เรียน 

ผูเ้รียนของการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานกับอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
ส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  1 -3 ของคณะดุริยางคศาสตร ์สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย ์
มหาวิทยาลยั ศิลปากร ผูเ้รียนทุกคนลว้นแลว้แต่มีพืน้ฐานทางดนตรี การอ่านโนต้ เขียนโนต้ และ
การเล่นเครื่องดนตรีอย่างนอ้ย 1 ชิน้ เนื่องจากอายุของนกัศึกษาที่เรียนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้
พื ้นฐานกับอาจารย์ ประภพ ชมถาวร นั้นใกล้เคียงกัน นักศึกษาแต่ละคนจึงมีพื ้นฐานความรู้
ทางดา้นเพลงสมัยนิยมอยู่ในระดับใกลเ้คียงกัน แต่จะมีพืน้ฐานทางดา้นการแต่งเพลงที่แตกต่าง
กันมาก ในส่วนนี ้ท าเห็นความสามารถในการจัดการกับความแตกต่างเหล่านั้นของอาจารย ์
ประภพ ชมถาวร โดยที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จะมีการวิเคราะหล์กูศิษยจ์ากแบบฝึกหดัที่ใหไ้ป 
วิเคราะหบ์ุคลิกและความสนใจในแต่ละคน บางคนชื่นชอบการเขียนกลอน บางคนชอบการพูด 
บางคนชอบการเล่าเรื่อง การเขียนบทภาพยนตร์ หรือเรื่องอ่ืนๆเช่นการท ามิวสิค วีดีโอ หรือ
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ภาพยนตร ์อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จะไม่บงัคบัหรือเปรียบเทียบนกัศึกษาคนหนึ่งกบัอีกคนหนึ่ง 
แต่จะดึงเอาศกัยภาพของแต่ละคนออกมา เมื่อเห็นว่านกัศึกษาคนนัน้ๆ มีโอกาสท าในเรื่องใดไดดี้ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ก็จะสนับสนุนใหฝึ้กฝนในดา้นนัน้ๆ มากกว่าบังคับใหท้ าตามแบบฝึก
ทัง้หมด ดว้ยเหตุนี ้จึงท าใหบ้รรยากาศการเรียนเต็มไปดว้ยการเรียนรูส้ิ่งใหม่ การไดใ้ชค้วามคิด
สรา้งสรรคข์องนักศึกษา ท าใหเ้กิดการเรียนการสอนที่สนุก ผ่อนคลาย และพรอ้มเปิดรบัความรู้
ใหม่ๆเป็นอย่างยิ่ง 

จะเห็นได้ว่า ลูกศิษย์ที่ เรียนวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานกับอาจารย ์
ประภพ ชมถาวร จะตอ้งมีพืน้ฐานทางดนตรี พืน้ฐานเรื่องเพลงสมยันิยม และพืน้ฐานการเลน่ดนตรี
มาก่อน หลงัจากนัน้ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จะสงัเกตผูเ้รียนจากศกัยภาพของแต่ละบคุคล และ
แนะน าการเรียนตามความเหมาะสม เนื่องจากการเรียนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานนัน้ 
เรื่องราวและแรงบรรดาลใจในการแต่งเพลงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนั และนกัศึกษาแต่ละ
คนก็มีวิธีการขึน้ตน้เพลง เขียนเพลง และเทคนิคการเขียนเพลงที่แตกต่างกนั โดยอาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร จะใช้วิธีให้แบบฝึกหัดที่แตกต่างกัน แล้วน ามาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่มี
หลากหลายของการแต่งเพลง จึงท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 
2.2 เจตคติทีด่ีต่อการเรียนแต่งเพลง 

ในการเรียนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวรนัน้ เจตคติที่ดีต่อดนตรี และดนตรีสมัยนิยม เป็นสิ่งที่ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจใน
การเรียนไดอ้ย่างมีความสุข เนื่องจากการเรียนวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานนัน้ ผูเ้รียน
จ าเป็นที่จะตอ้งมีความรกัในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การเขียนกลอน การพดู การเล่าเรื่อง จึงจะ
สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างเต็มที่ โดยที่อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดก้ล่าวไวว้่า “นกัเรียนแต่ละคนไม่ได้
เกิดมาเพื่อเป็นนักแต่งเพลง เราไม่สามารถท าใหทุ้กคนเป็นนักแต่งเพลงได ้การลงเรียนวิชานีก้็
ไม่ไดท้ าใหใ้ครเป็นนักแต่งเพลงที่สุดยอดทันที แต่อย่างนอ้ยที่สุด หลงัจากเรียนวิชานีจ้บแลว้ ทุก
คนจะไดร้บัทักษะความรูท้ี่เหมาะกับตนเอง อาจจะน าไปใชใ้นการแต่งเพลง การท าหนัง การท า
เพลงโฆษณา หรือประยุกตใ์ชก้ับงานจากคนละสาขาอาชีพเลยก็เป็นได”้ (สมัภาษณ์ 18 มีนาคม 
2564) ซึ่งนบัเป็นการช่วยท าใหน้กัศึกษาที่มีความหลากหลายทางดา้นการฟังเพลง และเป้าหมาย 
รวมถึงบุคลิกภาพ มีจุดตั้งต้นในการเรียนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมได้แน่ชัดขึน้ และเป็นการ
แสดงออกว่าอาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ไดส้รา้งเจตคติที่ดีต่อการเรียนแต่งเพลงสมยันิยมใหก้ับ
นกัศกึษาทกุๆ คนตัง้แต่ก่อนเริ่มเรียน 
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จากการสมัภาษณ์นักศึกษาที่เรียนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมกับ อาจารย ์ประภพ ชม
ถาวร นักศึกษาทุกคนชื่นชอบเพลงสมัยนิยม และมีความตอ้งการศึกษาเรื่องการแต่งเพลงสมัย
นิยม หากแต่เริ่มแรกหลายคนไม่มีความรูใ้นเรื่องการแต่งเพลงสมยันิยมเลย จึงท าใหเ้กิดความกลวั 
และประหม่าในตอนแรกเริ่มของชัน้เรียน แต่เมื่อไดเ้รียนกับอาจารย ์ประภพ ชมถาวรแลว้ ท าให้
นกัศกึษาทกุคนมองการเรียนแต่งเพลงไปในมมุมองใหม่ และสนใจวิชาการแต่งเพลงมากขึน้ดว้ย 

จะเห็นได้ว่า ในการสอนวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน  ตามแนวทางของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ถือไดว้่าผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อเพลงสมัยนิยมอยู่แลว้ แต่มีความไม่
มั่นใจในตัวเองเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยม อย่างไรก็ตามเมื่อไดร้บัการสอนจากอาจารย ์ประภพ 
ชมถาวรแล้ว ท าให้เกิดความมั่นใจมากขึน้ อีกทั้งอาจารย์ ประภพ ชมถาวรยังได้ปลูกฝังให้
นักศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชื่นชมผลงานของตนเอง ชื่นชมผลงานของผูอ่ื้น 
กลา้วิจารณ์งานของตนเองและผู้อ่ืน เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้นั่นส่งผลให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการไม่เพียงแค่ดา้นการแต่งเพลง แต่ท าใหม้ีพฒันาการทางดา้นการใชช้ีวิต การอยู่ในสงัคม
ไดดี้ยิ่งขึน้อีกดว้ย 

 
3. ด้านเนื้อหาสาระ 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาในการวิจัยครัง้นี ้ไว้ 2 ประเด็นคือ 1. เพื่อ
ศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร และ 2. 
เพื่อสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวรไดก้ลา่วไว่ว่า “การเรียนแต่งเพลงสมยันิยม
นัน้ เรียนรูไ้ปเพื่อน าไปใชไ้ดท้ั้งการแต่งเพลงโดยตรง หรือน าหลกัการไปใชใ้นแนวทางอ่ืนๆไดอี้ก
ดว้ย นักเรียนแต่ละคนไม่ไดเ้กิดมาเพื่อเป็นนักแต่งเพลง เราไม่สามารถท าให้ทุกคนเป็นนักแต่ง
เพลงได้ การลงเรียนวิชานี ้ก็ไม่ได้ท าให้ใครเป็นนักแต่งเพลงที่สุดยอดทันที แต่อย่างน้อยที่สุด 
หลงัจากเรียนวิชานีจ้บแลว้ ทุกคนจะไดร้บัทกัษะความรูท้ี่เหมาะกบัตนเอง อาจจะน าไปใชใ้นการ
แต่งเพลง การท าหนัง การท าเพลงโฆษณา หรือประยุกตใ์ชก้ับงานจากคนละสาขาอาชีพเลยก็
เป็นได”้ (สมัภาษณ ์18 มีนาคม 2564) ซึ่งจะเห็นไดว้่าการเรียนการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน 
ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ไดย้ึดแนวทางการสอนที่มุ่นเนน้
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด ไม่อยู่ในกรอบ และใชจ้ินตนาการความคิดสรา้งสรรคใ์ห้มากและกวา้ง
ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ล  าดับเนือ้หาสาระของการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ไว ้10 หวัขอ้ดงันี ้ 
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3.1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น  
3.2 แผนผงัความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) 
3.3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone) 
3.4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View) 
3.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 
3.6 คู่เทียบ 
3.7 สมัผสัในเนือ้เพลง  
3.8 เปา้หมายในการเขียนเพลง 
3.9 สตูร Inside Out & Outside In  
3.10 ฉาย MV ดว้ยค า 

 

 ซึ่งเนือ้หาสาระที่ผูว้ิจยัไดก้ล่าวมาทัง้ 10 หวัขอ้นี ้ผูว้ิจยัไดส้รุปจากบทสมัภาษณ์
ของอาจารย์ประภพ ชมถาวร ละลูกศิษย์ ซึ่งไดร้บัการสอนวิชาสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งมีเนือ้หาสาระดงันี ้
 

3.1 การเขียนความรู้สึกให้เป็น 
 ในบทแรกนี ้ อาจารย์ประภพ ชมถาวรต้องการเน้นย ้าในเรื่องของการประเมิน

ทกัษะการถ่ายถอดของนกัศกึษาแต่ละคนก่อน โดยการใหผู้เ้รียน เขียนเรียงความ คนละ 1 เรื่อง ไม่
ก าหนดหัวขอ้ ผูเ้รียนสามารถเขียนเรื่องที่ดีหรือรา้ย ประสบการณ์ต่ืนเตน้ ประสบการณ์ที่ผู ้ เรียน
รูส้กึว่ามีอารมณร์ว่มกบัมนที่สดุ ช่วงเวลาต่างๆในชีวิต คน สตัว ์สิ่งของ สงัคม การเมือง วฒันธรรม 
ความรูส้ึกเศรา้ เสียใจ น้อยใจ มีความสุข หรือปรชัญาที่ตนเองเชื่อถือชื่นชอบได้ หลังจากนั้น 
อาจารยป์ระภพ ชมถาวร จะชีใ้หเ้ห็นว่า เรียงความของแต่ละคนมีความพิเศษและน่าทึ่งตรงจดุไหน 
ค า หรือ ขอ้ความไหนโดดเด่นและสามารถน ามาเป็นสารตัง้ตน้หลกัในการแต่งเพลงได ้  

 การเรียนการสอนในบทนี ้เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถใชจ้ินตนาการของตนเองไดอ้ย่าง
เต็มที่ และไม่ยึดติดอยู่กับการแต่งเพลงที่ตอ้งเริ่มตน้จากเนือ้รอ้ง ท านองหรือดนตรี อีกทัง้ยังเป็น
การชีใ้หเ้ห็นว่า ทุกคนมีวิธีการคิดการเขียนที่ไม่เหมือนกนัอย่างสิน้เชิง และผูเ้รียนทุกคนมีความคิด
สรา้งสรรคแ์ปลกใหม่อยู่ในคลังค าศัพทใ์นสมอง เพียงแค่ไม่รูว้ิธีการน าออกมาใชง้านเท่านั้นเอง  
ทัง้นีย้งัช่วยเพิ่มพนูความเชื่อมั่นที่จะรเิริ่มการแต่งเพลงของผูเ้รียนไดอ้ย่างดีเยี่ยม 
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เสียใจ

เศรา้

น า้ตา

จากลา

อกหกั

3.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) 
 ในหัวข้อนี ้อาจารย์ประภพ ชมถาวรได้ให้ความรู้เก่ียวกับวิธีการแตกแขนง

