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การวิจยัครัง้นีม้ีความมุ่งหมายดงัตอ่ไปนี ้1) เพื่อศกึษาสภาพจรงิที่เป็นอยู่ และสภาพท่ีควร

จะเป็น เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร์ การบันทึกโนต้ดนตรี ของ
นักศึกษา วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา 2) เพื่อจดัท าคู่มือการใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็นของนักศึกษา สาขาดนตรีไทย วิทยาลยัการ
ดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ประชากร คือ นกัศึกษา สาขาดนตรีไทย หลกัสตูรดรุิ
ยางคศาสตรบณัฑิต และครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีท่ี 2 ของวิทยาลยัการดนตรี จ านวน 49 คน เครื่องมือท่ีใช ้
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินคณุภาพของคู่มือ โดยวิเคราะหข์อ้มลูค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทัง้การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 
ของค่าดชันี PNImodified ผลการวิจยั พบว่า สภาพจรงิที่เป็นอยู่ ภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.14 เมื่อพิจารณาจ าแนกรายดา้น พบว่า สภาพจริงท่ีเป็นอยู่ในการใชง้านซอฟตแ์วร์ การบันทึกโน้ต
ดนตรี ทกุดา้นอยู่ในระดบันอ้ย โดยดา้นท่ีมีความรูส้งูท่ีสดุ คือ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.37 รองลงมาคือ ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
1.91 ในสว่นสภาพท่ีควรจะเป็น พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.37 เม่ือพิจารณา
จ าแนกรายดา้น พบว่า สภาพท่ีควรจะเป็น ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี อยู่ในระดบัมาก 
โดยดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มีสภาพท่ีควรจะเป็นมากท่ีสดุ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 รองลงมา คือด้านความรูท้างด้านซอฟต์แวร์ การบันทึกโน้ตดนตรี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น  มีค่าดัชนี PNImodified อยู่ท่ี
ระหวา่ง 0.30 - 0.69 และผลการประเมินคณุภาพคูม่ือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.78 

 
ค าส าคญั : คูม่ือการเรียนรู,้ ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร,ี ความตอ้งการจ าเป็น 
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This research had the following objectives: (1) to study the realistic conditions 

and expectation conditions for needs assessment in the use of music notation software by 
music students in the College of Music at Bansomdejchaopraya Rajabhat University; and (2) 
to create a user manual for music notation software to guide the needs assessment of Thai 
music students. The population consisted of 49 second-year Thai music students in the 
Bachelor of Music Program and Bachelor of Music of Education. The research instruments are 
a questionnaire form and a quality assessment form. The statistical data were analyzed such 
as frequency, percentage, and mean, including prioritization of improving the PNImodified value. 
The results of the research revealed that the actual conditions of students majoring in Thai 
music with the use of music notation software at a low level and an average of 2.14. When 
considering each aspect, it was found that the actual conditions of software usage and at a 
low level. The highest point was an average of 2.37 in western music theory fundamentals, 
followed by knowledge of using music notation software with an average of 1.91. However, the 
overall condition was found at a high level, with an average of 4.37. Besides, the desirable 
conditions in the use of music notation software with fundamentals of western music theory 
and had an average of 4.37, followed by knowledge of music notation software usage had an 
average of 4.20. PNImodified value in the range of .30 - .69 and the assessment results of user 
manual quality overall at a high-level mean of 3.78. 
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ดนตรีศึกษาแก่ผูว้ิจัย รวมถึงผูป้ระพันธ์ต าราความรูท้างดนตรีต่าง ๆ ซึ่งผูว้ิจัยไดใ้ชเ้ป็นเครื่องมือ
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ขอกราบขอบพระคณุภาควิชาดนตรีไทย และภาควิชาดนตรีตะวนัตก วิทยาลยัการดนตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ใหค้วามช่วยเหลือ และค าแนะน า แก่ผูว้ิจยัดว้ยความเต็ม
ใจยิ่งเสมอมา รวมถึงนกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี ในการใหค้วามรว่มมือในการให้
ขอ้มลูอนัมีค่าในการปฏิบตัิการด าเนินวิจยัเพื่อการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร์ การ
บนัทกึโนต้ดนตรใีนครัง้นี ้

สดุทา้ยนี ้ขอขอบพระคณุบิดามารดา ซึง่เปิดโอกาสใหไ้ดร้บัการศกึษา และความช่วยเหลือ
ตลอดการศกึษา และขอขอบคณุเพื่อน ๆ นิสิตระดบัมหาบณัฑิตรหสั 60 ทกุท่าน ที่เป็นก าลงัใจ และ
ใหค้วามช่วยเหลือในตลอดการศกึษา เสมอมา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

เสียงดนตรี คือภาษาสากล ใชส้ื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ ์ความรูส้กึของผูป้ระพนัธ ์สู่ผูฟั้ง 
ผ่านการน าเสียงมาจดัรูปแบบ ดว้ยกระบวนการตามหลกัทฤษฎีดนตรี ผ่านการขบัรอ้ง หรือเครื่อง
ดนตรี ในการเก็บรกัษาเสียงที่สรา้งขึน้โดยผูป้ระพันธ์ใหค้งอยู่สืบทอดสู่ยุคสมัยกาลต่าง ๆ สิ่งที่
ส  าคัญคือการบันทึกให้เป็นสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ทางดนตรี ผ่านตัวโน้ต 
เครื่องหมายทางดนตรี ซึ่งมีมาก่อนที่มีการบันทึกในรูปแบบของคลื่นเสียง ทั้งแผ่นเสียง และใน
รูปแบบดิจิตอล ตามกาลสมัยนิยม เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบันทึกโน้ตดนตรีเพื่อเก็บรกัษา
เสียงดนตรี นอกจากกระดาษที่ มีความคงทนไม่มากหากการ เก็บรักษาไม่ถูกต้อง และ
สภาพแวดลอ้มไม่อ านวยต่อการเก็บรกัษา และตวัแปรต่าง ๆ ที่มีความซบัซอ้นวุ่นวายในการเก็บ
รกัษา การน าเทคโนโลยีที่ปัจจุบนัที่มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทัง้เทคโนโลยีการบนัทึกขอ้มลูที่มี
ความทนมากกว่ากระดาษ และการเก็บรกัษาไดส้ะดวกมากขึน้ เพื่อเป็นการเอือ้อ านวยต่อการ
สรา้งงานบทเพลง และช่วยในการศึกษาทางดนตรีต่อไป ส าหรบัในทางดนตรีไทยเริ่มมีการใชก้าร
บนัทึกใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ทางดนตรีของทางดนตรีตะวนัตกมากขึน้ในปัจจุบนั เนื่องจากโนต้ทาง
ดนตรีตะวนัตกนัน้ง่ายต่อการแปลความออกมาเป็นเสียงไดส้ะดวก และเขา้ใจไดต้รงกันมากกว่า
การบันทึกโน้ตของทางดนตรีไทย ตัวอย่างเช่น ระดับเสียงโด ในทางดนตรีไทยจะบันทึกด้วย
ตัวอักษร ซึ่งไม่ก ากับว่าเป็นเสียงในระดับโดต ่า หรือโดสูง ระดับสูงนั้นสูงเท่าไร อยู่ในคู่แปดใด 
ดงันัน้การใชก้ารบนัทึกใหเ้ป็นสญัลกัษณท์างดนตรีตะวนัตก ที่มีสญัลกัษณท์ี่ชดัเจนแน่นอนจึงมี
ความสะดวกกวา่ในการตีความ หรือการบรรเลงออกมาไดต้ามความตัง้ใจของผูป้ระพนัธ ์

ดา้นของการเรียนการสอน ทัง้ทฤษฎีและทกัษะปฏิบตัิดนตรี การประพนัธ ์และการเรียบ
เรียงเสียงประสาน ในระดบัชัน้ต่าง ๆ สิ่งส  าคญัในการศกึษาเพื่อช่วยผูศ้ึกษาวิชาดนตรีนัน้ ตวัช่วย
ที่ส  าคัญหนึ่งคือการใชค้อมพิวเตอร ์และซอฟตแ์วรช์่วยในการบนัทึกโนต้ดนตรี ในวิทยาลยัการ
ดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยานัน้ ไดบ้รรจรุายวิชาคอมพิวเตอรช์่วยงานดนตรี 
เขา้ในหลกัสูตร จุดประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูก้ารใชง้านคอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยงานดนตรี  
เป็นพืน้ฐานตอ่ไปในสายวิชาชีพทางดนตรขีองนกัศกึษา 

ส าหรบัดา้นซอฟตแ์วรท์ี่ช่วยงานดนตรีมีหลากหลายประเภทที่นิยมใชใ้นปัจจบุนั ยงัมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลา ด้วยความสามารถในการท างาน ในแต่ละด้านของความสามารถของ
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ซอฟตแ์วร ์(Software) และฮารด์แวร ์(Hardware) ที่พฒันาออกมาเฉพาะทาง เพื่อการสนับสนุน
ในเฉพาะดา้น เช่นดา้นการบนัทึกเสียง ดา้นการปรบัแต่งเสียงต่าง ๆ ในงานบนัทึกเสียง เพื่อการ
สรา้งเสียงใหม่ ๆ ที่เป็นวตัถุดิบที่พรอ้มน ามาใชใ้นการสรา้งสรรคบ์ทเพลงในรูปแบบใหม่ ๆ สิ่งที่
ส  าคญัอนัดบัแรกก่อนเริม่การสรา้งสรรคง์านดนตรี หรือการประพนัธเ์พลงส าหรบัน าเสนอบทเพลง
ที่ผ่านการคิดคน้ การถ่ายทอดอารมณค์วามรูส้ึกนึกคิด หรือแรงบนัดาลใจ ของผูป้ระพนัธใ์นการ
สรา้งบทเพลง ผ่านการบนัทึกโนต้ดนตรี สดุทา้ยถ่ายทอดผ่านการขบัรอ้ง หรือเครื่องดนตรี สิ่งที่
ช่วยการท างาน และการศกึษาเป็นอย่างมากในการศึกษาสาขาวิชาดนตรี ของนกัศกึษาสาขาวิชา
ดนตรีที่ยงัขาดประสบการณ ์ความเช่ียวชาญในการประพนัธบ์ทเพลง สิ่งที่เขา้มาช่วยนัน้คือการใช้
เทคโนโลยีในปัจจบุนัเขา้มาช่วยเหลือ และเป็นตวัช่วยแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และตรวจสอบบทเพลงที่
ประพันธข์องตน ทัง้นีไ้ม่ใชแ้ค่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีเท่านัน้ที่ตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย 
นักประพันธ์เพลง นักดนตรีมืออาชีพยังมีความจ าเป็นตอ้งการใชด้ว้ยเช่นกัน เพื่อความสะดวก 
รวดเรว็ และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดว้ยเครื่องมือที่ครบครัน้ และความสามารถต่าง ๆ ในการ
สรา้งบทเพลงที่มีคุณภาพสู่ผู้ฟังต่อไป การเรียนรูก้ารใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี 
ซอฟตแ์วรท์ี่นิยมใชง้าน เช่น Encore, Capella, Finale, Sibelius หรืออื่น ๆ ส าหรบัในประเทศไทย
การใชง้านซอฟตแ์วรส์  าหรบับนัทึกโนต้ทางดนตรีที่สะดวก และการใชง้านง่ายส าหรบัผูใ้ชง้านตวั
หนึ่งคือ “Sibelius” ในหลกัสตูรของวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ในรายวิชาคอมพิวเตอรด์นตรีเบือ้งตน้ จุดประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาสาขาดนตรี ทั้งหลักสูตรดุริ
ยางคศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) และหลกัสตูรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา (หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) โดยใหน้ักศึกษาการใชง้าน
ซอฟตแ์วรท์ี่ช่วยงานดนตรี ส  าหรบัการบนัทึกโนต้ดนตรี โดยนกัศึกษาตอ้งมีความรูเ้ป็นพืน้ฐานใน
การศึกษาวิชาดนตรีต่อไป เป็นการเรียนรูก้ารน าเทคโนโลยีช่วยในการประกอบวิชาชีพทางดนตรี 
เผยแพรผ่ลงานทางดนตรไีทยในระดบัสากล โดยสอดคลอ้งกบันโยบายทางการศกึษาของประเทศ  

ตามนโยบายของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ให้ความส าคัญกับความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลกับการใชชี้วิตประจ าวนั มีความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเรว็ ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ (Disruptive Technology) 
ซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ยงัส่งผลกบัการใชชี้วิตของประชาชนในประเทศโดยทั่ว ตอ้งเผชิญกบั
เทคโนโลยี ที่เขา้มาในชีวิตประจ าวันมากมาย รวมทั้งในดา้นของศึกษาในสถานศึกษาโดยรวม
ทั่วไป และการจัดการการท างาน อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเก่ียวขอ้งกับทุกเรื่องใน
ชีวิตประจ าวัน ดังนั้น จึงควรศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยี เพื่อใหรู้เ้ท่าทัน และน าไปใช ้เพื่อ
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ประโยชนต์่อตวัเอง สงัคม และภาพรวมของประเทศ ซึ่งเป็นที่ตอ้งพฒันาเยาวชนใหมี้ความรูค้วาม
เขา้ใจ การใช้งาน ในเรื่องดังกล่าว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2560, น. 18) ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามการพัฒนาในทางการศึกษา โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วม และให้
สอดคลอ้งกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน โดยมุ่งเนน้ที่เรื่องของการพัฒนาให้ทันต่อ
เทคโนโลยี ในโลกปัจจบุนั 

เพื่อเป็นการศกึษาความตอ้งการการใชง้านเทคโนโลยี ในโลกปัจจบุนั ความแตกต่างของ
สภาพที่เกิดขึน้ กบัสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ตอ้งการ และสิ่งที่เกิดขึน้จริงเป็นอย่างไร เพื่อ
น าไปสูก่ารประมวล และประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึน้จรงิควรเปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง ส าหรบัการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศส าหรบัใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนนั้น 
การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการเพื่อประเมินก าหนดความแตกต่าง 
ระหว่างสภาพที่เกิดขึน้กบัสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบสุิ่งที่ตอ้งการว่าเป็นอย่างไร และพิจารณาว่า
สิ่งที่เกิดขึน้จริง เป็นลกัษณะอย่างไร จากนัน้น าสิ่งที่ได ้น ามาวิเคราะหเ์พื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึน้ ว่า
สมควรมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใด การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดซ้ึ่งขอ้มลูที่น  าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงผลที่ เกิดขึน้ปลายทาง การ
เปลี่ยนแปลงที่มาจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรา้งสรรค ์
และเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก หรือดีขึน้ (สวุิมล วอ่งวาณิช, 2558) 

สมิท และราแกน (Smith และ & Ragan, 1999, p. 32) กล่าวไวว้่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น เป็นกิจกรรมเพื่อส ารวจปัญหาของการเรียนการสอนที่ผ่านมา ความตอ้งการของ
ผู้เรียน และสภาพบริบทของการเรียนรู ้ส่วน (Dick และ & Carey, 2001, p. 4) กล่าวว่า การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นนัน้ เป็นกระบวนการเชิงระบบ สิ่งที่จะตอ้งวิเคราะหป์ระกอบดว้ย
ปัญหา และความตอ้งการของผูเ้รียน คืออะไร เปา้หมายของการเรยีนรูห้รือผลการเรียนรูท้ี่ตอ้งการ
คืออะไร สภาพ และบริบทในการเรียนการสอนเป็นอย่างไร ผูอ้อกแบบการเรียนการสอนจะตอ้ง
พิจารณาถึงขอ้มลูที่ตอ้งการว่าควรมีขอบเขตกวา้งขวางมากนอ้ยเพียงใด แหลง่ของขอ้มลูไดจ้ากที่
ใด กระบวนการรวบรวม ข้อมูลจะเลือกใช้วิธีการใดจึงจะได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ และประหยัด
ทรพัยากร ถา้สามารถก าหนดใหช้ดัเจนไดก้็จะช่วยใหส้ามารถด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้การประเมินความตอ้งการจ าเป็น จงึเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนการออกแบบการเรยีนการ
สอน การประเมินความตอ้งการจ าเป็น จึงเป็นกระบวนการเพื่อทราบปัญหา และรวบรวมขอ้มูล
เพื่อการวางแผนแกไ้ขปัญหา โดยปกติครูที่ออกแบบการเรียนการสอนส าหรบัใชส้อนในหอ้งเรียน
การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมกัท าในลกัษณะที่ไม่เป็นทางการ โดยครูน าผลจากการประเมิน
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ทัง้การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) ที่ท  าในระหว่างการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) ซึ่งท าภายหลังการเรียนการสอนเสร็จสิน้แล้ว เพื่อ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นตอ้งท าอย่างเป็นระบบ ถึงแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลา และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานแต่ก็
เป็นการลงทุนที่คุม้ค่า เพราะท าใหไ้ดข้อ้มลูที่เป็นประโยชนต์่อการพฒันาสื่อการเรียนการสอนที่
ตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ และเปา้หมายในการเรยีนรู ้ 

จากประสบการณก์ารท างานในฐานะนกัวิชาการศกึษา สงักดัส านกังานคณบดี วิทยาลยั
การดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ประสบ
ปัญหาเก่ียวกบัการใชง้านซอฟตแ์วร ์ทางดนตรี เนื่องจากไม่มีความคุ้นเคยกบัการใชง้าน และไม่มี
ความรูพ้ืน้ฐานในการบนัทกึโนต้ดนตรีสากล ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดในการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใช้
งานซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย 
วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยน ามาวิเคราะหข์อ้มลู เพื่อเป็น
การก าหนดทิศทางการพฒันาที่มีประสิทธิภาพ และความสมบรูณ ์ในการพฒันาคูมื่อในการเรียนรู ้
ตามความตอ้งการจ าเป็น ของนกัศกึษา เพื่อเป็นการน าไปสูโ่ลกแห่งการเรียนรูต้ลอดชีวิต เป็นการ
ตอบรบัต่อความเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา และการประกอบอาชีพทางดนตรีของ
นกัศกึษา ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายไวด้งัต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพจริงที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น เพื่อประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษา วิทยาลยัการดนตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2. เพื่อจัดท าคู่มือการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น
ของนกัศกึษา สาขาดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บันทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา และแนวทางการพัฒนาน าไปใชเ้พื่อการพัฒนาคู่มือการงานซอฟตแ์วร ์การ
บันทึกโน้ตดนตรี ของนักศึกษา และผู้ที่สนใจในการใช้งาน ไปใช้งานเพื่อประกอบการจัด
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กระบวนการเรียนรู ้การสรา้งสรรคง์านทางดนตรีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 
โดยมุ่งใหง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี พัฒนาการเรียนรูต้ลอดชีวิต พฒันา และสามารถ
ด ารงชีวิตในสงัคมยคุปัจจบุนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโน้ต

ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น โดยเป็นนักศึกษา สาขาดนตรีไทย หลักสูตรดุริยางคศาสตร
บณัฑิต และครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 2 ของวิทยาลยัการดนตรี จ านวน 49 คน 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก  าลังศึกษาในสาขาวิชาดนตรีไทย เป็นรายวิชาเอก ของ
วิทยาลัยการดนตรี และมีข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา ทัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาที่เริม่เขา้ศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2560  

2. วิทยาลัยการดนตรี หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา ตามที่สภามหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มีมติใหจ้ดัตัง้วิทยาลยัการดนตรี
ขึน้ เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยโอนสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ และ
สาขาวิชาดนตรีตะวนัตก เดิมคณะมนษุยศาสตร และสงัคมศาสตร มาอยู่ในวิทยาลยัการดนตรี ซึ่ง
มีประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และจะมีการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นตน้มา และในปัจจุบันไดร้วมกับสาขาวิชาดนตรีศึกษา จากสาขาวิชาดนตรีตะวันตก
ศึกษา และสาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา เพื่อการจดัการวิชาการดา้นดนตรี ของมหาวิทยาลยั 

3. อาจารย ์หมายถึง ขา้ราชการ หรือ พนักงานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ (สายสอน) 
สงักดัวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

4. ซอฟตแ์วรท์างดนตรี หมายถึง ชดุค าสั่งหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปเฉพาะทาง
ส าหรบัการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อใชช้่วยงานดนตรี เช่น โปรแกรมบันทึกเสียง, 
โปรแกรมปรบัแกไ้ขเสียง, โปรแกรมบนัทกึโนต้ดนตร ี

5. ขอ้มลู หมายถึง ตวัอกัษร ขอ้ความ ค าสั่ง หรืออื่น ๆ ที่อยู่ในระบบการปฏิบตัิงานของ
เครื่องคอมพิวเตอร ์ที่ระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์สามารถค านวณผลได ้อย่างไรก็ตาม
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ขอ้มลูที่ส่งออกมา หรือเก็บไวส้ามารถแบ่งไดเ้ป็น บิต (Bit) ไบต ์(Byte) แฟ้มขอ้มลู (Folder) หรือ 
ไฟล ์( Flies) และฐานขอ้มลู (Database) 

6. วิชาคอมพิวเตอรด์นตรีเบือ้งตน้ หมายถึง วิชา 5100204 รายวิชา คอมพิวเตอรด์นตรี
เบือ้งตน้ เป็นวิชาที่ให้ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีดนตรี โดยการใชค้อมพิวเตอร ์การใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปส าหรบันกัดนตรี โปรแกรมส าหรบัการเขียนโนต้ การบนัทกึ และปรบัแตง่เสียง 

7. คู่มือการในงานซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี หมายถึง เอกสารที่ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าขึน้
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการใชง้านในงานซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี เพื่อเป็นการ
เรียนรู ้และใชง้านโดยอธิบายขัน้ตอนการน าไปใช้ เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

นกัศกึษา สาขาดนตรีไทย 

วิทยาลยัการดนตรี 

สภาพที่ควรจะเป็น และอปุสรรคในการใช้

งานซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

ความตอ้งการจ าเป็นในงานซอฟตแ์วร ์ 

การบนัทกึโนต้ดนตร ี

คูมื่อการใชง้านซอฟตแ์วร ์ 

การบนัทกึโนต้ดนตร ี



 

บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจัยการพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี  ตาม

ความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึ
โนต้ดนตรี ของนักศึกษา และพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิด และทฤษฎีการเรยีนรู ้
2. ประวตัิการบนัทกึโนต้ดนตรไีทย และดนตรีตะวนัตกในประเทศไทย 
3. คอมพิวเตอร ์และซอฟตแ์วรท์างดนตรทีั่วไป 
4. ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีMusic Notation Software 
5. แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับความตอ้งการจ าเป็น และการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็น 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้ 
ในทางจิตวิทยาเช่ือกันว่ามนุษยมี์การเรียนรูอ้ยู่ตลอดเวลา โดยมนุษยท์ุกคนจะมีการ

เรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ มากมายแรกเริ่มของชีวิตต่อเนื่องจนสิน้สดุของชีวิต และผลจากการเรียนรูน้ี่เองที่
เป็นสาเหตุหรือปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลท าให้เกิดพฤติกรรมทั้งหลาย ดังนั้น การเรียนรูจ้ึงเป็น
พฤติกรรมที่ส  าคญั การศกึษาหลกัการ และทฤษฎีการเรียนรูจ้ะท าใหส้ามารถเขา้ใจพฤติกรรมการ
แสดงออกของมนษุยไ์ดช้ดัเจน ทราบถึงกระบวนการเรยีนรู ้และปัจจยัส าคญัที่ท  าใหเ้กิดพฤติกรรม
การเรียนรู ้เพื่อสามารถน าหลกัการทฤษฎีการเรียนรูม้าประยกุตใ์ชช้่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการ
เรียนรูม้ากยิ่งขึน้ (เติมศกัดิ ์คทวณิช, 2553; สิรอิร วิชชาวธุ, 2554) 

1.1. ความหมายของการเรียนรู้ 
นักจิตวิทยา และนักการศึกษานิยามค าว่า “การเรียนรู”้ ไวอ้ย่างมากมาย ผูว้ิจัยขอ

น าเสนอพอสงัเขป ดงันี ้
ครอนบาค (Cronbach, 1963, p. 71) กลา่วไวว้่า “การเรยีนรูเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมอนัเป็นผลมาจากประสบการณ”์ 
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ฮิลการ์ด  และเบาเวอร์ (Hilgard, 1966 , p. 2) นิยามไว้ว่า  “การเรียน รู ้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึน้จากกิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงผ่านการตอบสนองกับสถานการณ์ที่
ประสบ โดยไม่ใช่ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมที่สามารถอธิบายไดบ้นพืน้ฐานที่มี
แนวโน้มการตอบสนองตามธรรมชาติ การเจริญเติบโต หรือสถานะชั่วคราวของสิ่งมีชีวิต เช่น 
ความเมื่อยลา้, ยาเสพติด ฯลฯ” 

กาเย่  (Gagne, 1970 , p. 3) กล่าวไว้ว่า  “การเรียน รู ้คือการเปลี่ ยนแปลงใน
ความสามารถหรือนิสยัของมนษุย ์ซึ่งยงัคงมีอยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง และไม่ใช่เหตผุลอนัเนื่องมาจาก
กระบวนการของการเจรญิเติบโต” 

สุชา จันทนเ์อม (2522, น. 2) และสุรางค ์จันทนเ์อม (2521: น. 2) กล่าวสรุปไวว้่า 
“การเรียนรูค้ือกระบวนการเจริญงอกงามของสติปัญญาหรือพัฒนาการของสติปัญญา ท าให้
สติปัญญาที่สามารถแกไ้ขปัญหาตา่ง ๆ ไดด้ีขึน้ หรอืปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณใ์หม่ ๆ ไดผ้ลดี” 

ชชีูพ อ่อนโคกสงู (2522, น. 67) กล่าวสรุปไวว้่า “การเรียนรูห้มายถึงกระบวนการที่
ท  าใหพ้ฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อนัเป็นผลจากประสบการณ ์พฤติกรรมดงักล่าวจะตอ้ง
เป็นพฤติกรรมที่ค่อนขา้งถาวร ไม่ใช่พฤติกรรมอนัเนื่องมาจากวฒุิภาวะ พิษยา หรืออบุตัิเหตตุ่าง 
ๆ” 

กมลรตัน ์หลา้สวุงษ์ (2528, น. 132) กลา่วไวว้่า “การเรียนรู ้หมายถึงกระบวนการที่
ท  าใหมี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมไปเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ค่อนขา้งถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ได้รับประสบการณ์หรือได้รับการฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือ
สญัชาตญาณ, วฒุิภาวะ, พิษยาต่าง ๆ รวมทัง้อบุตัิเหตหุรอืความบงัเอิญ” 

ไคลน์ (Klein และ & Stephen B, 1987 , p. 2) กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู ้คือการ
เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงนีเ้กิดขึน้จากผล
ของความส าเรจ็หรอืความไม่ประสบความส าเรจ็” 

ดวงเดือน ศาสตรภัทร (2546 , น. 82) กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู ้ หมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางดา้นพทุธิพิสยั ดา้นจิตพิสยั หรือดา้นทกัษะพิสยั ที่ค่อนขา้งถาวร หรือ
การเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของพฤติกรรมเท่าที่จะเป็นไปได ้ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ ์
หรือการฝึกฝนที่ไดร้บัการเสรมิแรงหรือการสงัเกตการณก์ระท าของตวัแบบที่ไดร้บัการเสรมิแรง แต่
ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายอย่างชั่วคราว เช่น การเจ็บป่วย ความอ่อนเพลีย หรือผลจากการใช้
ยา และไม่ใช่การตอบสนองที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ เช่น สัญชาตญาณ วุฒิภาวะ หรือปฏิกิริยา
สะทอ้น เป็นตน้” 



  9 

ยืน ภู่วรวรรณ (2546, น. 12) กล่าวไวว้่า “การเรียนรู ้หมายถึง การที่บุคคลมีความ
ตอ้งการท าความเขา้ใจ รบัรูก้บัปัญหา เรื่องราวหรอืเหตกุารณท์ี่ไดป้ระสบมา ที่มีความเก่ียวขอ้งกบั
การเพิ่มพนูของ ทกัษะ ความรู ้ความเขา้ใจ และการพฒันาของบคุคลนัน้ ๆ” 

สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2555 , น. 91) ให้ความเห็นว่า “การเรียนรู ้ หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อนัเนื่องมาจากการไดร้บัสิ่งเรา้ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดงักล่าว
ควรมีลกัษณะที่ถาวรพอสมควร ซึง่ก็คือการไดร้บัประสบการณน์ั่นเอง” 

ลักขณา สริวัฒน์ (2557, น. 191) กล่าวไว้ว่า “การเรียนรูเ้ป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่ค่อนขา้งถาวร ซึ่งเกิดจากไดร้บัประสบการณ ์หรือการพบเห็นดว้ยตนเอง หรือการบอก
เลา่ของบคุคลอื่น หรอืการศกึษาจากแหลง่การเรียนรูต้่าง ๆ” 

สุรางค์ โค้วตระกูล (2559 , น. 185) อธิบายว่า “การเรียนรู ้หมายถึงการเปลี่ยน
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณท์ี่คนเรามีปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้ม หรือจากการ
ฝึกหดั รวมทัง้การเปลี่ยนปรมิาณความรูข้องผูเ้รียน” 

จากขอ้มลูดงัที่กล่าวมาขา้งตน้นัน้อาจสามารถสรุปถึงความหมายของการเรียนรูไ้ด้
ว่า การเรียนรู ้หมายถึง การพัฒนาสติปัญญา การรับรู ้การท าความเข้าใจกับปัญหา หรือ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุลกัษณะอย่างถาวร รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถ สามารถเกิดไดจ้ากการที่ไดร้บัประสบการณ์ที่ มีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม จากการฝึกฝนสติปัญญา จนมีสติปัญญาสามารถแกไ้ขปัญหา และการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์่าง ๆ ใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา 

1.2 องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
การเรียนรูมี้องคป์ระกอบส าคัญ ดังนี ้(กมลรตัน ์หลา้สุวงษ์. 2524:    น.133-134; 

อา้งอิงจาก Gagne’ และ Dollard; & Miller; อารี พนัธม์ณี. 2546: น. 179; อา้งอิงจาก ชูชีพ อ่อน
โคกสงู. 2522) 

1. แรงขบั (Drive) หรือ แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้ภายในเม่ือรา่งกาย
หรือจิตใจมีความตอ้งการหรือขาดความสมดลุขึน้ แลว้พยายามผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่
ความสมดุลของร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งแรงขับ (Drive) เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญในการเรียนรู ้
เนื่องจากแรงขับคือสาเหตุส  าคัญที่ท  าใหเ้กิดพฤติกรรม โดยแรงขับ (Drive) สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภทใหญ่ ๆ ต่อไปนี ้
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1.1. แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drive) หรือแรงขับพืน้ฐาน คือ แรงขับที่ เกิดจาก
การขาดความสมดุลทางรา่งกาย ท าใหเ้กิดความตอ้งการที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิต เช่น ตอ้งการ
อาหาร น า้ อากาศ เป็นตน้ 

1.2. แรงขับทุติยภูมิ (Secondary Drive) หรือแรงขับที่เกิดจากการเรียนรู ้เป็น
แรงขบัที่เกิดจากการขาดสมดลุทางจิตใจ ท าใหเ้กิดความตอ้งการต่าง ๆ แรงขบัประเภทนีเ้กิดขึน้
ภายหลงัเมื่อใชชี้วิตอยู่ในสงัคม 

2. สิ่งเร ้า (Stimulus) หรือสิ่ งจูงใจ (Incentive) โดยสิ่ งเร ้า (Stimulus) หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัวผู้เรียนหรือเหตุการณ์ที่มากระทบร่างกายหรือจิตใจแล้วกระตุ้นให้
ร่างกายหรือจิตใจแสดงการตอบสนองหรือโต้ตอบออกมา และส าหรับสิ่งจูงใจ ( Incentive) 
หมายถึง สิ่งที่น  าผูเ้รียนไปสู่ความพึงพอใจ สามารถลดภาวะความตึงเครียด และเป็นตน้เหตขุอง
ภาวะภายในของสติปัญญา และกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การตอบสนอง (Response) หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษยโ์ตต้อบออกไปเม่ือถูก
กระตุน้หรือกระทบโดยสิ่งเรา้ เป็นสิ่งที่ท  าให้ทราบถึงผลการเรียนรู ้ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นการ
อา้งอิงถึงความรู ้ความรูส้กึนกึคิดทางจิตใจ 

4. อุปสรรค (A Barrier or Block) เป็นพื ้นฐานที่ส  าคัญของการเรียนรู ้ เนื่องจาก
อปุสรรคหรือสิ่งกีดขวางย่อมท าใหเ้กิดปัญหา ซึ่งมีผลท าใหผู้เ้รียนตอ้งพยายามซ า้ ๆ หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อการฟันฝ่าอปุสรรคไปใหถ้ึงเปา้หมาย 