ความคิดจากการใชแ้ผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) เริ่มตน้จาก
เรื่องการใชแ้ผนภูมิความคิดในการ  ก าหนดเรื่องและแกนความคิดในการแต่งเพลง โดยใหผู้เ้รียน
เรื่องเขียน 1 ความรูส้กึ หลงัจากนัน้ใหแ้ตกขยายออกเป็นค าพดูพี่นึกได ้ยกตวัอย่างดงัแผนภมูินี  ้

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 13 รูปภาพแสดงแผนผงัความคิด 

 
ที่มา: ชนทชั สรุยิะชยั (2564) 
 
จากแผนภูมิข้างต้น อาจแยกค าอ่ืนๆที่มีความสัมพันธ์กับค านั้นๆ ได้อีกมากมาย 

ยกตวัอย่างเช่น ค าว่า น า้ตา อาจจะแตกออกไปไดอี้กหลายค าเช่น รอ้งไห ้ฟูมฟาย รอ้งไหใ้นใจ ข่ม
ใจ และอื่นๆอีกมากมาย 

หลงัจากการเขียนแผนภูมิเพื่อคน้หาแกนความคิดหลกัแลว้ อาจารย์ประภพ ชมถาวรได้
กลา่วถึงการเลา่เรื่องตามท่อนเพลง อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดอ้ธิบายไวด้ว้ยแผนภมิรูปภาพดงันี ้

 
 

 

 
 
 

A

B

C
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ภาพประกอบ 14 รูปภาพแสดงแผนภมูิท่อนเพลง 
 

ที่มา: ชนทชั สรุยิะชยั (2564) 
 
 ตามแผนภมูินี ้สามารถแบ่งการเลา่เรื่องในแต่ละท่อนออกเป็น 3 ท่อน ดงันี ้

ท่อน A หรือท่อน Verse : ท าหน้าที่เล่าความเป็นมาของเพลงนัน้ๆ อาจารยป์ระภพ
กล่าวว่า “ท่อน A คือท่อนที่จะดึงดูดให้คนฟังฟังเพลงจนจบเพลงหรือไม่ ถ้าเปรียบเทียบกับ
ภาพยนตร ์ก็เหมือนกบั 5-10 นาทีแรก ว่าน่าสนใจพอที่จะดงึใหค้นดอูยากที่จะดภูาพยนตรเ์รื่องนัน้
ต่อหรือไม่ เพียงแต่การแต่งเพลงนัน้ต่างออกไป เรามีเวลาแค่ 30-40 วินาทีเพื่อดึงคนสนใจของคน
ฟัง ดังนั้นท่อน A จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการแต่งเพลงเพลงหนึ่ง” (สัมภาษณ์ 18 มีนาคม 
2564)  

ท่อน B หรือท่อน Pre – Chorus ( หรือที่นกัดนตรีหลายท่านอาจเรียกว่า Pre-Hook ) 
: ท าหน้าที่เชื่อมระหว่างท่อน A กับท่อน C ท าใหเ้พลงมีความเขม้ขน้ขึน้ ในเรื่องของเนือ้หาของ
ท่อน B นั้นจ าเป็นที่จะต้องท าหน้าที่ขยายความหรือแยกออกจากท่อน A มา เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายของเหตุการณ์ หรือบริบทที่เกิดขึน้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากท่อน A พูดถึงเรื่องอดีต 
เนือ้หาในท่อน B ควรจะพูดถึงปัจจุบนัหรืออนาคต หรือถา้หากตอ้งการยึดเสน้เวลาในอดีตไวท้ั้ง
เพลง อาจใชก้ารเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือตวัละครแทน 

ท่อน C หรือท่อน Chorus : ท่อนนีเ้ป็นท่อนที่ส  าคญัที่สดุในเพลง ขอ้ความทุกอย่างที่
ผู ้ประพันธ์ต้องการสื่อควรจะถูกเขียนไว้ในท่อนนี ้อาจารย์ประภพกล่าวว่า “ถ้าเปรียบเหมือน
ภาพยนตร ์ท่อน Chorus คือจุดไคลแมกซข์องเรื่องๆนัน้ ท่อนที่จะเฉลยทุกอย่างที่เราพูดมา ตอบ
ค าถามทุกอย่างที่เราถามไว ้หรือทิง้ค าถามไวใ้หฝั้งลงไปในใจคนฟังแบบแกะไม่ออก” (สมัภาษณ ์
18 มีนาคม 2564) 

ในส่วนนี ้อาจารย์ประภพ ชมถาวร ให้ผู ้เรียนน าเรื่องราวต่างๆในบทเรียนที่  1 ( เขียน
ความรูส้ึกใหเ้ป็น) มาใส่เป็นขอ้ความสัน้ๆ ในแต่ละท่อน เพื่อใหเ้ห็นภาพว่าในแต่ละท่อนของเพลง
นัน้ ตอ้งการจะพดูถึงเรื่องอะไร โดยที่ยงัไม่ตอ้งลงมือแต่งเพลง 
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จากบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ชมถาวรยงัคงเนน้ย า้ในเรื่องวิธีการ
คิด และกระตุน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าความคิดสรา้งสรรคอ์อกมาจากความคิดความทรงจ าใหไ้ดม้ากที่สดุ 
โดยน ามาเขียนเป็นแผนภูมิความคิดก่อน หลงัจากนัน้จึงน าแกนหลกัของเรื่องนัน้มาเรียบเรียงเป็น
ท่อนเพลง เพื่อที่จะท าใหเ้พลงมีการเล่าเรื่องที่มีเหตมุีผลและไม่หลดุจากแกนความคิดหลกัออกไป
ไกล 

 
3.3 น ้าเสียงในเพลง 

ในหัวขอ้นี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดอ้ธิบายเรื่องการใชน้ า้เสียงในเพลง (Mood 
and Tone) ไวว้่า ในสถานการณห์รือการกระท าที่เหมือนหรือคลา้ยกนันัน้ อารมณ์และความรูส้ึก
ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกนัไปตามตวัแปรหลายๆ อย่าง ยกตัวอย่างเช่น การไปเที่ยวทะเล บาง
คนก็ไปกับครอบครวั ซึ่งอาจจะไดค้วามรูส้ึกและบรรยากาศแบบอบอุ่น กบัอีกคนไปกับคนรกัเพื่อ
ฉลองวนัครบรอบแต่งงาน ก็อาจจะไดร้บัอารมณ ์ความรูส้ึกและบรรยากาศที่แตกต่างออกไป หรือ
จะเป็นอีกคนที่ไปเที่ยวทะเลคนเดียวเพราะเพิ่งเลิกกับคนรกัที่คบหาดูใจกันมานาน ก็ย่อมไดร้บั
อารมณ ์ความรูส้ึกและบรรยากาศที่แตกต่างกนัอย่างสิน้เชิงกบั 2 ตัวอย่างก่อนหนา้อย่างแน่นอน 
เพราะฉะนั้นการใชน้ า้เสียงในเพลง ผูป้ระพันธ์ตอ้งจินตาการใหอ้อกว่า คนที่เราก าลังพูดถึงนั้น 
รูส้ึกอย่างไร อยู่ในสถานการณ์ไหน จึงจะสามารถเขียนออกมาไดเ้ห็นภาพและแสดงอารมณ์ได้
ชดัเจนขึน้ 

หลงัจากที่ อาจารยป์ระภพ ชมถาวร อธิบายเรื่องการใชน้ า้เสียงในเพลง (Mood and 
Tone) และยกตวัอย่างใหผู้เ้รียนฟังแลว้ จึงใหผู้เ้รียนลองเขียนน า้เสียงของผูท้ี่ผูป้ระพันธ์ไดเ้ล่าถึง 
โดยน าเอาแกนหลกัและการเขียนท่อนเพลงคร่าวๆ ในบทเรียนที่ 1 (เขียนความรูส้ึกใหเ้ป็น) และ 2 
(แผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) ) มาใช ้และมีการเริ่มใหผู้เ้รียน
ลองเขียนเนือ้เพลงใสล่งไปในท่อนเพลงบา้งแลว้ 

จากบทเรียนนีจ้ะเห็นไดว้่า อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดเ้พิ่มเติมแนวคิดเก่ียวกบัการ
ใชน้ า้เสียงใหเ้ขา้กับอารมณ์และความรูส้ึกของเพลง เป็นการสอนใหผู้เ้รียนใส่ใจในรายละเอียด
เล็กๆ นอ้ยๆ ในการเริ่มเขียนเพลง ซึ่งจ าเป็นและมีผลอย่างยิ่งกบัเนือ้เพลง เพราะหากเนือ้เพลงกบั
อารมณข์องเพลงนัน้ขดัแยง้กนั ก็อาจจะท าใหผู้ฟั้งสบัสนได ้ 
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3.4 มุมมองคนเล่าเร่ือง (Point Of View)  
การสอนเรื่องมุมมองหรือ Point of view ในการแต่งเพลงนั้น อาจารย์ประภพ ชม

ถาวร ไดเ้นน้ย า้ในเรื่องของการคิดและมองในมมุต่างๆ โดยปกติแลว้มมุมองที่นักแต่งเพลงใชม้ีอยู่ 
4 มมุมองดงันี ้

3.4.1 เพลงที่เล่าถึงบุคคลที่สาม (3rd Person Narration) หรือพูดถึงบุคคล
อ่ืนๆเช่น “ใน 
วนัที่เขาไดพ้บกบัเธออีกครัง้นึง”  ในเพลงค าถามโง่ๆ ของ คทัโตะ จะเห็นว่าเพลงนีผู้เ้ลา่เรื่อง 
กลา่วถึงเรื่องของคนอ่ืนและตวัผูเ้ลา่เรื่องเป็นคนเลา่เรื่องของบุคคลอ่ืน 

3.4.2 การเล่าถึงตัวเอง (1st Person Narration) คือ การเล่าถึงตัวเอง (ผู้
เลา่) ว่าตนเองรูส้กึ 
อย่างไร หรืออาจพาดพิงถึงอีกบคุคลหนึ่งเพียงแค่ไม่ไดส้ง่ขอ้ความตรงๆ สว่นใหญ่การเลา่เรื่อง 
ในมมุมองนีจ้ะมีตวัละครเพียงแค่ 1 คน คือผูเ้ลา่นั่นเอง 

3.4.3 เพลงที่เล่าถึงบุคคลที่ 2 (2nd Person Narration) คือการเล่าเรื่องโดย
ที่มีตวัละครคือ 
ผูเ้ลา่ ก าลงัพดูกบับคุคลอีก 1 คน แต่พดูถึงความสมัพนัธข์องคนๆ นัน้กบับคุคลที่ 3 อีกที 

3.4.4 การเล่าเรื่องแบบตัวต่อตัว (Direct Address) ผู้เล่าก าลังพูดอยู่กับ
บคุคลใดบคุคล 
หนึ่ง ขอ้ความที่จะพดูจะเป็นขอ้ความที่ผูเ้ลา่ตอ้งการพดูกบัผูร้บัโดยตรง สว่นใหญ่จะใชค้ าว่า “ผม” 
กบั “คณุ” หรือ “ฉนั” กบั “เธอ” 

ในหวัขอ้นี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดใ้หผู้เ้รียนท าแบบฝึกหดัที่ใชว้ิธีมองใน
หลายๆมุม ยกตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาคนหนึ่ง เป็นดาวมหาวิทยาลัย แลว้ใหผู้เ้รียนเขียนว่า ถ้า
หากเราจะพูดถึงนกัศึกษาคนนีผ้่านมุมมองตัวละครต่างๆ อยากจะเขียนว่าอะไรบา้ง เช่น ถา้หาก
เราเป็น พ่อ แม่ ของดาวมหาวิทยาลยัคนนี ้จะมีความรูส้ึกแบบไหนกับลูกบา้ง เช่น ภูมิใจ ห่วงใย 
หรือ ถา้เราเป็นคนรกัของบุคคลนี ้จะมีเรื่องราวอะไรที่สามารถเขียนไดบ้า้ง ซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์
ความรกัแบบวยัรุ่น โดนพ่อแม่กีดกนั ความต่างของฐานะ เป็นตน้ และหากมองถึงมองมองคนไกล
ตัวอย่างเช่น คนที่แอบรกัดาวมหาวิทยาลัยคนนี ้จะมีความรูส้ึกหรือขอ้ความแบบไหนที่อยาก
ถ่ายทอดผ่านบทเพลงไดบ้า้ง 

บทเรียนและแบบฝึกหดัขา้งตน้นี ้เป็นสิ่งที่อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ตอ้งการ
ใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชม้มุมองที่หลากหลายในการตีโจทยแ์ละหาบรบิทของเพลง เพื่อที่จะใชเ้ป็นสารตัง้
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ต้นในการแต่งเพลง อาจารย์ประภพ ชมถาวรเน้นย ้าว่า แบบฝึกหัดนี ้ ควรฝึกเปลี่ยนตัวละคร 
มมุมอง อาชีพ ความรูส้ึกไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการเสาะหาเรื่องราวและค าใหม่ๆ ไวใ้ชใ้นการแต่งเพลง 
อาจารย์ประภพ ชมถาวรกล่าวว่า “ในระหว่างที่นักศึกษาคิดเรื่องมุมมองอยู่นั้น อาจจะเกิด
ความคิดเรื่องค า หรือเรื่องราว อารมณค์วามรูส้ึกที่ตนเองไม่เคยไดรู้ส้กึมาก่อนก็เป็นได ้และยงัเห็น
ผลดีชดัเจนไดอ้ย่างน่าอศัจรรย”์ 

 
3.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 

ในบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะให้นักศึกษาเขียนเรื่องราวที่แตกต่างกัน 
จากชื่อเพลงเดียวกนั ยกตวัอย่างเช่น เพลงที่ชื่อว่า “5 นาที” สามารถพดูเรื่องราวอะไรไดบ้า้ง ทัง้นี ้
อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ยกตัวอย่างใหน้กัศึกษาฟังเช่น “5 นาทีสุดทา้ย” “5 นาทีก่อนหนา้นี”้ “5 
นาทีที่ ติดฝนอยู่กับเธอ” “5 นาทีที่รอ” “5 นาทีในอวกาศ” “5 นาทีไม่มีจริง” “5 นาทีบนความ
เจ็บปวด” “5 นาทีกับ 5 ปี” “5 นาทีเดียวกนั” “5 นาทีก็พอ” “5 นาทีช า้” ใหใ้ชช้ื่อเพลงเป็นตัวตัง้ว่า
สามารถเขียนเรื่องราวที่เชื่อมโยงกนัไดบ้า้ง  

บทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ใชเ้พื่อเน้นย า้ใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดสรา้งสรรค ์
และฝึกการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆจากโจทยท์ี่ไดร้บั จะเห็นไดว้่าหากมีค าตัง้ตน้ การคิดนอกกรอบ
หรือในกรอบนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ผิด เพียงแค่ใหม้ีจุดเชื่อมโยงกันเท่านั้น และหากผู้เรียนฝึกคิดใน
บทเรียนนีอ้ย่างคล่องแคล่วและไหลลื่นแลว้ ก็สามารถน าแนวคิดนีไ้ปประยุกตใ์ชก้ับบทเรียนอ่ืนๆ
ได ้เช่นหากไดค้ าว่า “5 นาทีในอวกาศ” เป็นแกนความคิดหลกัแลว้ ขัน้ต่อมาผูเ้ล่าตอ้งการเล่าใน
มุมมองของใคร (บทเรียนที่  3.4 เรื่อง มุมมองคนเล่าเรื่อง) หรือก าหนดน ้าเสียงของคนเล่า ได ้
(บทเรียนที่ 3.3 เรื่อง น า้เสียงในเพลง) 

3.6 คู่เทยีบ 
 การเริ่มตน้บทเรียนนีน้ัน้ อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดอ้ธิบายใหผู้เ้รียนเขา้ใจเรื่อง

การน าเพลงที่มีความหมายคลา้ยคลึงกัน มาเปรียบเทียบกัน ทั้งในด้านของ ค า หรือ เหตุการณ ์
เช่นเพลง “เพื่อนสนิท” ของ ดา เอ็นโดรฟิน กับเพลง “เพื่อนรกั” ของวง เดอะ พารคิ์นสนั ที่พูดถึง
การแอบรกัเพื่อนสนิท อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดอ้ธิบายว่าทัง้ 2 เพลงมีความคลา้ยคลึงในเรื่อง
ของเนือ้หา และการเล่าเรื่อง อย่างไร และมีส่วนไหนที่ท าให้ทัง้ 2 เพลงแตกต่างกนั หลงัจากนัน้ให้
ผู ้เรียนหาคู่เทียบมาคนละ 1 คู่  แล้วตั้งชื่อเพลงของตนเอง พรอ้มอธิบายว่า เพลงของตนเอง
แตกต่างกบัทัง้ 2 เพลงที่เลือกมาอย่างไร และเพลงของผูเ้รียนมีวิธีการเลา่เรื่องอย่างไร 
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 ในการท าแบบฝึกหดันี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดห้าเพลงที่มีอยู่
แลว้มาเพื่อเป็นตน้แบบแนวคิด และวิธีการเล่าเรื่องมาประยุกตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัแนวคิดใหม่ของผูเ้รียน 
ซึ่งเพลงที่ประสบความส าเร็จอยู่แลว้นัน้ ย่อมบ่งบอกถึงคณุภาพและชัน้เชิงการเล่าเรื่อง การใชค้ า
ที่ดี ทัง้นีอ้าจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดก้ าชบัผูเ้รียนทุกคนเรื่องแนวคิดการประยุกตใ์ชน้ีว้่า หา้มลอก
เลียนเพลงอ่ืนโดยเด็ดขาด เพราะผิดกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างมาก ทัง้นี ้การแต่งเพลงที่เป็น
ของตนเองนัน้ย่อมท าใหภ้มูิใจมากกว่าดว้ย 

 
3.7 สมัผสัในเนือ้เพลง 

ในบทเรียนนีอ้าจารยป์ระภพ ชมถาวรไดอ้ธิบายเก่ียวกับเรื่องของฉันทลักษณ์ของ
เพลง ความคลอ้งจองของค า ความสัมพันธ์ระหว่างท านองกับเนือ้รอ้ง โดยอาจารยป์ระภพ ชม
ถาวรไดก้ล่าวว่า ”เนือ้เพลงนัน้ไม่ควรไปท าลายท านอง สมัผัสที่ถูกใส่ไปในท านองนัน้ตอ้งฟังแลว้
เขา้กันไดอ้ย่างลงตัว ยกเวน้บางที่ หรือบางจุดพิเศษที่เราจงใจใหแ้ตกต่าง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่
โดยรวมแลว้ตอ้งไม่ท าลายความไพเราะของเพลง อารมณ์ของเพลงจะไดไ้ม่สะดุด เหมือนกับเรา
ขบัรถไปแลว้มีหลงัเต่าทุกๆ 10 เมตร ก็ไม่น่าจะใช่การเดินทางที่น่าประทับใจเท่าไหร่”  (สมัภาษณ ์
23 มีนาคม 2564) 

ในส่วนของแบบฝึกหัดในบทนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะใหผู้เ้รียนแปลงเพลงที่มี
อยู่แลว้ โดยน าท านองตน้ต าหรบัมาเปลี่ยนเนือ้รอ้งเป็นของผูเ้รียนเอง โจทยคื์อจะตอ้งใหม้ีสมัผัส
จุดเดียวกนักบัเพลงที่เอามาแปลง จ านวนของการสมัผสัเท่ากัน และตอ้งไม่ใชเ้รื่องหรือค าที่เพลง
ตน้ต าหรบัใชไ้ปแลว้ 

หลงัจากผ่านบทเรียนนี ้ผูเ้รียนจะไดเ้ห็นภาพกวา้งในบทเพลง และมองเห็นจดุต่างๆที่
เกิดการสัมผัสค า ระหว่างเนือ้รอ้งและท านองได้ดีขึน้ หากยังมีชิน้งานใดของผู้เรียนที่อาจารย์
ประภพ ชมถาวรเห็นว่า ยงัสามารถพฒันาใหดี้ขึน้ไดอี้ก อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะท าการแนะน า
และยกตวัอย่างใหผู้เ้รียนลองปรบัแกไ้ขใหดี้ขึน้ 

3.8 เป้าหมายในการเขียนเพลง 
ในบทเรียนนี ้อาจารย์ประภพ ชมถาวรได้ให้แนวคิดกับผู้เรียนเก่ียวกับการวาง

แผนการเขียนเพลงว่า “หากเรามีการวางแผนในตอนเริ่มตน้การท าทุกๆอย่าง เราก็จะเดินต่ออย่าง
มีระบบและเป้าหมาย เหมือนกบัเราลืมตาเดิน ก็จะมองเห็นขา้งหนา้ รอบๆตวั หนักลบัไปมองขา้ง
หลงัได ้ขา้งล่าง ขา้งบนได ้แต่ทั้งนีท้ั้งนัน้ การหลบัตาเดินก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ผิด เราอาจเดินไป
สิน้สุดที่ใดที่หนึ่งที่มหัศจรรยม์ากๆก็เป็นได ้เพราะในเรื่องการแต่งเพลง ไม่มีค าว่าถูกหรือผิดอยู่
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แลว้” (สมัภาษณ ์23 มีนาคม 2564) ทัง้นีอ้าจารย์ประภพ ชมถาวรยงัไดส้อนเรื่องการวางแผนและ
ก าหนดเป้าหมายของเพลง ซึ่งในการเขียนเพลง หากตอ้งการจะใหผ้ลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร 
ผูเ้รียนควรจะตอ้งก าหนดขอบเขตของเรื่องราวไวค้ร่าวๆ ตัง้แต่แรก เมื่อเขียนเพลงเสร็จ จึงน าเพลง
มาตรวจกบัเป้าหมายที่เราวางไวต้ัง้แต่แรก ว่าคลาดเคลื่อนออกจากขอบเขตที่ไดต้ัง้เป้าไวม้ากนอ้ย
เพียงใด 

แบบฝึกหัดในบทเรียนนี ้อาจารย์ประภพ ชมถาวร จะให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมายและ
ขอบเขตในการแต่งเพลง แลว้ลงมือแต่งเพลง หลงัจากแต่งเพลงไดแ้ลว้ อาจารยป์ระภพ ชมถาวร
จะใหผู้เ้รียนน าเพลงที่แต่งเสร็จมาตรวจกับเป้าหมายและขอบเขตที่ตัง้ไวใ้นตอนเริ่มตน้ หากมีจุด
ใดเกินขอบเขตไปมาก อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะแนะน าใหผู้เ้รียนลองปรบัเปลี่ยนดว้ยตนเอง 
โดยมีการชีใ้หเ้ห็นแนวทางปฏิบติั และ แนวคิดต่างๆ ที่สามารถน ามาใชไ้ด ้

ในบทเรียนนี ้ เราจะเห็นว่าอาจารย์ประภพ ชมถาวร ได้เน้นน ้าในเรื่องการวาง
แผนการแต่งเพลง เพื่อรกัษาขอบเขตในเรื่องเนือ้หาเอาไว ้เพราะหากใน 1 บทเพลงประกอบดว้ย
เนือ้เรื่องที่ผสมปนเปกันมากเกินไป ก็จะท าให้ผู ้ฟังไม่สามารถจับใจความได้ อีกทั้งยังเป็นการ
กลับมาตรวจสอบเพลงของตนเองว่ามีจุดบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้อีกหรือไม่ ท าใหส้ามารถ
พัฒนาบทเพลงที่ยังไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์มากยิ่งขึน้ และท าใหเ้พลงที่สมบูรณ์อยู่แลว้กลายเป็น
เพลงที่ไรท้ี่ติ 
 

3.9 สูตร Inside Out & Outside In 
ในการสอนในบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดใ้หค้วามส าคัญกับเรื่องความ

หลากหลายทางการแสดงออกของเพลง กล่าวคือ Inside Out หมายถึง การที่จิตใจแสดงอาการ
ผ่านทางร่างกาย Outside In หมายถึงการที่ร่างกายรบัรูบ้างสิ่งบางอย่างแลว้ส่งผ่านมาที่จิตใจ ซึ่ง
ความหลากหลายนีจ้ะถูกจัดและแบ่งไวต้ามท่อนต่างๆของเพลง เช่น ท่อน A แสดงออกทางกาย 
ท่อน B แสดงออกทางกาย ท่อน C แสดงความรูส้กึทางจิตใจ ยกตวัอย่างเช่น ท่อน A พดูถึงการจบั
มือกันเดิน ท่อน B พูดถึงสายตาที่มองจอ้งกัน ท่อน C พูดว่า อยากกลบัไปรกักันเหมือนเดิม เป็น
ตน้ 

ในบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะใหผู้เ้รียนแต่งเนือ้เพลงท่อน A,B และ C ให้
มีความหลากหลายทางการแสดงออก แลว้ดูว่าผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนนีม้ากนอ้ยเพียงใด หลงัจาก
นัน้อาจารยป์ระภพ ชมถาวร จะยกตวัอย่างใหน้กัศึกษาเห็นถึงเห็นความหลากหลายผ่านทางการ
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แสดงออกในแต่ละท่อนของเพลงที่มีอยู่แลว้ ว่าเพลงแต่ละเพลงมีลีลาและชัน้เชิงในการเล่าเรื่อง
อย่างไร 