5. การเสรมิแรง (Reinforcement) หมายถึง การท่ีสิ่งเรา้ช่วยเสรมิใหส้ติปัญญามีการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร ้าที่ มากระตุ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลท าให้สิ่งเร ้า และการตอบสนองมี
ความสมัพนัธก์นัมากขึน้ การเสรมิแรงจะช่วยใหก้ารตอบสนองคงอยู่อย่างถาวรต่อไป การเสรมิแรง
มี 2 ชนิด ดงันี ้

5.1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) หมายถึง การใหส้ิ่งเรา้ที่
จะท าใหผู้เ้รียนพงึพอใจ และสามารถจงูใจใหผู้เ้รียนกระท าหรือแสดงพฤติกรรมที่ตอ้งการเพิ่มมาก
ขึน้ เช่น การใหร้างวลั ค าชมเชย เป็นตน้ 

5.2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) หมายถึง การน าสิ่งเรา้ที่
ไม่พงึประสงคอ์อกไป อนัจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมที่พงึประสงคม์ากขึน้ เช่น บรรยากาศที่เคร่งเครียด 
การลงโทษที่รุนแรง เป็นตน้ 

จากองคป์ระกอบของการเรียนรูด้งัที่กล่าวมานัน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า การเรียนรู ้
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลายประการ ทัง้แรงขบั สิ่งเรา้ หรือสิ่งจูงใจ การตอบสนอง อุปสรรค 
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และการเสริมแรง ซึ่งการส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรูค้วรตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบของการ
เรียนรูด้งักลา่ว 

1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
นกัจิตวิทยา และนกัการศึกษามีความเช่ือในกระบวนการเรียนรู ้(Learning Process) ที่

แตกต่างกนั ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู ้และฐานความคิดที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในตวัผู้เรียนแตกต่างกนั (สวุฒัน ์วฒันวงศ.์ 2555: น. 96; ลกัขณา สริวฒัน.์ 
2557: น. 159) แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูข้องนกัจิตวิทยาอาจแบง่ไดเ้ป็นหลากหลายกลุม่ ณ ที่นีข้อ
น าเสนอเฉพาะกลุ่ม และทฤษฎีการเรียนรูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคู่มือเพื่อการเรียนรู ้โดยแบ่งได้
เป็น 3 กลุม่ใหญ่ ดงันี ้(สวุฒัน ์วฒันวงศ.์ 2555: น. 97-100) 

1.3.1 กลุม่พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
กลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นแนวคิดดัง้เดิมที่มีคณุค่าอย่างมากในการเรียนการสอน 

หลักการของกลุ่มนีจ้ะให้ความส าคัญกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ และเกิดจากการ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยมีความเช่ือวา่ การเรียนรูจ้ะเกิดขึน้จากความเช่ือมโยงกนัระหว่างสิ่ง
เร ้า  (Stimulus) ที่ ท  าให้เกิดพฤติกรรมกับการตอบสนอง (Response) และมีตัวเสริมแรง 
(Reinforcer) เป็นสิ่งกระตุน้หรือจงูใจ (อชัรา เอิบสขุสิร,ิ 2561, น. 108) 

กลุ่มพฤติกรรมนิยมนีไ้ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรฐัอเมริกา โดยมี
นกัจิตวิทยาที่เป็นบคุคลส าคญั ไดแ้ก่ พาฟลอฟ (Pavlov) ธอรน์ไดค ์(Thorndike) วตัสนั (Watson) 
สกินเนอร ์(Skinner) เป็นต้น (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2555: น. 97-98) ซึ่งมีทฤษฎีการเรียนรู ้และ
แนวคิดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบเช่ือมโยง (Connectionism Theory) มีรายละเอียด
ดังนี ้(สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2555:น. 93; อัชรา เอิบสุขศิริ. 2561: น. 112-116; ลักขณา สริวัฒน์. 
2557: น. 169-172) 

เอ็ดเวิรด์ ลี ธอรน์ไดค์ (Edward L. Thorndike) นักจิตวิทยา และนักการ
ศกึษาชาวอเมรกินัผูไ้ดร้บัการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งจิตวิทยาการศกึษา” เป็นผูเ้สนอรเิริ่มแนวคิด
นี ้

ธอรน์ไดค ์(Thorndike) ไดท้  าการวิจัยโดยการกระท ากับสัตว ์ผลการวิจัย
พบว่า การลองผิดลองถกูเป็นการเรยีนรูข้องสติปัญญาที่ดอ้ยความสามารถ (Trial and Error) โดย
เขาเริ่มต้นท าการทดลองด้วยการสรา้งเครื่องมือเป็นกรงไม้ (Problem box หรือ Puzzie box) 
ภายในกรงไม ้มีคานไมผ้กูเชือกแขวงไว ้ส่วนปลายเชือกอีกขา้งหนึ่งผกูต่อเขา้กบับานประตไูว ้เม่ือ
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มีการกดคานจะท าใหป้ระตเูปิด เขาใชแ้มวเป็นสตัวท์ดลอง โดยการจบัแมวที่ก าลงัหิวใส่เขา้ไปใน
กรงไม ้แลว้น าอาหารวางไวข้า้งนอกกรง ในระยะแรกเขาสงัเกตเห็นว่า แมวจะวิ่งไปวิ่งมาตะกุย
ตะกายเพื่อหาทางออกจากกรงไมม้ากินอาหาร เวลาผ่านไปค่อนขา้งนาน และโดยบงัเอิญเทา้ของ
แมวไปกดโดนคานจนท าใหป้ระตกูรงไมเ้ปิดออก แมวจึงวิ่งออกไปกินอาหารได ้เขาท าการทดลอง
เช่นนีซ้  า้หลายครัง้ และพบว่า เม่ือจบัแมวใส่กรงไม ้แมวจะใชเ้วลานอ้ยลงในครัง้ต่อไป จนสดุทา้ย
แมวสามารถตรงไปกดคานเพื่อเปิดประตกูรงไมอ้อกมากินอาหารไดท้นัทีที่ถกูจบัใสไ่ปในกรงไม ้ซึ่ง
เขาสรุปไดว้า่ ลกัษณะพฤติกรรมที่ปรากฏในการทดลองเป็นการแกปั้ญหาแบบการลองผิดลองถกู 

การลองผิดลองถูกมีหลักการส าคัญคือ เม่ือสิ่งเร ้ากระตุ้นหรือกระทบต่อ
สติปัญญา สติปัญญาจะตอบสนองต่อสิ่งเรา้หลาย ๆ วิธี จนกว่าจะพบวิธีที่เหมาะสม และถกูตอ้ง
ต่อสถานการณ ์เม่ือสติปัญญาไดร้บัการตอบสนองที่ถกูตอ้งแลว้ก็จะน าไปตอ่เนื่องเขา้กบัสิ่งเรา้นัน้ 
ๆ  มีผลใหเ้กิดการเรียนรูข้ึน้ โดยทฤษฎีนีถื้อว่าเป็นทฤษฎีเบือ้งตน้ที่ส่งผลกระทบไปสู่ทฤษฎีการ
เรียนรูแ้บบเช่ือมโยง (Connectionism Theory) ซึ่ง ธอรน์ไดค ์(Thorndike) ไดร้บัผลสรุปกฎการ
เรียนรูเ้ป็นหลกัการซึง่จะช่วยท าใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอนัส าคญัซึง่ไดแ้ก่ 

1.1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) สิ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้ม ซึ่งหมายถึง ความพรอ้มของผูเ้รียนในทุกดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย สติปัญญา รวมถึง
สภาพแวดลอ้มที่ก่อใหเ้กิดแรงจงูใจในการเรียนรู ้เมื่อผูเ้รียนพรอ้มที่จะกระท าแลว้ไดก้ระท าก็จะท า
ใหผู้เ้รียนมีความพงึพอใจ และก่อใหเ้กิดผลดตี่อการเรยีนรู ้

1.2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การใช้กฎของความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งเรา้ (Stimulus) กบัการตอบสนอง (Response) ที่ตอ้งการมีการลงมือกระท าซ า้ ๆ จะท า
ใหเ้กิดการเรยีนรูท้ี่คงทนถาวร การกระท า และปฏิบตัิจรงิของผูเ้รียนจะเป็นกระบวนการที่ท  าใหเ้กิด
การเรยีนรูอ้นัเขม้แข็ง โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กฎย่อย คือ 

1.2.1.  กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) หมายถึง พันธะที่ เช่ือมต่อ
ระหวา่งสิ่งเรา้ การตอบสนองของอินทรจ์ะเขม้แข็งขึน้เมื่อไดล้งมือท าบอ่ย ๆ 

1.2.2. กฎแห่งการไม่ไดใ้ช ้(Law of Disuse) หมายถึง พันธะที่เช่ือมต่อ
ระหว่างสิ่งเรา้ และการตอบสนองจะอ่อนก าลงัและถดถอยลงเม่ือสติปัญญาไม่ไดล้งมือท าอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.3. กฎแห่งการรูผ้ลลพัธ ์(Law of Effect) หมายถึง พนัธะที่เช่ือมต่อระหว่าง
สิ่งเรา้ และการตอบสนองซึ่งจะเขม้แข็งหรืออ่อนก าลงันัน้ขึน้อยู่กบัผลหลงัจากที่ไดต้อบสนองไป
แลว้ ผลลพัธท์ี่พึงพอใจจะมีผลใหพ้นัธะ สิ่งเรา้ และการตอบสนองเขม้แข็งขึน้ โดยการรูผ้ลลพัธท์ี่
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พึงพอใจจากการกระท าที่ไดป้ฏิบตัิไปแลว้จะก่อใหเ้กิดการกระท าพฤติกรรมนัน้ซ า้ ๆ อีก ซึ่งเป็น
ผลดีตอ่การเรียนรู ้แต่หากไม่ไดร้บัผลท่ีพงึพอใจก็จะท าพฤติกรรมนัน้หยดุไป 

2. แนวความคิดบทเรียนส าเรจ็รูปของสกินเนอร ์มีรายละเอียดดงันี ้(สวุฒัน ์
วฒันวงศ.์ 2555: น. 94-95; ลกัขณา สรวิฒัน.์ 2557: น. 163-167) 

เบอรร์ัส เอฟ. สกินเนอร ์(Burrhus F. Skinner) นักจิตวิทยา และนักการ
ศึกษาชาวอเมริกันผู้พัฒนา และผู้คิดค้นเครื่องมือในการช่วยสอน (Teaching Machine) และ
บทเรยีนส าเรจ็รูปหรอืการสอนแบบโปรแกรม (Program Instruction or Program Learning) 

แนวความคิดของ สกินเนอร ์(Skinner) นีเ้ป็นแนวทางในการสรา้งบทเรียน
ส าเรจ็รูปหรือการสอนแบบโปรแกรม (Program Instruction or Program Learning) โดยบทเรียน
ดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดร้บัการเสรมิแรงทนัทีแสดงพฤติกรรมที่ถกูตอ้ง และบทเรียน
ส าเร็จรูปยังคงเป็นบทเรียนที่สามารถน าไปดว้ยตนเองโดยไม่มีผูส้อนได ้บทเรียนจะแบ่งเนือ้หา
ออกเป็นหน่วยย่อย 2 ลกัษณะ คือ 