ในบทเรียนเรื่องความหลากหลายทางการแสดงออกของเพลงนี ้จะเห็นไดว้่า อาจารย์
ประภพ ชมถาวรเนน้ย า้ในเรื่องของการท าใหเ้พลงมีมิติมากขึน้ ซึ่งท าใหเ้พลงที่แต่งออกมามีความ
หลากหลายทางดา้นอารมณม์ากขึน้  

 
3.10 ฉาย MV ด้วยค า 

ในบทเรียนสุดท้ายนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรไดใ้ห้วิธีคิดเก่ียวกับการเริ่มตน้แต่ง
เพลงคือ การเริ่มตน้คิดภาพของเพลงนัน้ออกมาก่อน แลว้จึงบรรยายออกมาเป็นขอ้ความ และท า
ใหเ้ป็นเนือ้เพลงในทา้ยที่สดุ อาจารยป์ระภพ ชมถาวรกล่าวว่า “ถา้เราแต่งเพลงดว้ยวิธีการคิด MV 
จะท าใหค้นฟังนึกภาพตามไดง้่าย หากภายในหัวเราเป็นอย่างไร ก็ถ่ายทอดออกมา เหมือนเราจะ
ท า MV สกั 1 ตัว จะตอ้งท าอย่างไรบา้ง อาจจะตอ้งเขียน Storyboard ออกมาก่อน ว่าแต่ละฉาก
แต่ละตอน ตัวละครแต่ละคนท าอะไร นึกคิดอะไรอยู่ เช่น การขอแต่งงาน พระเอกไปหาซือ้แหวน
แต่งงาน แลว้ภาพฉากต่อไปจะไปที่ไหนต่อ อาจจะไปที่รา้นอาหารหรู มีนางเอกนั่งรออยู่ในรา้น 
ฉากพวกนีจ้ะค่อยๆดึงค าของเราออกมาเป็นเนือ้รอ้งในแต่ละท่อนไดอ้ย่างดีเลย” (สัมภาษณ์ 24 
มีนาคม 2564)  

ในส่วนของแบบฝึกหดัในบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรจะใหผู้เ้รียนวางแผนว่า
เนือ้เรื่องใน Music Video ที่ผูเ้รียนคิดภาพออกเป็นอย่างไร ตัง้แต่ตน้จนจบเกิดเรื่องราวอะไรขึน้
บา้ง หลงัจากนัน้จะใหผู้เ้รียนน าเนือ้เรื่องมาใสใ่นท่อนเพลงต่างๆ 

ความส าคัญที่สุดในบทเรียนนี ้อาจารยป์ระภพ ชมถาวรไดเ้น้นย า้ไปที่เรื่องอารมณ์
ความรูส้ึกและล าดบัการเล่าเรื่อง หากผูเ้รียนสามารถจินตนาการภาพเรื่องราวของตนเองออกมา
เป็น Music Video ได ้จะท าใหล้  าดบัการเล่าเรื่องและอารมณค์วามรูส้ึกที่เกิดระหว่างเพลงชดัเจน
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัท าใหผู้เ้รียนสามารถจินตนาการการกระท าต่างๆ ของตวัละครในเรื่องราวได ้ซึ่ง
จะเป็นการสง่เสรมิใหข้อ้ความและเนือ้รอ้งที่กลั่นกรองออกมามีอารมณค์วามรูส้กึรว่มมากย่ิงขึน้ 

 
จากการศึกษาเนือ้หาสาระในวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์

ประภพ ชมถาวรนัน้ จะเห็นไดว้่าเนือ้หาสาระนัน้มีความครอบคลุมทัง้ดา้นทฤษฎีและการปฏิบัติ 
สง่เสรมิและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด และใชจ้ินตนาการความคิดสรา้งสรรคใ์หม้ากและกวา้ง
ที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้ทั้งนีก้็ยังมีการก าหนดขอบเขตไม่ให้กวา้งจนเกินไป อีกทั้ง อาจารย ์
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ประภพ ชมถาวรยังเนน้ย า้เรื่องระเบียบวินัย ใหผู้เ้รียนมีความขยันหมั่นเพียรฝึกซอ้ม เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพและความสามารถในการแต่งเพลงและสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิในการประกอบอาชีพ 

 
4. ด้านกระบวนการสอน 

ผู้วิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนการสอน ในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสอนแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่งออกเป็น 3 
ขอ้ดงันี ้

 
4.1 หลักการสอน  

หลกัการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ยึดถือ
เป็นแนวทางในการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานนั้น ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอใน
ประเด็นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัรวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ซึ่งประกอบดว้ยดงันี ้

 
4.1.1 สอนใหผู้เ้รียนฝึกใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินาการใหม้ากที่สดุ 

อาจารย ์ประภพ ชมถาวรเนน้ย า้ว่าเรื่องส าคญัที่สดุในการสอนวิชาแต่งเพลง
นัน้ คือการสอนใหผู้เ้รียนฝึกใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินาการใหม้ากที่สุด อาจารย ์ประภพ ชม
ถาวรได้กล่าวว่า “หากการแต่งเพลงถูกตีกรอบ และจ ากัดความคิดจะไม่มีเพลงแนวคิดหรือ
แนวทางใหม่ๆใหผู้ฟั้งไดฟั้งอีกเลย และยงัเป็นการปิดกัน้การเรียนรูอี้กดว้ย เพราะฉนัน้การส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีการใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินตนาการจึงเป็นหลกัการที่ดีที่สดุในการสอนแต่งเพลง 
เพียงแค่ไม่กา้วขา้มเสน้ไปละเมิดสิทธิใครก็พอ” (สมัภาษณ์ 20 มีนาคม 2564)   อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวรจะเนน้ย า้กับผูเ้รียนเสมอว่า การแต่งเพลงนัน้ไม่มีผิดหรือถูก มีแค่ผูท้ี่ฟังเพลงของเราจะ
ชอบหรือไม่ชอบเท่านัน้ 

4.1.2 สอนใหผู้เ้รียนหาแนวคิดแกนหลกัของเพลง 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวรเนน้ย า้เรื่องของการหาแนวคิดหลกัของเพลงใหไ้ด้

ว่าจะพูดเรื่องอะไร เพื่อเป็นการช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขียนเรื่องราวไดจ้นจบ และมีเพลงที่ฟังแลว้
เขา้ใจไม่ยากจนเกินไป อาจารย ์ประภพ ชมถาวรได้กล่าวว่า หากผูเ้รียนไม่สามารถหาแนวคิด
แกนกลางในการแต่งเพลงได้ ก็เหมือนการเดินทางที่ ไม่มีจุดหมายและไม่ รู ้จะจบลงที่ ไหน 
(สมัภาษณ ์20 มีนาคม 2564)   
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4.1.3 สอนใหน้ าความรูข้องแต่ละบทเรียนต่างต่างไปประยกุตใ์ช ้

การประยกุตใ์ชบ้ทเรียนต่างๆ ที่ไดเ้รียนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานกบั
อาจารย์ ประภพ ชมถาวรนั้น เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ ประภพ ชมถาวรเน้นย า้เป็นอย่างมาก 
เพราะการแต่งเพลงนัน้ เมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง แนวคิดและค าที่เรามีในสมองจะเริ่มซ า้กนั การ
น าวิธีการหาสารตัง้ตน้ตามบทเรียนที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวรไดส้อนไวม้าประยุกตใ์ชร้่วมกันจึง
เป็นการเปิดใหผู้เ้รียนมีมมุมองที่แตกต่างจากเดิม 

 
4.1.4 สอนใหฝึ้กฝนใหม้ากที่สดุ 

อาจารย์ ประภพ ชมถาวรได้กล่าวว่า “การแต่งเพลงก็เหมือนกับทักษะ
ความสามารถอ่ืนๆ ที่ตอ้งการการฝึกฝนใหช้ านาญ หากเกียจครา้นความสามารถก็จะถดถอยและ
สุดท้ายก็จะหายไปในที่สุด” กล่าวได้ว่า อาจารย์ ประภพ ชมถาวรเน้นย ้าเรื่องการฝึกฝนและ
น าไปใชใ้หไ้ดม้ากที่สดุ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได ้
 

4.2 วิธีการสอน 
วิธีการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานที่อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใชใ้นการ

สอนนัน้ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวิธีการสอนและขัน้ตอนที่ส  าคญั ดงันี ้ 
4.2.1. วิธีการสอนโดยการบรรยาย อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ใช้วิธีการบรรยาย

หวัขอ้ต่างๆ ในบทเรียน ระหว่างนัน้ห่างผูเ้รียนมีค าถามหรือขอ้สงสยั อาจารย ์ประภพ ชมถาวรก็จะ
อธิบายเพิ่มเติม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเขา้เจา้เนือ้หาในบทเรียนไดอ้ย่างแทจ้รงิ อีกทัง้ยงัสามารถน า
บทเรียนที่ไดไ้ปปรบัใชใ้นบทเรียนต่อไปไดอี้กดว้ย 

 
4.2.2. วิธีการสอนโดยการยกตัวอย่างเพลงที่มีอยู่แลว้ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรใช้

วิธีการยกตัวอย่างเพลงที่มีอยู่แล้วให้ผู ้เรียนได้สังเกตุจุดที่น่าสนใจ ในแต่ละเพลง อีกทั้งยัง
ประยุกตใ์ชโ้ครงสรา้งเพลงที่มีอยู่แล้วมาเป็นแบบฝึกหัดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู ้และท าตามอย่างมี
ระบบ 

 
4.3 เทคนิคการสอน 

เป็นเทคนิคที่ใชใ้นการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชม
ถาวร ใชเ้พื่อช่วยในการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ไดเ้น้นย า้เรื่องการใชค้วามคิดสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนใหม้ากที่สุด ซึ่ง
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เทคนิคการสอนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร เกิดจากประสบการณก์ารสอน และการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ระหว่างการสอน เทคนิคเหลา่นีไ้ดช้่วยใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรูท้ี่ถูกตอ้งและสามารถ
น าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ ซึ่งผูว้ิจัยไดศ้ึกษาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ลกูศิษยท์ี่ไดเ้รียนวิชาการ
แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร พบว่า
เทคนิคที่ใชใ้นการสอนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานมี 3 ขอ้ ดงันี ้

4.3.1 เทคนิคการใชเ้ครื่องมือแกไ้ขปัญหา 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จะปลกูฝังผูเ้รียนมีการคิดวางแผนก่อนการลงมือแต่งเพลง

ทุกครัง้ เนื่องจากในการแต่งเพลงนั้น หากได้มีโอกาสแต่งเพลงมากขึน้ จะท าให้แนวความคิด 
เรื่องราว ตัวละคร หรือแมแ้ต่ค าพูดที่อยู่ในเนือ้รอ้ง วนเวียนและซ า้ซาก ท าใหก้ารแต่งเพลงมาถึง
จดุที่นกัแต่งเพลงเรียกว่าทางตนั ผูแ้ต่งจ าเป็นที่จะตอ้งมีเครื่องมือที่จะน ามาใชใ้นเวลาที่คิดเพลงไม่
ออก และเทคนิคของอาจารย ์ประภพ ชมถาวรก็คือ สามารถสอนใหผู้เ้รียนน าเครื่องมือในแต่ละ
บทเรียน มาปรบัใชใ้หเ้ขา้กับปัญหาที่เจอในขณะนัน้ไดอ้ย่างดี อีกทัง้ยงัสามารถน าเครื่องมือต่างๆ
มาประยุกตใ์ชร้่วมกันไดอี้กดว้ย ดว้ยเหตุนี ้ผูท้ี่ไดเ้รียนวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานตาม
แนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จึงเกิดกระบวนการเรียนรูท้ี่ถูกตอ้งและ
สามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพได ้

 
4.3.2 เทคนิคการยกตวัอย่างใหเ้ห็นภาพ 

ในเนื ้อหาทั้ง 10 หัวข้อของวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนั้น ประกอบดว้ยหัวขอ้ต่างๆ ที่อาจมีเนือ้หาที่
เขา้ใจไดค่้อนขา้งยากในตอนตน้ แต่ดว้ยเทคนิคการยกตวัอย่าง และการเล่าเรื่องที่เห็นภาพชดัเจน
ของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจเนือ้หาในส่วนที่ยากได ้และสามารถน า
ความรูแ้ละบทเรียนที่มีไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.3.3 เทคนิคการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้