1. การจัดเรียงบทเรียนเป็นเส้นตรง (Linear Programming) เรียงล าดับ
ขัน้ของบทเรยีนจากง่ายไปหายาก โดยเริ่มจากการเรียนขัน้แรกเป็นพืน้ฐานของขัน้ตอ่ไปตามล าดบั 
และมีค าถามในลกัษณะการเติมค าลงในช่องว่างใหผู้เ้รียนไดท้ดลองตอบ มีค าเฉลยไวโ้ดยผูเ้รียน
จะปิดค าเฉลยไวก้่อนเม่ือตอบแลว้จึงเปิดด ูเหมาะส าหรับใชก้บัวิชาที่มีเนือ้หาเรียงล าดบัง่ายไปหา
ยาก 

2. บทเรียนที่มีเนือ้หาเป็นตอน (Branching Programming) เป็นบทเรียน
ที่ผูเ้รียนมีโอกาสที่จะไดร้บัค าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ตอบค าถามไม่ถกู วิธีเรียนก็เรียงเนือ้หาจาก
ง่ายไปยากเช่นเดียวกันกับการจัดเรียงบทเรียนเป็นเส้นตรง แต่ลักษณะค าถามจะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) เม่ือผูเ้รียนตอบค าถามหมดแลว้จงึไปเปิดดเูฉลยได ้

เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปกับการสอนของครู
ตามปกติในชัน้เรียน พบว่า ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแทบไม่แตกต่างกนั เนื่องจากบทเรียน
ส าเร็จรูปมีประโยชน์ในบางวิชาเท่านั้น เพราะการใช้บทเรียนส าเร็จรูปนั้นท าให้ผู้เรียนไม่มี
ความสมัพนัธก์บัผูส้อน และเพื่อน ๆ จะเหมาะกบัผูเ้รียนที่มีเวลาเรียนนอ้ย และไม่มีเวลาเรียนใน
ชัน้เรยีนจงึตอ้งการเรยีนเสรมิ 

1.3.2. กลุม่ปัญญานิยม (Cognitive) หรอืกลุม่พทุธินิยม (Cognitivism) 
กลุม่ปัญญานิยม หรือกลุม่พทุธินิยมเป็นแนวคิดที่มีคณุค่าอย่างมากในการเรียน

การสอน โดยมีหลกัการที่เนน้กระบวนการทางปัญญาหรือความคิด การตดัสินใจ ซึ่งแตกต่างจาก
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กลุ่มพฤติกรรมนิยม นอกเหนือจากนี ้ยังให้ความสนใจกับความรูส้ึกนึกคิด ความตั้งใจ และ
เป้าหมายของผูเ้รียน โดยเช่ือว่าการเรียนรูต้อ้งอาศัยทั้งสิ่งแวดลอ้ม และตัวผูเ้รียนประสานเขา้
ดว้ยกนั (อชัรา เอิบสขุศิร.ิ 2561: น. 123-124) 

กลุม่ปัญญานิยมนีเ้ริ่มขึน้ที่ประเทศเยอรมนัในเวลาที่ใกลเ้คียงกบักลุม่พฤติกรรม
นิยม โดยเริม่จากการรวมตวักนัของนกัจิตวิทยากลุม่เกสตอลท ์และมีนกัจิตวิทยาที่ส  าคญัของกลุม่
ปัญญานิยม ไดแ้ก่ เวอรไ์ธเมอร ์(Max Wertheimer), คอฟพก์า (Kurt Koffka), โคเลอร ์(Wolfgang 
Kohler), เลวิน (Kurt Lewin), บรูเนอร ์(Jerome Bruner) และออสซูเบล (David Ausubel) เป็นตน้ 
(อชัรา เอิบสขุศิร.ิ น. 2561: น. 123) ซึง่มีทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. ทฤษฎีการเรียนรูข้องกลุ่มเกสตอลท ์(Gestalt Theory) มีรายละเอียดดงันี ้
(สุวัฒน์ วัฒนวงศ์. 2555: น. 95-97; อัชรา เอิบสุขศิริ. 2561: น. 125-128; ลักขณา สริวัฒน์. 
2557: น. 175-177; อา้งอิงจาก Weiten. p. 2000) 

ค าว่า “เกสตอลท์ (Gestalt)” เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งตรงกับค าศัพท์ใน
ภาษาองักฤษที่ว่า “Whole (ทัง้หมด)” หรือ “Configuration (โครงสรา้ง)” หมายถึง “ภาพรวม” โดย
เป็นไปตามความเช่ือของกลุ่มนีท้ี่ว่า มนุษย ์และสัตวช์ัน้สูงจะรบัรูส้ิ่งเร ้าต่าง ๆ ในลักษณะของ
ภาพรวมที่มีการจดัระบบความสัมพนัธ ์และไม่สามารถรบัรูใ้นลกัษณะของการแยกสิ่งเรา้ออกเป็น
สว่นย่อย ๆ  

กลุ่มเกสตอลท ์(Gestalt) นี ้เกิดจากการรวมตวัของนกัจิตวิทยาชาวเยอรมนั 
โดยมีบุคคลส าคัญในกลุ่มนีค้ือ แมกซ ์เวอร ์ไธเมอร ์(Max Wertheimer), เคอรท์ เลอวิน (Kurt 
Lewin), เคอรท์ คอฟพก์า (Kurt Koffka) และวอลฟ์แกง โคเลอร ์(Wolfgang Kohler) 

เวอร ์ไธเมอร ์(Wertheimer) ผูน้  ากลุม่นีใ้หค้วามสนใจในเรื่องการศึกษา และ
เทคนิคการสอน และใหค้วามส าคญักบักระบวนการทางสมองที่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจใน
สิ่งที่จะเรยีนหรอืประเด็นปัญหา แนวคิดทางการเรยีนรูข้องกลุม่นีจ้ึงเกิดจากการจดัสิ่งเรา้ตา่ง ๆ มา
รวมกันท าใหเ้กิดการรบัรูโ้ดยส่วนรวม แลว้จึงแยกวิเคราะหเ์พื่อเรียนรูใ้นส่วนย่อยทีละส่วน โดย
กลุม่เกสตอลท ์(Gestalt) มีหลกัการเรยีนรูท้ี่ส  าคญั ดงันี ้

1.1. การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการภายในซึง่อยู่รูปแบบของความคิด 

1.2. ผู้เรียนจะเรียนรูจ้ากการมองเห็นปรากฏการณ์ในลักษณะที่เป็น
ภาพรวม (Totality) ไดด้ีกวา่ภาพย่อย 

1.3. การเรยีนรูเ้กิดขึน้ได ้2 ลกัษณะ คือ  
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1.3.1. การหยั่งรู ้(Insight) หมายถึง การที่บุคคลเกิดการคน้พบหรือ
เกิดความเขา้ใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเรา้ หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างชัดเจน และ
สามารถมองเห็นวธีิการแกปั้ญหาไดท้นัที ซึง่เกิดมาจากผลการพิจารณาปัญหาโดยสว่นรวม การใช้
กระบวนการทางความคิด และสติปัญญาของผูเ้รียน โดยการเช่ือมโยงประสบการณเ์ดิมกับปัญหา
ในสถานการณใ์นปัจจบุนัที่ผูเ้รียนก าลงัเผชิญอยู่ ดงันัน้ ประสบการณจ์ึงเป็นปัจจยัส าคญัของการ
เรียนรูแ้บบหยั่งเห็น  

1.3.2. การรบัรู ้(Perception) หมายถึง การที่บคุคลใชป้ระสาทสมัผสั
สิ่งเรา้ก่อนจะเชื่อมโยงสิ่งเรา้ดั่งกลา่วเขา้สูส่มองเพื่อเปลี่ยนผ่านเขา้สูก่ระบวนการคิด สมองหรือจิต
จะดึงความทรงจ าจากประสบการณ์ในอดีตแลว้จึงแปลความหมายของสิ่งเรา้ที่สัมผัส ก่อนจะ
แสดงปฏิกิรยิาตอบสนองไปตามที่แปลความหมาย โดยกฎการจดัระเบียบการรบัรูข้องเกสตอลท ์มี
ดงันี ้

1. กฎแห่ งความแน่ นอนชัด เจน  (The Law of Pragnanz) 

ประสบการณเ์ดิมจะมีอิทธิพลต่อการรบัรูข้องผูเ้รียน การรบัรูข้องผูเ้รียนต่อสิ่งเรา้หรือวตัถเุดียวกนั

นัน้อาจแตกตา่งกนัไดเ้นื่องจากผูเ้รียนใชป้ระสบการณเ์ดิมของตนเองมารบัรู ้ดงันัน้ เมื่อตอ้งการให้

ผูเ้รียนรบัรูใ้นสิ่งเดียวกนั ตอ้งก าหนดองคป์ระกอบขึน้ 2 ส่วน คือ สิ่งที่ตอ้งการใหผู้เ้รียนสนใจเพื่อ

การเรียนรูใ้นขณะนัน้ (Figure) และส่วนประกอบซึ่งเป็นสิ่งแวดลอ้มที่ประกอบอยู่ในการเรียนรูน้ัน้ 
(Background) 

2. กฎแห่งความใกลช้ิด (The Law of Proximity) สิ่งเรา้หรือวตัถุ

ที่มีความใกลช้ิด อาจจะมีลกัษณะ รูปแบบ หรือสถานการณท์ี่เกิดขึน้ในเวลาใกลเ้คียงกนั มีความ

เป็นเหตเุป็นผลกนั ผูเ้รียนจะมีแนวโนม้ที่รบัรูว้า่เป็นกลุม่เป็นพวกเดียวกนั ดงันัน้ กฎเกณฑน์ีจ้งึช่วย

ใหผู้เ้รียนสามารถรบัรูไ้ดง้่ายมากยิ่งขึน้ 

3. กฎแห่ งความคล้ายคลึงกัน  (The Law of Similarity and 

Familiarity) สิ่งเรา้หรือวตัถุที่บุคคลรบัรูอ้าจมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกัน โดยในหลกัการ

รูปรา่ง รูปทรง ลกัษณะ สี และขนาด ดงันัน้ ในการรบัรูผู้เ้รียนอาจจดัเขา้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ซึ่ง

จะช่วยใหง้่ายต่อการจดจ าทัง้ในขณะนัน้หรือเก็บไวเ้ป็นความจ าระยะยาว 

4. กฎแห่งความสมบูรณ์หรือการปิด (The Law of Closure) สิ่ง

เรา้หรือวัตถุที่ผูเ้รียนรบัรูถ้ึงแม้จะไม่สมบูรณ์ แต่ผูเ้รียนสามารถรบัรูใ้นลักษณะสมบูรณ์ได ้ถ้า
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ผู้เรียนมีประสบการณ์เดิมกับสิ่งเรา้นั้น ผู้เรียนจะพยายามมองจากภาพรวมของสิ่งนั้น (The 

Whole) และเขาจะเกิดผลส าเรจ็โดยการเรียนรูจ้ากสิ่งที่ขาดหายไป หรือส่วนที่ก่อใหเ้กิดความไม่

สมบรูณโ์ดยอาศยัประสบการณเ์ดิม 

5. กฎแห่งการต่อเนื่องกัน (The Law of Continuation) สิ่งเรา้

หรือวัตถุที่มีความต่อเนื่องกันหรือมีทิศทางไปในทางเดียวกัน ผูเ้รียนจะรบัรูว้่าเป็นกลุ่มเดียวกัน 

โดยอาศยัความตอ่เนื่องของสิ่งเรา้นัน้ 

6. กฎแห่งความคงที่ (The Law of Stability) เม่ือผู้เรียนรบัรูส้ิ่ง

เรา้หรือวตัถใุนภาพรวม จะมีความคงที่ในการรบัรูส้ิ่งนัน้ในลกัษณะเป็นภาพรวมดงักลา่ว ถึงแมส้ิ่ง

เรา้หรือวตัถนุัน้จะเปลี่ยนแปรไป 

2. ทฤษ ฎีพัฒ นาการทางสติ ปัญญ าของเพี ย เจต์  (Piaget’s Intellectual 
Development Theory) มีรายละเอียดดงันี ้(อชัรา เอิบสขุศิริ. 2561: น. 52-54; ลกัขณา สริวฒัน.์ 
2557: น. 178-180) 

ฌอง เพียเจต ์(Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอรแ์ลนดไ์ดท้  าการศึกษา
เก่ียวกับขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาการทางดา้นความคิดของเด็ก พบว่า เด็กมีการเรียนรู ้
เป็นไปตามพฒันาการทางดา้นสติปัญญา ซึ่งจะมีความสอดคลอ้งเขา้กับช่วงวยัต่าง ๆ เรียงเป็น
ล าดบัขัน้ตอนอย่างเป็นธรรมชาติ การเร่งใหเ้กิดการพฒันาที่ขา้มขัน้อาจท าใหเ้กิดผลเสียแก่ เด็ก
เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการจดัประสบการณเ์พื่อสง่เสรมิพฒันาการของเด็กในช่วงที่เด็กก าลงั
จะพฒันาไปสู่ขัน้ที่สงูกว่า จะสามารถช่วยใหเ้ด็กพฒันาไปไดอ้ย่างรวดเรว็และยงัคงเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมชาติ ดงันัน้ เพียเจต ์(Piaget) จงึเนน้ความส าคญัของการเขา้ใจธรรมชาติ และพฒันาการ
ของเด็กมากกวา่การเรง่กระตุน้พฒันาการของเด็ก 

เพียเจต ์(Piaget) ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัพฒันาการทางสติปัญญา และถือวา่เด็ก
ทุกคนเกิดมาพรอ้มที่จะปฏิสมัพนัธก์ับสิ่งแวดลอ้ม โดยปฏิสมัพันธน์ีจ้ะท าใหเ้กิดพฒันาการทาง
สติปัญญา โดยแบ่งองคป์ระกอบท่ีมีสว่นเสรมิสรา้งพฒันาการทางสติปัญญา ดงันี ้

1. วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง การเจริญเติบโตด้านสรีรวิทยาของเด็ก
โดยเฉพาะเสน้ประสาท และต่อมไรท้่อมีสว่นส าคญัต่อการพฒันาทางสติปัญญา ดงันัน้ เด็กจงึตอ้ง
ไดร้บัการจดัประสบการณห์รอืสิ่งแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัความพรอ้มในวยัของเขา 

2. ประสบการณ์ (Eeperience) เป็นการเรียนรูใ้นเรื่องต่าง ๆ ที่ผ่านมาจ าแนก
เป็น 2 ลักษณะ คือ ประสบการณ์จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และ
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ประสบการณเ์ก่ียวกบัการคิดหาเหตผุลทางคณิตศาสตร ์ซึง่มีความส าคญัอย่างยิ่งในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะทางดา้นวิทยาศาสตร ์

เพียเจต ์(Piaget) มีแนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการทางสติปัญญา โดยอธิบายว่า 
พฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยป์ระกอบดว้ยโครงสรา้งทางความรูค้วามคิด (Schemes) ซึ่ง
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ โครงสรา้งทางความรูค้วามคิดรูปของการกระท า  (Actions) และ
โครงสรา้งทางความรูค้วามคิดในรูปแบบของความคิด (Thought) ในขณะที่กระบวนการคิดของ
บุคคลพฒันาองคค์วามรูท้ี่เป็นระบบมากขึน้ พฤติกรรมของบุคคลก็จะสอดคลอ้งกับสิ่งแวดลอ้ม
มากขึน้ด้วย ทั้งนีเ้นื่องจากมนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการปรบัตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
กระบวนการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. กระบวนการซึมซับหรือดูดซึมประสบการณ์  (Assimilation) หมายถึง 
กระบวนการทางสมองที่ซึมซบัหรือดูดซึมเอาประสบการณใ์หม่ หรือจัดสิ่งที่ไดร้บัรูใ้หม่ที่เหมือน
หรือคลา้ยคลึงกนักบัโครงสรา้งทางความรูค้วามคิดเดิมเขา้มาเก็บสะสมไวเ้พื่อใชป้ระโยชนต์่อไป 
เม่ือบคุคลมีปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้ม สมองจะปรบัเอาประสบการณใ์หม่กบัโครงสรา้งทางความรู้
ความคิดเดิม โดยใชโ้ครงสรา้งทางความรูค้วามคิดที่มีอยู่เดิมช่วยในการท าความเขา้ใจเพื่อรบั
ประสบการณใ์หม่เขา้มาสะสมไว ้

2. กระบวนการปรบัขยายหรือจดัระบบโครงสรา้ง (Accommodation) หมายถึง 
กระบวนการทางสมองในการปรบัขยายหรือจดัระบบโครงสรา้งทางความรูค้วามคิดที่มีอยู่เดิมให้
เหมาะสมเพื่อใหส้อดรบักบัประสบการณใ์หม่ หรือสิ่งที่ไดร้บัรูใ้หม่ที่ไดซ้มึซบัหรือดดูซมึเขา้มา เมื่อ
บคุคลไดร้บัขอ้มลูใหม่ที่ไม่สามารถจดัใหเ้ขา้กบัโครงสรา้งทางความรูค้วามคิดเดิมที่มีอยู่ สมองจะ
สรา้งหรือปรบัโครงสรา้งทางความรู ้ความคิดใหม่ขึน้มาเพื่อใหร้บัรูป้ระสบการณใ์หม่ใหเ้ขา้กนัเป็น
ระบบหรือเครอืข่ายทางปัญญาท่ีสามารถเขา้ใจได ้

3. สภาวะสมดุล (Equilibration) หมายถึง สภาวะที่ โครงสร้างทางความรู้
ความคิดกับประสบการณ์ใหม่ หรือสิ่งที่ไดร้บัรูใ้หม่จากสิ่งแวดลอ้มมีความเขา้กันไดท้ า ใหเ้กิด
ความสมดุล เม่ือบุคคลเกิดการปรบัโครงสรา้งทางความรูค้วามคิด  และการปรบัเปลี่ยนเป็นไป
อย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะท าใหเ้กิดสภาพที่มีความสมดุล แต่หากบุคคลใดไม่สามารถปรบั
ประสบการณใ์หม่ และประสบการณเ์ดิมใหมี้ความสอดคลอ้งกนัได ้ก็จะก่อใหเ้กิดภาวะความไม่
สมดลุ อนัจะท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางปัญญาขึน้ในตวับคุคล ซึ่งความไม่สมดลุนีจ้ะเป็นแรงจงูใจ
ใหเ้ราพยายามแกปั้ญหาความขดัแยง้ที่เกิดขึน้ โดยใชก้ระบวนการซึมซบัหรือดดูซึมประสบการณ ์
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และปรบัขยายหรือจดัระบบโครงสรา้ง ท าใหค้วามคิดของบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง และพฒันา
ต่อไปเพื่อใหเ้กิดสภาวะสมดลุขึน้ 

3. ทฤษ ฎีพัฒ นาการทางสติ ปัญญ าของบ รูเนอร์ (Bruner’s Theory of 
Development Learning) มีรายละเอียดดงันี ้(ลกัขณา สรวิฒัน.์ 2557: น.180-182) 

เจโรม บรูเนอร ์(Jerome S.Bruner) นกัการศกึษา และนกัจิตวิทยาชาวอเมรกินัที่
มีความสนใจเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาตามทฤษฎีของเพียเจต ์(Piaget) ซึ่งเขาเช่ือว่า
มนุษยน์ัน้จะเลือกรบัรูเ้ฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรูจ้ะเกิดจากกระบวนการคน้พบดว้ย
ตนเอง ส าหรบัสาระส าคญัของแนวคิดตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของบรูเนอร ์ดงันี ้

3.1) การจดัโครงสรา้งของความรูใ้หมี้ความสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัพฒันาการ
ทางสติปัญญาของผูเ้รียนจะมีผลตอ่การเรียนรูข้องผูเ้รียน 

3.2) การจัดหลกัสูตร และกิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับระดบัความพรอ้ม
ของผูเ้รียน และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหเ้กิดการเรยีนรู ้

3.3) การคิดแบบหยั่งรู ้(Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลดว้ยตนเองโดยอิสระที่
สามารถช่วยพฒันาความคิดรเิริม่สรา้งสรรคไ์ด ้

3.4) แรงจงูใจภายในเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลส าเรจ็ในการ
เรียนรู ้

3.5) ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนษุยแ์บ่งเป็น 3 ขัน้ใหญ่ ๆ ดงันี ้
3.5.1) ขัน้การเรียนรูจ้ากการกระท า (Enactive Stage) คือ ขัน้ของการเรียนรูจ้าก

การใชป้ระสาทสมัผสัรบัรูส้ิ่งตา่ง ๆ การลงมือกระท าช่วยท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้
3.5.2) ขัน้การเรียนรูจ้ากการคิด (Iconic Stage) คือ ขัน้ที่ผูเ้รียนจินตนาการสรา้ง

มโนภาพในใจ และเรียนรูจ้ากภาพแทนของจรงิได ้
3.5.3) ขั้นการเรียนรูส้ัญลักษณ์ และนามธรรม (Symbolic Stage) คือ ขั้นการ

เรียนรูใ้นเรื่องตา่ง ๆ ที่ซบัซอ้น และเป็นนามธรรมได ้
3.6) ผูเ้รียนสามารถสรา้งความคิดรวบยอดหรือสามารถจดัประเภทของสิ่งต่าง ๆ 

ไดอ้ย่างชดัเจน และเหมาะสม จะท าใหเ้กิดการเรยีนรูข้ึน้ 
3.7) การจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้หผู้เ้รียนสามารถคน้พบการเรียนรูไ้ดด้ว้ย

ตนเองจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดด้ี และการใหผู้เ้รียนสามารถคน้พบการเรียนรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองนั่นคือการเรยีนรูท้ี่ไดผ้ลท่ีสดุ 



  19 

4. ทฤษฎีการเรียน รู ้อย่างมีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal 
Learning หรอื Subsumption Theory) มีรายละเอียดดงันี ้(ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2557, น. 181-182) 