เนื่องจากวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนั้น เป็นวิชาที่ผูส้อนจะตอ้งบรรยาย อาจเกิดบรรยากาศการเรียนที่ไม่
กระฉบักระเฉงได ้อาจารย ์ประภพ ชมถาวรจึงใชว้ิธีการสรา้งบรรยากาศการเรียนวิชาการแต่งเพลง
สมัยนิยมขัน้พืน้ฐานใหม้ีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือในชัน้เรียน อาจารย ์ประภพ ชม
ถาวรจะมองหาจุดที่ผูเ้รียนแต่ละคนสนใจ หรือสิ่งที่ก าลงัเป็นกระแสและถูกพูดถึงในเวลานัน้ แลว้
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ใชป้ระเด็นที่กล่าวมาผสมผสานเขา้กับบทเรียน และประยุกตอ์อกมาเป็นแบบฝึกหัดหรือตวัอย่าง
ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม นอกเหนือจากนั้น อาจารย ์ประภพ ชมถาวรยังใหค้วามส าคัญในความต่าง
ของนกัเรียนแต่ละคน และเปิดโอกาสใหม้ีการพูดคยุแลกเปลี่ยนกนัอย่างเสรี เกิดการวิพากษ์งาน
กนัอย่างมีเหตผุล ซึ่งท าใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นจุดดอ้ยและจดุเด่นของตนเองและผูอ่ื้น แลว้น าขอ้ผิดพลาด
และขอ้ดีต่างๆ มาใชใ้นการพฒันาและสรา้งผลงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.4 การวัดและประเมินผล 

จากการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า การวดัและประเมินผลที่ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใช้
เพื่อช่วยในการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดงันี ้

4.4.1 ความกา้วหนา้ของการจดัระบบในการแต่งเพลง 
ผู้เรียนต้องมีพัฒนาการในการหาแกนความคิดหลักในการแต่งเพลง 

สามารถวางแผนการแต่งเพลงไดต้ามวิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ในบทเรียนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

4.4.2 ความกา้วหนา้ในการใชเ้ครื่องมือเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาระหว่างแต่งเพลง 
ผู้เรียนต้องรูจ้ักน าเครื่องมือที่ได้ฝึกฝนในวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น

พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร มาประยุกต์ใช้เมื่อเกิด
ปัญหาระหว่างแต่งเพลงได ้และสามารถน าเครื่องมือต่างๆในบทเรียนมาประยกุตใ์ชร้ว่มกนัได ้

 
ตอนที ่2 คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน 
ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในตอนที่ 2 เป็นการน าเสนอสารสนเทศของคู่มือการสอน การ
แต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร โดย
ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ตอนที่ 2.1 การสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

ตอนที่ 2.2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน 
ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

ตอนที่  2.3 ลักษณะของคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตาม
แนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

โดยมีรายละเอียดแต่ละสว่นดงันี ้
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ตอนที่ 2.1 การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

การด าเนินการสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตาม
แนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจัยไดส้รา้งคู่มือการสอน การแต่ง
เพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์  ประภพ ชมถาวร ตาม
ทฤษฎีหลักองคป์ระกอบของคู่มือของปรีชา ช้างขวัญยืนและคณะ (2539) โดยได้ศึกษาขอ้มูล 
วิเคราะห ์สงัเคราะหรู์ปแบบ และเนือ้หาสาระต่างๆ จากเอกสาร การสมัภาษณ์ งานวิจัย และผล
การศึกษาการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ 
ประภพ ชมถาวร และยังไดส้  ารวจขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับหลกัสูตร วิเคราะหผ์ูใ้ชคู้่มือ จัดท าคู่มือ
โดยการน าความรูพ้ืน้ฐานมาด าเนินการจัดท าคู่มือ พรอ้มทั้งทดสอบ และประเมินคุณภาพจา
ผูเ้ชี่ยวชาญ แลว้น าขอ้มูลที่ได้มาปรบัปรุง แก้ไข้เพื่อให้ไดข้้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งยังมีการ
ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ี่ชัดเจน โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งขัน้ตอนการสรา้งคู่มือการสอน การ
แต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์  ประภพ ชมถาวร 
ออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ก าหนดการสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์และการตีความขอ้มูลเก่ียวกับการสอนการแต่งเพลง

สมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ในการสรา้ง
ขอ้สรุปเพื่อเรียบเรียงเป็นคู่มือการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 

ขัน้ที่ 3 การเรียบเรียงสาระสนเทศเก่ียวกบัการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้
พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ตามรูปแบบของคู่มือการ
สอนที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้

ขัน้ที่ 4 การตรวจสอบความถูกตอ้งของคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยม
ขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยผูท้รงคณุวฒุิ 

ขั้นที่ 5 ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ แลว้จึงเขียนเป็น
คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย์ 
ประภพ ชมถาวร ดงันี ้

1. ปก 
2. ค าน า 
3. ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ 
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4. สารบญั 
5. เนื ้อหาสาระเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น

พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ประกอบดว้ยบทเรียนดงันี ้
5.1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น  
5.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song 

form) 
5.3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone) 
5.4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View) 
5.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 
5.6 คู่เทียบ 
5.7 สมัผสัในเนือ้เพลง  
5.8 เปา้หมายในการเขียนเพลง 
5.9 สตูร Inside Out & Outside In  
5.10 ฉาย MV ดว้ยค า 

6. หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
7. การวดัและประเมินผล 
8. แหลง่อา้งอิง 
 

ตอนที่ 2.2 การตรวจสอบคุณภาพคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน 
ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของคู่มือ โดยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ ตามรายละเอียดในบทที่ 3 เป็นผู้ประเมินคู่มือในด้าน รูปแบบ ดา้น
เนือ้หา และภาพรวมของคู่มือ ซึ่งแสดงผลการตรวจสอบคณุภาพคู่มือดงันี ้
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ตาราง 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพคู่มือดา้นรูปแบบ 
 
        ผูท้รงคณุวฒุิ N = 5 
            ระดบัความ 

ที่       รายการประเมิน   �̅�        S.D.              เหมาะสม 
 

1     หนา้ปกของคู่มือ     4.60        0.55    มากที่สดุ 
2     ขนาดของคู่มือ     4.40        0.55      มาก 
3     แบบและขนาดของตวัอกัษร    4.80        0.45    มากที่สดุ 
4     สว่นประกอบของคู่มือ    4.40        0.55      มาก 
 
ค่าเฉลี่ยรวม      4.55        0.52    มากที่สดุ 
 

 
จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพดา้นรูปแบบของคู่มือการสอน การ

แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แสดง
ให้เห็นว่า คุณภาพด้านรูปแบบของคู่มือการสอน ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้นั้น มีความเมหาะสมและ

สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅� = 4.55) จากความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิสรุปไดว้่า คู่มือฉบบันี ้
มีคณุภาพดา้นรูปแบบ สามารถน าไปใชไ้ด ้

 
ตาราง 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพคู่มือดา้นเนือ้หา 
 
        ผูท้รงคณุวฒุิ N = 5 
          ระดบัความ 

ที่       รายการประเมิน   �̅�        S.D.              เหมาะสม 
 

1     ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ    4.60        0.45    มากที่สดุ 
 เนือ้หาสาระ 
2     บทท่ี 1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น   4.40        0.55      มาก 
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ตาราง 2 (ต่อ)  

 
        ผูท้รงคณุวฒุิ N = 5 
          ระดบัความ 

ที่       รายการประเมิน   �̅�        S.D.            เหมาะสม  
 
3     บทท่ี 2 แผนผงัความคิด (Mind Mapping)       4.60        0.45    มากที่สดุ 
       และ ท่อนเพลง (Song form)   
4     บทท่ี 3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone)  4.80        0.55    มากที่สดุ 
5     บทท่ี 4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View)  4.80        0.55    มากที่สดุ 
6     บทท่ี 5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้   4.60        0.45    มากที่สดุ 
7     บทท่ี 6 คู่เทียบ     4.80        0.45    มากที่สดุ 
8     บทท่ี 7 สมัผสัในเนือ้เพลง    4.40        0.55      มาก 
9     บทท่ี 8 เปา้หมายในการเขียนเพลง   4.60        0.55    มากที่สดุ 
10   บทท่ี 9 สตูร Inside Out & Outside In  4.80        0.45    มากที่สดุ 
11   บทท่ี 10 ฉาย MV ดว้ยค า    4.40        0.55      มาก 
 
ค่าเฉลี่ยรวม      4.618        0.504   มากที่สดุ 

 
 
จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพดา้นเนือ้หาของคู่มือการสอน การ

แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แสดง
ใหเ้ห็นว่า คุณภาพดา้นเนือ้หาของคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้นั้น มีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅� = 4.618) จากความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิสรุปไดว้่า คู่มือฉบบั
นีม้ีคณุภาพดา้นเนือ้หา สามารถน าไปใชไ้ด ้
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพคู่มือดา้นภาพรวม 
 
        ผูท้รงคณุวฒุิ N = 5 
          ระดบัความ 

ที่       รายการประเมิน   �̅�        S.D.            เหมาะสม  
 
1   ภาพรวมดา้นรูปแบบ     4.80        0.55    มากที่สดุ 
2   ภาพรวมดา้นเนือ้หา     4.60        0.45    มากที่สดุ 
3   ภาพรวมทัง้หมดของคู่มือ    4.80        0.45    มากที่สดุ 
 
ค่าเฉลี่ยรวม      4.733        0.483    มากที่สดุ 
 

 
จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพดา้นภาพรวมของคู่มือการสอน การ

แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แสดง
ใหเ้ห็นว่า คณุภาพดา้นภาพรวมของคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้นั้น มีความเมหาะสมและ

สอดคลอ้งอยู่ในระดบัมากที่สดุ (�̅� = 4.733) จากความเห็นของผูท้รงคณุวฒุิสรุปไดว้่า คู่มือฉบบั
นีม้ีคณุภาพดา้นเนือ้หา สามารถน าไปใชไ้ด้ นอกจากนีผู้ว้ิจยัไดว้ิเคราะหเ์ก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคณุวฒุิแต่ละท่านเพื่อน ามาปรบัปรุงพฒันาคู่มือใหม้ีความถกูตอ้งและคณุภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่ง
สรุปขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิไดด้งันี ้

- ควรมีการอา้งอิงในขัน้ตอนต่างๆ จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 
- ควรมีตวัอย่างประกอบในแต่ละบทเรียนมากกว่าที่มี 
- ควรมีการพิสจูนอ์กัษรใหล้ะเอียดเพื่อความถกูตอ้งสมบรูณข์องคู่มือ 
- ควรมีการทดลองฝึกทกัษะตามคู่มือ ซึ่งอาจทดลองโดยผู้วิจยัเองเพื่อยืนยนัผลส าฤทธิ์

ของการสอนและการฝึกฝนตามคู่มือนี ้
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จากข้อเสนอต่างๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้น ามาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใหม้ีคณุภาพยิ่งขึน้ ซึ่งไดป้รบัปรุงดงันี ้

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งในการสะกดค าและการพิมพต่์างๆ พรอ้มเพิ่มการ
กล่าวอา้งอิงถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูในคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

2. ผูว้ิจัยไดท้ าการทดลองฝึกทักษะตามคู่มือเพื่อยืนยันผลสัมฤทธิ์ของการ
สอนและการฝึกทกัษะตามคู่มือฉบบันีใ้นระดบัหน่ึง 

จากการวิเคราะหข์อ้มูลแสดงใหเ้ห็นว่า กระบวนการในการสรา้งคู่มือการสอน การ
แต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  เป็น
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพและความครบถว้นดา้นเนือ้หา อีกทัง้ผ่านการตรวจสอบความถกูตอ้ง
อย่างเหมาะสม พรอ้มทั้งผูว้ิจัยยังไดป้รบัปรุงพัฒนาอย่างละเอียด จึงสามารถรบัรองไดว้่าคู่มือ
ฉบบันี ้เป็นเอกสารวิชาการที่บันทึกสาระต่างๆ เก่ียวกับการสอนและการฝึกทักษะการแต่งเพลง
สมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ไวอ้ย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม มีความครบถวนของเนือ้หา สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นวิชาชีพได ้
 