เดวิด ออซูเบล (David P.Ausubel) นกัจิตวิทยาผูค้ิดคน้ทฤษฎีนีเ้นน้ความส าคญั
ของการเรียนรูอ้ย่างมีความเข้าใจ  และมีความหมาย โดยได้อธิบายว่า การเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย หมายถึง การเรียนที่ผูเ้รียนไดร้บัมาจากการที่ผูส้อนอธิบายสิ่งที่จะตอ้งเรียนรูใ้หท้ราบ
และผูเ้รียนรบัฟังดว้ยความเขา้ใจ ซึ่งผูเ้รียนเห็นความสมัพนัธข์องสิ่งที่เรียนรูก้ับรบัฟัง โครงสรา้ง
พทุธิปัญญาท่ีไดเ้ก็บไวใ้นความทรงจ า และจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต 

หลักการส าคัญของแนวคิดทฤษฎีนี ้ คือ มีการน า เสนอความคิดรวบยอด 
(Concept) หรือกรอบมโนทศัน ์หรือกรอบแนวคิด (Advance Organization) ใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนการ
สอนเนือ้หาสาระนัน้ ๆ การสรา้งความเช่ือมโยงระหว่างความรูท้ี่มีก่อนกบัขอ้มลูใหม่หรือความคิด
รวบยอดใหม่ที่จะตอ้งเรยีนรู ้จะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเนือ้หาสาระนัน้อย่างมีความหมาย 

ออซูเบล (Ausubel) ใหค้วามส าคญักบัโครงสรา้งทางปัญญาที่เก่ียวขอ้งกบัการ
รบัรูข้องมนษุย ์และไดแ้บ่งการรบัรูอ้อกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) การเรยีนรูโ้ดยเรียนรูอ้ย่างมีความหมาย 
2) การเรยีนรูโ้ดยการท่องจ า 
3) การเรยีนรูโ้ดยการคน้พบอย่างมีความหมาย 
4) การเรยีนรูโ้ดยการคน้พบแบบท่องจ า 
5) ท ฤษ ฎี ก า รส ร้า งค ว าม รู้ด้ ว ย ต น เอ ง โด ย ก า รส ร้า งส รรค์ ชิ ้น ง าน 

(Constructionism) มีรายละเอียดดงันี ้(ลกัขณา สรวิฒัน.์ 2557: น. 189-193) 
ศาสตราจารยซ์ีมวัร ์เพเพิรท์ (Seymour Papert) แห่งสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาซู

เซตส ์(Massachusetts Institute of Technology : M.I.T.) ผูพ้ัฒนาทฤษฎีนีไ้ดมี้โอกาสร่วมงาน
กับเพียเจต์ จึงได้ร่วมกันพัฒนาทฤษฎีนีม้าเพื่อน าไปใช้ในวงการศึกษา โดยทฤษฎีดังกล่าวมี
แนวคิดว่า การเรียนรูท้ี่ดี และมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ผูเ้รียนมีการสรา้งสรรค์
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รียนจะตอ้งสรา้งความหมายให้กบัสิ่งที่ตนเองสนใจ อนัตวัของผูเ้รียนอยู่
ในบรินั้นอย่างแท้จริง จากนั้นผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรูท้ี่สรา้งสรรคข์ึน้มานั้นไปสรา้งสรรค์
ชิน้งานขึน้มา เป็นการท าใหเ้ห็นความคิดเห็นที่เป็นรูปธรรม เพราะเม่ือผูเ้รียนสรา้งสิ่งใดขึน้มาใน
โลกก็หมายถึงการสรา้งความรูใ้นตนเองขึน้มา 

ทฤษฎีนีเ้ป็นการคิดมาจากทฤษฎีการเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ดว้ย
การสรา้งสรรค์ชิน้งาน (Work Piece Construction) อันถือเป็นผลผลิตจากองค์ความรู ้ดังนั้น 
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ผูส้อนจึงควรพิจารณาในการใชส้ื่อ เทคโนโลยี วสัดุ และอปุกรณก์ารเรียนรูต้่าง ๆ ใหเ้หมาะสมใน
การตอบสองเพื่อใหผู้เ้รียนไดส้รา้งสรรคก์ารเรียนรู ้และผลงานของผูเ้รียนเองจนเกิดประจกัษพ์ยาน
ขององคค์วามรู ้ทัง้นี ้เพเพิรท์ (Papert) ไดใ้หแ้นวคิดว่าสื่อธรรมชาติ และวสัดทุางศิลปะสามารถ
น ามาใชเ้ป็นวสัดใุนการสรา้งสรรคค์วามรูไ้ดด้ี เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์เศษไม ้ขวดน า้พลาสติก 
หรอืของเหลือใชต้่าง ๆ  โดยแนวคิดทฤษฎีการเรยีนรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน มีดงันี ้

1) สามารถสรา้งการเรียนรูท้ี่ทรงประสิทธิภาพแก่ผูเ้รียนไดเ้ป็นอย่างดี สามารถ
สรา้งกลไกการเรียนรูจ้นผู้เรียนสามารถสรา้งองค์ความรู ้(Body of Knowledge) พรอ้มทั้งเกิด
ประจกัษพ์ยานขององคค์วามรู ้

2) แนวคิดทฤษฎีนีมี้ความคลา้ยคลึงกับการจัดการเรียนรูต้ามทฤษฎีการสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) คือทั้งสองทฤษฎีส่งผลต่อการจัดการศึกษา และเป็น
พืน้ฐานในการขบัเคลื่อนการปฏิรูปการศกึษาในวงกวา้ง จึงควรมีการศกึษาเพื่อความเขา้ใจในการ
จดัการเรียนรูต้ามแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวในส่วนที่เป็นพืน้ฐานความคิด และการน าไปประยกุตใ์ช้
ใหเ้กิดผลในทางปฏิบตัิ 

3) การเรยีนรูอ้ยู่บนกระบวนการสรา้ง 2 กระบวนการ ไดแ้ก่ 
3.1) ผูเ้รียนเรียนรูด้ว้ยการสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มาดว้ยตนเอง ไม่ใช่รบัแต่ขอ้มลูที่

หลั่งไหลเข้าในสมองของผู้เรียนแต่เพียงทางเดียวเท่านั้น โดยความรูจ้ะเกิดขึน้จากการแปล
ความหมายของประสบการณท์ี่ไดร้บั สงัเกตว่าในขณะที่ผูเ้รียนสนใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างตัง้ใจ 
ผูเ้รียนจะไม่ลดละความพยายาม จนสามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหานัน้จนส าเรจ็ 

3.2) กระบวนการเรียนรูจ้ะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากกระบวนการนั้นมี
ความหมายกบัผูเ้รียนคนนัน้ 

1.3.3 กลุม่มนษุยนิยม (Humanism) 
กลุ่มมนุษยนิยมเป็นแนวคิดใหม่ที่ มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันส าหรับ

นักวิชาการศึกษาผูใ้หญ่ และนักการศึกษานอกโรงเรียน รวมถึงนักพฒันาชุมชน และสงัคม โดย
กลุ่มนีเ้นน้หลกัการใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียนซึ่งเนน้ถึงศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย ์(Humanness) 
มีแนวคิดพืน้ฐานจากการมองโลกในแง่ดี ใหค้วามส าคญักบัอามรมณ ์ความรูส้ึก และคณุค่าของ
ความเป็นมนษุย ์โดยเช่ือว่ามนษุยเ์กิดมาพรอ้มกบัความดีงาม และความกระตือรือรน้ที่จะพฒันา
ตนเอง (Good Active) มีคณุค่า มีความสามารถ ใฝ่ดี มีความรบัผิดชอบ สามารถสรา้งสรรคส์ิ่งที่ดี
งามและเป็นประโยชนต์่อตนเอง และสงัคม (อชัรา เอิบสขุศิร.ิ น. 2561: น. 130) 
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กลุ่มมนุษยนิยมเกิดขึน้หลงัจากเกิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม และกลุ่มปัญญานิยม 
โดยนกัจิตวิทยาที่ส  าคญัของกลุม่นี ้ไดแ้ก่ อบัราฮมั มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) คารล์ โรเจอร ์
(Carl Rogers) และอาเธอร ์โคมส ์(Arthur Combs) เป็นตน้ (อชัรา เอิบสขุศิร.ิ 2561: น. 130) ซึง่มี
ทฤษฎีการเรยีนรูท้ี่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

1. แนวคิดของโรเจอร ์(Rogers) มีรายละเอียดดังนี ้(สุวัฒน์ วัฒนวงศ.์ 2555:   
น. 234-236; อชัรา เอิบสขุศิร.ิ 2561: น. 134-135; สรุางค ์โคว้ตระกลุ. 2559: น. 360-361 

คารล์ โรเจอร ์(Carl Rogers) นกัจิตวิทยาที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นบิดาของการ
แนะแนวใหค้ าปรกึษาแบบไม่น าทาง (Non-Directive Counseling) มีความเห็นว่า โดยธรรมชาติ
มนุษยท์ุกคนเป็นผูมี้ความสามารถ ใฝ่ดี และตอ้งการพฒันาตนเองไปสู่ความดีงามมีความส าเร็จ
ในชีวิต 

โรเจอร ์(Rogers) ไดใ้หแ้นวทางความคิดไวว้า่ จดุหมายของการศกึษาควรจะเป็น
การอ านวยการความสะดวกเพื่อการเรียนรู ้และใหค้วามหมายเก่ียวกบับทบาทของผูส้อน ควรเป็น
ผู้อ  านวยการความสะดวกเพื่อการเรียนรู ้(Facilitator of Learning) นอกจากนี ้ยังได้กล่าวถึง
บทบาท และความสมัพนัธร์ะหว่างผูอ้  านวยการความสะดวกกบัผูเ้รียนว่า ขึน้อยู่กบัทศันคติที่เป็น
คณุสมบตัิของผูอ้  านวยการความสะดวก 3 ประการ คือ (สวุฒัน ์วฒันวงศ.์ 2555: น. 235) 

1) การใหค้วามไวว้างใจ และการยอมรบัในตวัผูเ้รียน 
2) การมีความจรงิใจตอ่ผูเ้รียน 
3) การมีความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจ รวมทัง้ตัง้ใจฟังผูเ้รียนพดู 
โรเจอร์ (Rogers) มีความเห็นว่า  การเรียน รู ้ย่อมจะต้องมีลักษณะเป็น

กระบวนการภายในตัวผูเ้รียนที่ควบคุมตัวผูเ้รียนเอง แต่อาจจะมีการปฏิสมัพันธ์กับสงัคม  และ
สิ่งแวดลอ้มภายนอกที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 

โดยเขาเช่ือว่า “การเรียนรู ้ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ  และมีลักษณะเป็น
กระบวนการตลอดชีวิต” เขาได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาไว้ดังนี ้ (อัชรา         
เอิบสขุศิร.ิ 2561: น. 135; อา้งอิงจาก Rogers. 1969) 

1) มนุษยท์ุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู ้โดยสามารถศึกษาหาความรูไ้ดโ้ดย
ธรรมชาต ิ