ตอนที ่2.3 ลักษณะของคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

ลักษณะของคู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา วิเคราะห ์สงัเคราะหรู์ปแบบ
และเนือ้หาสาระต่างๆ จากเอกสารงานวิจัย และผลการศึกษาแนวทางกระบวนการสอนการแต่ง
เพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร สามารถเรียบเรียงเนือ้หาสาระออกมา
เป็นเล่มคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร โดยน าไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน 
ตามหลกัการและวิธีการที่ถูกตอ้ง โดยคู่มือที่สรา้งขึน้มีขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร (ขนาด A4) มี
จ านวนทัง้หมด 38 หนา้ ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระดงันี ้

2.3.1 ปกของคู่มือ ดา้นหน้าของปกผูว้ิจัยออกแบบใหม้ีรูปสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ต  าแหน่งกึ่งกลางของหนา้กระดาษ ถดัลงมามีขอ้ความว่า “คู่มือ
การสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ 
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ชมถาวร” เป็นตัวอกัษรทึบสีด า ถัดลงมามีภาพดินสือตน้ไมแ้ละโนต้ดนตรี และถดัลงมาะเป็นที่มา
ของคู่มือ 

 
ภาพประกอบ 15 หนา้ปกคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง

กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

2.3.2 ค าน า เป็นการกล่าวถึงสาระต่างๆที่ประกอบอยู่ในคู่มือ รวมถึงความ
คาดหวงัของผูเ้รียบเรียงใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่้าน และผูท้ี่ไดน้ าไปใช ้

2.3.3 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ เป็นการเขียนชีแ้จงขอ้มูลต่างๆในการใชคู้่มือ 
ค าอธิบายเนือ้หาสาระต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ขอ้จ ากดัของ
คู่มือ และการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนและผูส้อนก่อนน าคู่มือไปใชง้าน  

2.3.4 สารบญั แสดงรายการเนือ้หาที่อยู่ในคู่มือ โดยแสดงเป็นล าดับหัวขอ้
และหมายเลขหน้า พรอ้มทั้งแสดงรายละเอียดของหัวข้อการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
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2.3.5 เนือ้หาสาระ เป็นเนือ้หาที่ผู ้สอนจะต้องท าความเขา้ใจก่อน เพื่อให้
ผูส้อนและผูท้ี่สนใจการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองและสามารถ
เขา้ใจพืน้ฐานวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมไดม้ากยิ่งขึน้ โดยเนือ้หาสาระประกอบดว้ย 

2.3.5.1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น  
2.3.5.2 แผนผงัความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) 
2.3.5.3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone) 
2.3.5.4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View) 
2.3.5.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 
2.3.5.6 คู่เทียบ 
2.3.5.7 สมัผสัในเนือ้เพลง  
2.3.5.8 เปา้หมายในการเขียนเพลง 
2.3.5.9 สตูร Inside Out & Outside In  
2.3.5.10 ฉาย MV ดว้ยค า 

 
2.3.6 หลักการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน เป็นการอธิบาย

หลักการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

2.3.7 การวัดและประเมินผล เป็นการอธิบายลักษณะละวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน 
ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร โดยผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐาน ในแต่ละขัน้ตอนเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนต่างๆ หรือไม่ 

2.3.8 แหล่งอา้งอิง เป็นการบอกแหล่งอา้งอิงของขอ้มลูที่ผูว้ิจยัไดน้ ามาสรา้ง
คู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร 

 
 
 
 



 

 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ของ 

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจยัไดส้รุปเนือ้หาสาระส าคญัของการวิจยั และการน าเสนอตามล าดบั
ขัน้ตอน คือ ความมุ่งหมายของการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลวิจัย 
และขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร  

2. เพื่อสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพที่มีการเก็บขอ้มลูการวิจยัจากเอกสาร 
สามารถแบ่งขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดด้งัต่อไปนี ้
 

ขั้นที ่1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบไปดว้ย 

1.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัการแต่งเพลงสมยันิยม หลกัการแต่งเพลงสมยันิยม 
การสอนและการฝึกแต่งเพลง 

1.2 แนวคิด หลักการสอนดนตรี ประกอบด้วย หลักการสอนดนตรี 
สนุทรียภาพและความซาบซึง้ในดนตรี การวดัและการประเมินผลทางดนตรี 

1.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสอน ประกอบดว้ย ความหมายของการ
สอน องคป์ระกอบของการสอน และ ทกัษะการสอน 

1.4 คู่มือการสอน ประกอบดว้ย ความหมายของคู่มือ องคป์ระกอบของคู่มือ 
ประเภทของคู่มือ และการสรา้งคู่มือ 
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ขั้นที ่2 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purpositive 

Sampling) ดงันี ้
2.1 ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานคื อ 

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
2.2 ผูเ้รียน คือ  

2.2.1 นิสิตนักศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาแต่งเพลง จ านวน 5 คน 

 
ขั้นที ่3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน  

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มลูขัน้ปฐมภมูิและขอ้มูลขัน้ทติุยภมูิ 
3.1.1 ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกเสียง การ

บนัทกึภาพนิ่ง การบนัทกึภาพเคลื่อนไหว  
3.1.2  ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร วารสาร จุลสารและการศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกับกระบวนการสอนแต่งเพลง และการแต่งเพลงสมัยนิยมเบือ้งตน้ ซึ่งผูว้ิจัยไดค้น้ควา้
จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น หอวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั , หอ้งสมุดสาขาดนตรีศึกษา
คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ(ประสาน
มิตร), หอ้งสมดุวิทยาลยัดรุยิางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

3.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ ์และ การสังเกต 
3.2.1 การสัมภาษณ์ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้การสัมภาษณ์แบบมี

โครงสรา้ง (Structured interview) เป็นแบบสมัภาษณท์ี่ก าหนดค าถามหรือประเด็นการสมัภาษณ์
ที่ครอบคลุมเนื ้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจัยไว้อย่างชัดเจน และค านึงถึง
ประเด็นอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง จะมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือดงันี ้

ขั้นที่  1 ก าหนดกรอบประเด็นค าถามหรือแนวแนวการสัมภาษณ์ตาม
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

ขัน้ที่ 2 รา่งค าถามในการสมัภาษณซ์ึ่งแบ่งเป็น 3 ชดุ  ไดแ้ก่ 
ชุดที่ 1 ส าหรบัผูใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัย

นิยมขัน้พืน้ฐานคือ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  
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ชุดที่  2 ส าหรบัผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร คือ นิสิตนกัศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแต่ง
เพลง 

ชุดที่  3 ส าหรบัผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร คือ นิสิตนกัศึกษา สาขาดนตรี มหาวิทยาลยัศิลปากร ที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชา
แต่งเพลง  

ขั้นที่  3 น าเสนอแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒ
ตรวจสอบตามความตรง ความถูกตอ้ง ครบถว้นตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคก์ารวิจยั โดย
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน  

ขัน้ที่ 4 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสมัภาษณต์ามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรกึษา
และผูท้รงคณุวฒุจากนัน้จึงน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

3 .2 .2  แบ บ สั ง เก ต แบบมี ส่ วน ร่ วม  (Participant Observation) กา รสั ง เก ต
กระบวนการสอนทกุขัน้ตอน 

 
ขั้นที ่4 การจัดกระท าข้อมูลการวิเคราะหข์้อมูล 

วิธีการที่ผูว้ิจยัใชใ้นการด าเนินการศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้
พืน้ฐานของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร คือ การวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปขอ้มูลแบบอุปนัยและ
น าเสนอเป็นความเรียงในประเด็นต่าง ๆ ดงันี ้

ดา้นผู้สอน ได้แก่ ภูมิหลังด้านดนตรีและการสอนแต่งเพลง ของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร 

ดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูเ้รียนและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาพืน้ฐาน
การแต่งเพลงสมยันิยม 

ดา้นเนือ้หาสาระ ไดแ้ก่ พืน้ฐานการแต่งเพลงสมัยนิยม แบบฝึกหัดการแต่ง
เพลงสมยันิยม เทคนิคการแต่งเพลงสมยันิยม 

ดา้นกระบวนการสอน ไดแ้ก่ หลกัการสอน วิธีการการสอน การจดัการเรียน
การสอน เทคนิคการสอนโดยลกัษณะการน าเสนอผลงานการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัน าเสนอดว้ย
การแสดงสารสนเทศจากขอ้มูลภาคสนามประกอบการวิเคราะหเ์ชื่อมโยงแสดงความสอดคลอ้ง
สมัพนัธก์บัแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการพรรณนา (descriptive) เป็นความเรียง พรอ้มการ
แสดงขอ้สรุปในบางประเด็นดว้ยแผนภาพและตารางอย่างชดัเจน 
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ขั้นที่ 5 การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐานตามแนวทาง

กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  
ผูว้ิจัยสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการ

สอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร จากการศึกษา วิเคราะห์ เรียบเรียงเป็นเอกสารอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งประกอบดว้ย 

5.1 ปก 
5.2 ค าน า 
5.3 สารบญั 
5.4 ค าชีแ้จงในการใชคู้่มือ 
5.5 เนือ้หาสาระเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ 

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
5.6 หลกัการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน 
5.7 การวดัและประเมินผล 
5.8 แหลง่ขอ้มลู/อา้งอิง 

 
สรุปผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร 

ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัยตอนที่ 1 กระบวนการสอน การ
แต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร  นั้น ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ 

1. ดา้นผูส้อน 
2. ดา้นผูเ้รียน 
3. ดา้นเนือ้หาสาะ 
4. ดา้นกระบวนการสอน 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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1. ด้านผู้สอน แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
1.1 ประวติั ขอ้มลู ความเป็นตวัตนของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า อาจารย์ประภพ ชมถาวร ฝึกหัดแต่งเพลงดว้ยตนเอง
ตั้งแต่ยังอายุน้อย หลังจากนั้นเริ่มศึกษาหาข้อมูลเพื่องการแต่งเพลงจากนิตยสารดนตรี บท
สมัภาษณข์องนักแต่งเพลง บทความเก่ียวกับการแต่งเพลง จากประสบการณ์และโอกาสที่ไดร้บั 
ท าใหอ้าจารยป์ระภพ ชมถาวร เป็นนักรอ้ง นักดนตรี และนักประพันธ์เพลง ผูอ้ยู่เบือ้งหลังเพลง
สมยันิยมมากมาย ในวงการเพลงของประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญทางดา้นการประพนัธเ์นือ้รอ้ง 
ท านอง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นอย่างมาก ปัจจุบัน อาจารย์ประภพ ชมถาวร เป็น
อาจารยส์อนที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร และดว้ยความที่ท่านเป็นบุคคลที่ มี
อธัยาศยัดี มีความนอบนอ้มถ่อมตน มีความจรงิใจ ตัง้ใจท างาน จึงเป็นที่รกัและนบัถือของลกูศิษย์
ทกุคน อาจารยป์ระภพ ชมถาวรอทุิศตนใหก้บัการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยที่จะถ่ายทอดความรูท้กุอย่างที่มีใหแ้ก่ลกูศิษยโ์ดยไม่ปิดบงัแต่อย่างใด 
 

1.2 คณุลกัษณะความเป็นครู 
จากการศึกษาพบว่า คุณลักษณะความเป็นครูของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร ไดร้บั

การสั่งสมมาจากการมีโอกาสถูกรับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยมในหลายๆ 
สถานศึกษาและสถาบนัต่างๆ จึงเกิดประสบการณ์และการตระหนักรูว้่า การเรียนการสอนเรื่อ ง
การแต่งเพลงสมยันิยมในประเทศไทยนัน้ ควรไดร้บัการสนบัสนุนและมีบคุคลากรมากกว่านี ้อีกทัง้
ยังเล็งเห็นศักยภาพที่ค่อนขา้งสูงของผูเ้ข้าอบรม ซึ่งมีแววเป็นนักแต่งเพลงที่ดีได้ เพียงแค่ขาด
แนวทาง และผูแ้นะน าที่ดี 

 

2. ด้านผู้เรียน 
จากการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบที่ส  าคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการเรียนการสอนก็คือ 

ผูเ้รียน และถือเป็นเป้าหมายที่สูงที่สุดของการจัดการเรียนการสอน โดยที่ผูส้อนจะตอ้งใชท้ักษะ 
ความรู ้และความสามารถ ในการสอน เพื่อที่จะพัฒนาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูสู้งที่สุด และกา้ว
ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตอ้งการ ในส่วนการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นผูเ้รียนในการเรียนการแต่งเพลงสมัย
นิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัมุ่งเนน้การน าเสนอกลุ่มลูกศิษยท์ี่
ไดร้บัการถ่ายทอดทกัษะการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร  
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2.1 ลักษณะของผู้เรียน 
จากการศึกษาพบว่า ผู้เรียนของการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐานกับ

อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1-3 ของคณะดุริยางคศาสตร ์สาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย ์มหาวิทยาลยั ศิลปากร ผูเ้รียนทุกคนลว้นแลว้แต่มีพืน้ฐานทางดนตรี การอ่าน
โนต้ เขียนโนต้ และการเลน่เครื่องดนตรีอย่างนอ้ย 1 ชิน้ เนื่องจากอายขุองนกัศกึษาที่เรียนวิชาแต่ง
เพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานกบัอาจารย ์ประภพ ชมถาวร นัน้ใกลเ้คียงกนั นกัศกึษาแต่ละคนจึงมีพืน้
ฐานความรูท้างดา้นเพลงสมยันิยมอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั แต่จะมีพืน้ฐานทางดา้นการแต่งเพลงที่
แตกต่างกันมาก ในส่วนนี ้ท าเห็นความสามารถในการจัดการกับความแตกต่างเหล่านั้นของ
อาจารย์ ประภพ ชมถาวร โดยที่อาจารย์ ประภพ ชมถาวร จะมีการวิเคราะห์ลูกศิษย์จาก
แบบฝึกหดัที่ใหไ้ป วิเคราะหบ์ุคลิกและความสนใจในแต่ละคน บางคนชื่นชอบการเขียนกลอน บาง
คนชอบการพูด บางคนชอบการเล่าเรื่อง การเขียนบทภาพยนตร ์หรือเรื่องอ่ืนๆเช่นการท ามิวสิค 
วีดีโอ หรือภาพยนตร ์อาจารย ์ประภพ ชมถาวร จะไม่บงัคบัหรือเปรียบเทียบนักศึกษาคนหนึ่งกับ
อีกคนหนึ่ง แต่จะดึงเอาศกัยภาพของแต่ละคนออกมา เมื่อเห็นว่านกัศึกษาคนนัน้ๆ มีโอกาสท าใน
เรื่องใดไดดี้ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ก็จะสนับสนุนใหฝึ้กฝนในดา้นนั้นๆ มากกว่าบังคับใหท้ า
ตามแบบฝึกทัง้หมด ดว้ยเหตนุี ้จึงท าใหบ้รรยากาศการเรียนเต็มไปดว้ยการเรียนรูส้ิ่งใหม่ การไดใ้ช้
ความคิดสรา้งสรรคข์องนักศึกษา ท าใหเ้กิดการเรียนการสอนที่สนุก ผ่อนคลาย และพรอ้มเปิดรบั
ความรูใ้หม่ๆเป็นอย่างยิ่ง 

 
2.2 เจตคติทีด่ีต่อการเรียนแต่งเพลง 

จากการศึกษา สรุปได้ว่า ในการสอนวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน  ตาม
แนวทางของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ถือไดว้่าผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อเพลงสมยันิยมอยู่แลว้ แต่
มีความไม่มั่นใจในตวัเองเรื่องการแต่งเพลงสมยันิยม อย่างไรก็ตามเมื่อไดร้บัการสอนจากอาจารย ์
ประภพ ชมถาวรแลว้ ท าใหเ้กิดความมั่นใจมากขึน้ อีกทัง้อาจารย ์ประภพ ชมถาวรยงัไดป้ลกูฝังให้
นักศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชื่นชมผลงานของตนเอง ชื่นชมผลงานของผูอ่ื้น 
กลา้วิจารณ์งานของตนเองและผู้อ่ืน เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้นั่นส่งผลให้ผูเ้รียนมี
พฒันาการไม่เพียงแค่ดา้นการแต่งเพลง แต่ท าใหม้ีพฒันาการทางดา้นการใชช้ีวิต การอยู่ในสงัคม
ไดดี้ยิ่งขึน้อีกดว้ย 
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3. ด้านเนื้อหาสาระ 

ผูว้ิจัยจึงไดล้  าดับเนื ้อหาสาระของการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ไว ้10 หวัขอ้ดงันี ้ 

  
3.1 การเขียนความรูส้กึใหเ้ป็น  
3.2 แผนผงัความคิด (Mind Mapping) และ ท่อนเพลง (Song form) 
3.3 น า้เสียงในเพลง (Mood and Tone) 
3.4 มมุมองคนเลา่เรื่อง (Point Of View) 
3.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ า้ 
3.6 คู่เทียบ 
3.7 สมัผสัในเนือ้เพลง  
3.8 เปา้หมายในการเขียนเพลง 
3.9 สตูร Inside Out & Outside In  
3.10 ฉาย MV ดว้ยค า 

 
จากการศึกษา สรุปไดว้่า เนือ้หาสาระนั้นมีความครอบคลุมทั้งดา้นทฤษฎีและการ

ปฏิบติั ส่งเสริมและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนได้ใชค้วามคิด และใชจ้ินตนาการความคิดสรา้งสรรคใ์หม้าก
และกวา้งที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้ทัง้นีก้็ยังมีการก าหนดขอบเขตไม่ใหก้วา้งจนเกินไป อีกทั้ง
อาจารย ์ประภพ ชมถาวรยงัเนน้ย า้เรื่องระเบียบวินยั ใหผู้เ้รียนมีความขยนัหมั่นเพียรฝึกซอ้ม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแต่งเพลงและสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงในการประกอบ
อาชีพ 

 
4. ด้านกระบวนการสอน 

ผู้วิจัยน าเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะห์ด้านการเรียนการสอน ในประเด็นต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการสอนแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร แบ่งออกเป็น 3 
ขอ้ดงันี ้

 



 89 
 

4.1 หลักการสอน  
หลกัการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ยึดถือ

เป็นแนวทางในการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานนั้น ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอใน
ประเด็นต่างๆที่เก่ียวขอ้งกบัรวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ซึ่งประกอบดว้ยดงันี ้

 
4.1.1 สอนใหผู้เ้รียนฝึกใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินาการใหม้ากที่สดุ 

4.1.2 สอนใหผู้เ้รียนหาแนวคิดแกนหลกัของเพลง 
4.1.3 สอนใหน้ าความรูข้องแต่ละบทเรียนต่างต่างไปประยกุตใ์ช ้
4.1.4 สอนใหฝึ้กฝนใหม้ากที่สดุ 

 

4.2 วิธีการสอน 
จากการศึกษา วิธีการสอนวิชาแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานที่อาจารย ์ประภพ ชม

ถาวร ใชใ้นการสอนนัน้ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอวิธีการสอนและขัน้ตอนที่ส  าคญั ดงันี ้ 
4.2.1. วิธีการสอนโดยการบรรยาย 
4.2.2. วิธีการสอนโดยการยกตวัอย่างเพลงที่มีอยู่แลว้ 

4.3 เทคนิคการสอน 
จากการศึกษาสรุปไดว้่า พบว่าเทคนิคที่ใชใ้นการสอนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้

พืน้ฐานมี 3 ขอ้ ดงันี ้
4.3.1 เทคนิคการใชเ้ครื่องมือแกไ้ขปัญหา 

4.3.2 เทคนิคการยกตวัอย่างใหเ้ห็นภาพ 

4.3.3 เทคนิคการสรา้งบรรยากาศการเรียนรู ้
 

4.4 การวัดและประเมินผล 
จากการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่า การวัดและประเมินผลที่ซึ่งอาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใช้

เพื่อช่วยในการสอนวิชาแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดงันี ้
4.4.1 ความกา้วหนา้ของการจดัระบบในการแต่งเพลง 
4.4.2 ความกา้วหนา้ในการใชเ้ครื่องมือเพื่อช่วยในการแกไ้ขปัญหาระหว่างแต่งเพลง 
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ตอนที่ 2 การสร้างคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร เป็นเอกสารที่ผูว้ิจัยเรียบเรียงขึน้จากการวิเคราะห ์สังเคราะหเ์อกสาร
และผลการศึกษาวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ประกอบดว้ยเนือ้หาสาระดงัต่อไปนี ้

1. ปกของคู่มือ ด้านหน้าของปกผูว้ิจัยออกแบบให้มีรูปสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ต  าแหน่งกึ่งกลางของหนา้กระดาษ ถัดลงมามีขอ้ความว่า 
“คู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร” เป็นตวัอกัษรทึบสีด า ถัดลงมามีภาพดินสือตน้ไมแ้ละโนต้ดนตรี และถดัลงมาะ
เป็นที่มาของคู่มือ 

2. ค าน า เป็นการกล่าวถึงสาระต่างๆที่ประกอบอยู่ในคู่มือ รวมถึง
ความคาดหวงัของผูเ้รียบเรียงใหเ้กิดประโยชนต่์อผูอ่้าน และผูท้ี่ไดน้ าไปใช ้

3. ค าชีแ้จงในการใช้คู่มือ เป็นการเขียนชีแ้จงขอ้มูลต่างๆในการใช้
คู่มือ ค าอธิบายเนือ้หาสาระต่างๆ ที่ปรากฏในคู่มือสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ขอ้จ ากดั
ของคู่มือ และการเตรียมความพรอ้มของผูเ้รียนและผูส้อนก่อนน าคู่มือไปใชง้าน  

4. สารบัญ แสดงรายการเนือ้หาที่อยู่ในคู่มือ โดยแสดงเป็นล าดับ
หวัขอ้และหมายเลขหนา้ พรอ้มทัง้แสดงรายละเอียดของหวัขอ้การสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้
พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

5. เนือ้หาสาระ เป็นเนือ้หาที่ผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจก่อน เพื่อให้
ผูส้อนและผูท้ี่สนใจการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน สามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองและสามารถ
เขา้ใจพืน้ฐานวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมไดม้ากยิ่งขึน้ โดยเนือ้หาสาระประกอบดว้ย 

5.1 การเขียนความรู้สึกให้เป็น  
5.2 แผนผังความคิด (Mind Mapping) และ ท่อน

เพลง (Song form) 
5.3 น้ำเสียงในเพลง (Mood and Tone) 
5.4 มุมมองคนเล่าเรื่อง (Point Of View) 
5.5 ฝึกหาแนวคิดจากชื่อเพลงซ้ำ 
5.6 คู่เทียบ 
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5.7 สัมผัสในเนื้อเพลง  
      5.8 เป้าหมายในการเขียนเพลง 

5.9 สูตร Inside Out & Outside In  
5.10 ฉาย MV ด้วยคำ 

 
6. หลักการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอน เป็นการอธิบาย

หลักการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 

7. การวัดและประเมินผล เป็นการอธิบายลกัษณะละวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนวิชาการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน 
ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร โดยผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผลวิชาการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้น
พืน้ฐาน ในแต่ละขัน้ตอนเพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนต่างๆ หรือไม่ 

8. แหล่งอา้งอิง เป็นการบอกแหล่งอา้งอิงของขอ้มูลที่ผูว้ิจัยไดน้ ามา
สรา้งคู่มือการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์
ประภพ ชมถาวร 

 
จากการตรวจสอบคณุภาพของคู่มือ พบว่า คู่มือการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้

พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ที่สรา้งขึน้ มีประสิทธิภาพ
และมีความครบถ้วนดา้นเนือ้หาสาระ อีกทั้งยังผ่านการปรบัปรุงและพัฒนาอย่างละเอียดตาม
ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ จึงสามารรึบัรองไดว้่า เอกสารฉบบันีเ้ป็นเอกสารทางวิชาการที่บนัทึก
เนือ้หาสาระต่างๆเก่ียวกับการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐานตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ไว้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าไปใช้งานเพื่อ
ประโยชนใ์นวิชาชีพได ้
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการศกึษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของอาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร มีวัตถุประสงคเ์พื่อการศึกษากระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ของ
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร และสรา้งคู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวรจากผลการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอผลการ
อภิปรายใน 2 ประเด็น ดงันี ้
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ตอนที่ 1 กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร 

ตอนที่ 2 คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ตอนที่ 1 กระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ของ อาจารย ์ประภพ 
ชมถาวร 

การอภิปรายรายงานผลเก่ียวกับกระบวนการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน 
ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจยัแบ่งออกเป็น 4 หวัขอ้ดงันี ้

1. 1 จากการศึกษาพบว่า การสอนของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร มุ่งเนน้ให้
นักศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพจริงได ้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพนักดนตรี นักแต่งเพลง 
โปรดิวเซอร ์นักเขียน นักรอ้ง ศิลปิน และอ่ืนๆอีกมากมาย อีกทั้งอาจารยป์ระภพ ชมถาวร ใชว้ิธี
สรา้งบรรยากาศในการสอนใหผ้่อนคลาย ไม่ตึงเครียด เคารพซึ่งกันและกัน ใหเ้กียรติผลงานของ
ทุกคน และวิจารณ์ผลงานกันเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาเท่านั้น อีกทั้งลักษณะการสอนของอาจารย์
ประภพ ชมถาวร จะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้นวคิดทีละขัน้ตอน แลว้น าแต่ละขัน้ตอนมาประกอบรวม
เพื่อสรา้งผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท่านก็ได้ยึดถือหลักการเหล่านี ้มาโดยตลอด ซึ่ง
สอดคลอ้งกับ ทฤษฎีทางการศึกษาของ ดร.สไตเนอร ์เป็นรูปแบบของการบรรยาย (Description) 
ที่เนน้การใหค้วามหมาย (Definiens) ของค าส าคัญหรือแนวคิด (Definiedum) ซึ่งมีความหมายที่
กล่าวแลว้มีการขยายความเป็นล าดบั เพื่อใหเ้ห็นความส าพันธข์ององคป์ระกอบต่าง ๆ เป็นล าดับ
ชัน้ต่อเนื่องกนัไปจนเกิดเป็นความสมบรูณ ์(ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2555)  

1.2 ผูเ้รียน จากการศกึษาขอ้มลู ถือไดว้่าผูเ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อเพลงสมยันิยมอยู่แลว้ 
แต่มีความไม่มั่นใจในตัวเองเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยม และมีความสามารถในการแต่งเพลง
ประสบการณ ์และรสนิยมทางดนตรีที่ต่างกนั ณรุทธ ์สทุธจิตต ์(2555) ใหค้วามหมายความซาบซึง้
ในดนตรีว่า เป็นความรูส้ึกด่ืมด ่าในสนุทรียรสของดนตรีที่เกิดขึน้จากการฟังดว้ยความเขา้ใจอย่าง
ลึกซึง้ และเป็นความรูส้ึกที่เกิดขึน้จากประสบการณ์ถ้า สีของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เท่ากันและไม่
สามารถสอนได ้แต่สามารถแนะแนวทางใหผู้น้ัน้เกิดความรูส้ึกซาบซึง้ไดด้ว้ยตนเอง อย่างไรก็ตาม
เมื่อไดร้บัการสอนจากอาจารย ์ประภพ ชมถาวรแลว้ ท าใหเ้กิดความมั่นใจมากขึน้ อีกทัง้อาจารย ์
ประภพ ชมถาวรยงัไดป้ลกูฝังใหน้ักศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชื่นชมผลงานของ
ตนเอง ชื่นชมผลงานของผูอ่ื้น กลา้วิจารณง์านของตนเองและผูอ่ื้น เพื่อใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการ
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เรียนรู ้นั่นสง่ผลใหผู้เ้รียนมีพฒันาการไม่เพียงแค่ดา้นการแต่งเพลง แต่ท าใหม้ีพฒันาการทางดา้น
การใชช้ีวิต การอยู่ในสงัคมไดดี้ยิ่งขึน้อีกดว้ย 

 
1.3 เนือ้หาสาระ เนื่องจากการวิจยัครัง้นีมุ้่งเนน้การศึกษากระบวนการสอน การแต่ง

เพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ของอาจารย ์ประภพ ชมถาวร จากการศึกษาพบว่า เนือ้หาสาระนัน้มี
ความครอบคลุมทัง้ดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั ส่งเสริมและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิด และใช้
จินตนาการความคิดสรา้งสรรคใ์หม้ากและกวา้งที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได ้ทัง้นีก้็ยงัมีการก าหนด
ขอบเขตไม่ใหก้วา้งจนเกินไป อีกทัง้อาจารย ์ประภพ ชมถาวรยงัเนน้ย า้เรื่องระเบียบวินยั ใหผู้เ้รียน
มีความขยนัหมั่นเพียรฝึกซอ้ม เพื่อพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการแต่งเพลงและสามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริงในการประกอบอาชีพ และที่ส  าคัญที่สุด ผลงานของผูเ้รียนที่ไดเ้รียนวิชา การแต่ง
เพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ของอาจารย ์ประภพ ชมถาวรตอ้งสามารถน าไปใชเ้พื่อประกอบวิชาชีพ
จริงไดซ้ึ่งตรงกับที่  สมุน  อมรวิวัฒน ์(2533) ไดใ้ห้ความหมายของการสอนไวด้ังนี ้การสอน คือ 
สถานการณ์ที่สิ่งต่อไปนีเ้กิดขึน้ ไดแ้ก่ ความสมัพันธ์ และปฏิสมัพันธ์เกิดขึน้ระหว่างครูกับผูเ้รียน 
ผูเ้รียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม และ ครูกับผูเ้รียนกับสิ่งแวดลอ้ม โดยจะก่อให้เกิดการ
เรียนรูแ้ละประสบการณใ์หม่ ซึ่งผูเ้รียนนัน้สามารถน าประสบการณใ์หม่นัน้ไปใชไ้ดใ้นภายหลงั 

 
1.4 กระบวนการสอน จากการศึกษาพบว่าของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวรนัน้ ไดย้ึด

แนวทางการสอนที่มุ่นเน้นให้ผู ้เรียนได้ใชค้วามคิด ไม่อยู่ในกรอบ และใชจ้ินตนาการความคิด
สรา้งสรรค์ให้มากและกว้างที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ โดยอาจารประภพ ชมถารได้เน้นย ้า
หลกัการที่ส  าคัญ 3 เรื่องไดแ้ก่ 1. การคิดหาแกนความคิดหลกัของเพลง 2. การวางแผนการแต่ง
เพลง 3. การตรวจสอบเพลงหลงัจากแต่งเสร็จ และมี แนวทางการสอนคือ 4.1.1 สอนใหผู้เ้รียนฝึก
ใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละจินาการใหม้ากที่สดุ 4.1.2 สอนใหผู้เ้รียนหาแนวคิดแกนหลกัของเพลง
4.1.3 สอนใหน้ าความรูข้องแต่ละบทเรียนต่างต่างไปประยุกตใ์ช ้4.1.4 สอนใหฝึ้กฝนใหม้ากที่สุด 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัค ากลา่วของ สมนุ  อมรวิวฒัน ์(2533) ที่ไดใ้หค้วามหมายของการสอนไวด้งันี ้การ
สอน คือ สถานการณท์ี่สิ่งต่อไปนีเ้กิดขึน้ ไดแ้ก่ ความสมัพนัธ ์และปฏิสมัพนัธเ์กิดขึน้ระหว่างครูกบั
ผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัสิ่งแวดลอ้ม และ ครูกบัผูเ้รียนกบัสิ่งแวดลอ้ม โดยจะก่อใหเ้กิด
การเรียนรูแ้ละประสบการณใ์หม่ ซึ่งผูเ้รียนนัน้สามารถน าประสบการณใ์หม่นัน้ไปใชไ้ดใ้นภายหลงั 
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ตอนที่ 2 คู่มือการสอน การแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางกระบวนการ
สอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร 
 

ในการสร้างคู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย์ ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจัยมีความมุ่งหวังใหคู้่มือฉบบันี ้เป็นเอกสาร
วิชาการที่ผูส้อนหรือผูส้นใจ น าไปใชใ้นแนวทางส าหรบัการสอนและการฝึกทักษะการแต่งเพลง
สมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน ไดส้ะดวกยิ่งขึน้ เนื่องจากผูว้ิจัยไดว้ิเคราะห ์สรุป และเรียบเรียงสารสนเทศ
ต่างๆ จากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร รวมถึงผลการศึกษาจากกระบวนการสอนการแต่งเพลงสมัย
นิยมขัน้พืน้ฐาน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ใหม้ีความกระชับ เหมาะแก่การน าไปศึกษา และ
ศกึษาหาความรู ้รวมถึงใชป้ระโยชนจ์ากคู่มือไดโ้ดยไม่ตอ้งศึกษาจากปริญญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ ์
ซึ่งมีเนือ้หาค่อนขา้งมาก ผูว้ิจยัมุ่งหวงัใหคู้่มือฉบบันีเ้ป็นแนวทางในการสอนการแต่งเพลงสมยันิยม
ขัน้พืน้ฐาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการสรา้งคู่มือสอนทักษะทางดนตรีอ่ืนๆ รวมถึงการฝึกฝนที่
ถูกตอ้ง เท่านัน้ มิใช่คู่มือส าเรจ็รูป และไม่สามารถรบัรองไดว้่า ผูใ้ชคู้่มือฉบบันี ้จะสามารถพฒันา
ทกัษะการสอนการแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัการสอนของ 
อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ซึ่งมีตวัแปรทางดา้น ความรู ้ประสบการณท์างดา้นดนตรี ประสบการณ์
การสอน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสอนตามขั้นตอนในคู่มือฉบับนี ้ จึงขอให้ผู้ที่สนใจ
ท าการศึกษาอย่างละเอียน และควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มลูอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง แต่สิ่งที่ผูว้ิจัย
สามารถรบัรองประสิทธิภาพได้คือความถูกตอ้งและความเหมาะสมของคู่มือฉบับนี ้เนื่องจาก
ผูว้ิจยัไดส้รา้งคู่มือนีอ้ย่างเป็นขัน้ตอน ตามหลกัทฤษฎีการสรา้งคู่มือของ ปรีชา  ชา้งขวญัยืน และ
คณะ (2539) ซึ่งประกอบด้วย ปก ค าน า สารบัญ ค าชี ้แจงในการใช้คู่มือและการเตรียมการที่
จ  าเป็น เนือ้หาสาระการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน พรอ้มแบบฝึกหัด การวัดและ
ประเมินผล และแหลง่อา้งอิง/แหล่งขอ้มลู ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมจาก
ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน จากนั้นจึงได้น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือให้
ถกูตอ้งสมบรูณย์ิ่งขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาการสอน การแต่งเพลงสมยันิยมขัน้พืน้ฐาน ตามแนวทางกระบวนการสอน 
ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นประโยชนต่์อการเรียนรูว้ิชาแต่งเพลงสมัยนิยมต่อ
ทัง้ผูเ้รียนและผูส้อนเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจบุนั วิชาการแต่งเพลงสมยันิยมยงัไม่มีหลกัสตูร 
บทเรียน แบบฝึกหดั และวิธีการสอนอย่างชดัเจนและหลากหลาย ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงันี ้
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การน าคู่มือไปใช้ในแนวทางการสอนและฝึกทักษะ การแต่งเพลงสมัย
นิยมขัน้พืน้ฐาน ควรมีการศึกษาอย่างละเอียด พรอ้มทัง้ทดลองฝึกฝนดว้ยตนเอง รวมทัง้ศกึษาจาก
แหลง่ความรูอ่ื้นเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดการด าเนินการสอนท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 

2. ควรมีการประยุกตใ์ช ้วิธีการ แบบฝึกหดัต่างๆ ใหเ้ขา้กบับรบิทในการสอน 
เช่น การวดัและประเมินผล เป็นตน้  

 
ข้อเสนอเพ่ือการวิจัย 

1. ควรมีการน าคู่มือการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพื ้นฐาน ตามแนวทาง
กระบวนการสอน ของ อาจารย ์ประภพ ชมถาวร ไปทดลองใชเ้พื่อประเมินประสิทธิภาพและความ
เหมาะสมของคู่มือ พรอ้มทัง้ปรบัปรุงพฒันาใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้ไป 

2. ควรมีการศึกษาความรูเ้พิ่มเติมเรื่องการแต่งเพลงสมัยนิยม ของนักแต่ง
เพลงท่านอ่ืน หรืออาจารยท์่านอ่ืนๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และความหลากหลายขององคค์วามรู้
มากขึน้ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

- หนังสือขออนุญาตเก็บขอ้มูลในการท างานวิจัย 

-หนังสือยืนยนัการยกเวน้การรับรองจริธรรมการวิจัยในมนุษย ์

- หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

- แบบสัมภาษณ ์ชุดที ่1 

- แบบสัมภาษณ ์ชุดที ่2 

- แบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

ของแบบสัมภาษณ ์ชุดที ่1 

- แบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดประสงค ์

ของแบบสัมภาษณ ์ชุดที ่2 

- แบบประเมินคู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขัน้พืน้ฐาน  

ตามแนวทางของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 
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ภาคผนวก ค 

- คู่มือการสอนการแต่งเพลงสมัยนิยมขั้นพืน้ฐาน ตามแนวทางของอาจารยป์ระภพ ชมถาวร 
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ประวัติผู้เขียน 
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