2) การเรียนรูท้ี่ดีเกิดขึน้ไดเ้ม่ือผูเ้รียนรบัรูถ้ึงคณุค่าของความรูน้ัน้ ว่ามีประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิต และมีความสมัพนัธต์่อจดุมุ่งหมายของผูเ้รียน 
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3) การกระท าที่มีผลกระทบกระเทือน (ขู่เข็ญ) ตอ่ความรูส้กึเก่ียวกบัตนเอง (Self) 
ของผูเ้รียนจะท าใหผู้เ้รียนต่อตา้น และเป็นอปุสรรคต่อการเรียนรู ้แต่ผูเ้รียนอาจจะค่อย ๆ ยอมรบั
การเรียนรูน้ัน้ เม่ือผูเ้รียนรูส้ึกว่าการกระท าที่มีผลกระทบกระเทือนจากสิ่งภายนอกตนเองลดลง 
และผูเ้รียนจะยอมรบัประสบการณใ์หม่ ๆ และเริ่มเรียนรู ้เม่ือการกระท าที่มีผลกระทบกระเทือน
จากสิ่งภายนอกตนเองมีอยู่ต  ่า 

4) การเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพเกิดจากการเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าหรือการ
ปฏิบตัิโดยผูเ้รียนเอง (Learning by Doing) 

5) การมีส่วนร่วม และมีความรบัผิดชอบในกระบวนการเรียนรูจ้ะช่วยในการ
เรียนรูข้องผูเ้รียนมีมากขึน้ 

6) ผูเ้รียนที่ไดเ้ลือก และวางแผนการเรียนรูด้ว้ยตนเองจะเป็นแรงจูงใจใหผู้เ้รียน
ตอ้งการเรยีนรูม้ากขึน้อยู่ตลอดเวลา และมีความทุ่มเทตอ่การเรียน 

7) การใหผู้เ้รียนมีโอกาสประเมินผลการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความคิดรเิริม่สรา้งสรรค ์มีความคิดอิสระเป็นตวัของตวัเอง และมีความเชื่อมั่นในตนเอง 

8) การเรียนรูท้ี่เนน้กระบวนการ (Process of Learning) เป็นการเรียนรูท้ี่ส  าคญั
และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน เพราะสามารถน า ไปใช้ในชีวิตจริงที่ผู้เรียนต้องพบกับ
ประสบการณใ์หม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ความเขา้ใจถึง “กระบวนการ” จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรบัตวั
ได้อย่างเป็นระบบ โดยผู้เรียนจะต้องกล้าที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองมีประสบการณ์ใหม่ และ
พยายามที่จะรบัการเปลี่ยนแปลงที่เขา้มาในชีวิต 

2. ทฤษฎีของโคมส์ (Combs) มีรายละเอียดดังนี ้ (อัชรา เอิบสุขศิริ. 2561:        
น. 135-136; สรุางค ์โคว้ตระกลุ. 2559: น. 361-362) 

อาเธอร ์โคมส์ (Arthur Combs) นักจิตวิทยาผู้มีแนวคิดที่ว่า การที่จะเข้าใจ
พฤติกรรมของบุคคล จ าเป็นที่จะตอ้งเขา้ใจการรบัรูข้องบุคคลนัน้ เพราะว่าความจริง (Fact) ของ
แต่ละบุคคลจะเป็นความจริงเฉพาะบุคคล ตามความเขา้ใจความหมาย (Meaning) ในโลกแห่ง
การรับรู ้(Perceptual World) ของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการรับรูส้ิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
“ความจรงิ” ในสายตาของแต่ละบคุคลก็อาจจะแตกต่างจาก “ความจรงิ” ที่คนภายนอกหรือคนอื่น
เขา้ใจ 

นอกจากนี ้โคมส ์(Combs) ยงัมีความเช่ือว่า จิตพิสยั (Affective) เป็นสิ่งส  าคญั
ในการเรียนรู ้การช่วยใหผู้เ้รียนพัฒนาความรูส้ึกเก่ียวกับตนเองในทางบวกจะช่วยใหเ้ขาด าเนิน
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ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่นในตนเอง และสามารถแสดงศกัยภาพของตนเองได ้การ
แสดงพฤติกรรมของมนษุยเ์ป็นไปเพื่อความพอเพียงของชีวิตในสถานการณต์่าง ๆ 

3. แนวคิดของอีวาน อิลลิซ (Ivan Illich) มีรายละเอียดดังนี  ้(สุวฒัน ์วฒันวงศ.์ 
2555: น. 232-234) 

แนวคิดของอีวาน อิลลิซ (Ivan Illich) เป็นการเสนอแนะแนวทางเลือกใหม่เพื่อ
การศกึษา เนื่องจากการศกึษาตกเป็นเครื่องมือของสถาบนัทางดา้นการเรียนการสอน ที่เรียกกนัว่า 
“โรงเรียน” ดงันัน้ อิลลิซ (Illich) เห็นวา่ระบบโรงเรียนมีจุดอ่อน และขอ้ดอ้ยที่ปฏิบตัิกนัมานานแลว้ 
และการศึกษาที่แทจ้รงิบคุคลจะสามารถเสาะแสวงหาไดจ้ากขอ้เท็จจรงิในสงัคมที่เขาเป็นสมาชิก
อยู่ นอกจากนีเ้ขายงัเห็นวา่การกระจายบรกิารในกิจกรรมทางการศกึษาที่รฐัจดัใหส้ว่นใหญ่เป็นไป
อย่างไม่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะคนยากจน ซึ่งบางส่วนไม่ไดร้บัโอกาส เนื่องจากตอ้งใชเ้วลาส่วน
ใหญ่ท ามาหากินเพื่อตนเอง และครอบครวัท าให ้อิลลิซ (Illich) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า ควรจดัใหมี้
การศึกษาตลอดชีวิต เพราะจะท าใหเ้กิดการศึกษาที่ต่อเนื่อง ช่วยกระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรูเ้พิ่มมากขึน้อยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ช่วยก าหนดแนวทางในการเรยีนรู ้ซึ่งท าใหแ้ต่
ละคนสามารถแสวงหาการศกึษาที่เหมาะสมกบัตวัเองไดต้ลอดชีวิต 

อิลลิซ (Illich) ไดเ้สนอใหจ้ดัตัง้ “ข่ายงานเพื่อการเรียนรู ้(Learning Networks)” 
เพื่อเป็นแหล่งความรูใ้หแ้กสงัคม และชมุชน และเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ไปหาแหล่งความรู้
ไดส้ะดวก และรวดเร็ว อิลลิซ (Illich) จึงไดใ้หแ้นวทางในการด าเนินงาน 4 วิธีการ ดังนี ้(สุวัฒน ์
วฒันวงศ.์ น. 2555: 234; อา้งอิงจาก Jarvis. 1983: 172) 

- การจดับรกิารดา้นเอกสารอา้งอิงเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง 
- การแลกเปลี่ยนดา้นความช านาญ และทกัษะ (Skill Exchanges) 
- การเรยีนรูจ้ากเพื่อน (Peer Matching) 
- การจดับรกิารดา้นเอกสารอา้งอิง เพื่อการศกึษาในวงกวา้ง 
จากทฤษฎีการเรียนรูต้่าง ๆ ดงัที่กล่าวมานัน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า ทฤษฎีการ

เรียนรูมี้ความส าคญั และมีประโยชนค์วามจ าเป็นต่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
ต่าง ๆ โดยจะช่วยบอกอธิบายถึงกระบวนการ และสว่นที่ส  าคญัของเรียนรู ้ซึง่จะสามารถช่วยท าให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

1.4 ปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
การเรียนรู ้ที่ดีจะต้องขึน้อยู่กับปัจจัยที่ส  าคัญหลายประการ และปัจจัยที่ เป็น

องคป์ระกอบของการเรียนรูท้ี่ส  าคญัมีดงันี ้
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1. ผูเ้รียน 
ผูเ้รียนมีความส าคญั และมีอิทธิพลตอ่การเรียนรู ้ดงันี ้(อารี พนัธม์ณี. 2546: น. 179-

185; อา้งอิงจาก อบุลรตัน ์เพ็งสถิตย,์ 2554) 
1.1) สมอง และระบบประสาทสมัผสั เป็นองคป์ระกอบที่มีความส าคญัต่อการเรียนรู ้

ของผูเ้รียนอย่างมาก เนื่องจากหากผูเ้รียนมีความผิดปกติทางสมองจะท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถ
เรียนรูไ้ดเ้ท่าเทียมกบัผูเ้รียนอื่น ๆ หรอืหากการท างานของระบบประสาทไม่สมัพนัธก์นัท างานไดไ้ม่
ถูกตอ้งในการเรียนรูท้ี่ตอ้งการใชป้ระสาทการสมัผสัการรบัรูน้ัน้ เช่น การมองเห็น การไดย้ิน ก็จะ
ท าใหก้ารเรยีนรูไ้ม่เกิดขึน้ 

1.2) ระดบัสติปัญญา และความสามารถของแต่ละบคุคล ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนที่
มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน ท าใหค้วามสามารถในการเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ของผูเ้รียนแต่ละคน
แตกตา่งกนัออกไป 

1.3) ความจ า และความรูเ้ดิมหรือประสบการณเ์ดิม ความจ ามีสว่นช่วยใหก้ารเรียนรู ้
ประสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็ และความรูเ้ดิมหรือประสบการณเ์ดิมจะเป็นพืน้ฐานที่มีส่วนช่วย
ใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดด้ี หากความจ าไม่ดีจะท าใหเ้กิดการลืม ซึ่งเป็นอปุสรรคส าคญัที่ท  าใหผู้เ้รียนไม่
เกิดการเรยีนรู ้โดยทัง้การจ า และการลืมจะเป็นสิ่งเกิดขึน้เสมอ ๆ ในการเรยีนรู ้

การจ ามีลกัษณะเกิดขึน้ไดห้ลายลกัษณะ เม่ือมีการเรียนรูห้รือมีการรบัรูเ้กิดขึน้แลว้
เป็นระยะเวลาหลายปี ก็ยงัสามารถจ า จ าเหตกุารณน์ัน้ได ้นอกจากนีย้งัมีการจ าอีกลกัษณะหนึ่งที่
การจ าเกิดขึน้ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ หลังจากนั้นก็ลืม เรียกว่า การจ าชั่วคราว ส่วนการลืมจะ
เกิดขึน้ไดโ้ดยมีสาเหตหุลายประการ ซึง่อาจเกิดขึน้จากสาเหต ุดงันี ้

- การตามรบกวน (Proactive Inhibition) เป็นการเรียนรูเ้ดิมไดไ้ปขดัขวางการเรียนรู ้
อนัใหม่ 

- การยอ้นรบกวน (Retroactive Inhibition) เป็นการเรยีนรูท้ี่เกิดขึน้โดยสิ่งที่เรียนรูอ้นั
ใหม่ไปขดัขวางการเรียนรูเ้ดิม 

1.4) แรงจงูใจในการเรียนรู ้แรงจงูใจมีความส าคญัต่อการเรียนรู ้และแรงจงูใจที่มีผล
ต่อการเรียนรูมี้ดงันี ้

- แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) หมายถึง แรงจูงใจทางร่างกาย โดยเกิดขึน้
เนื่องมาจากความตอ้งการทางรา่งกายโดยเฉพาะ 
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- แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motives) หมายถึง แรงจูงใจทางสังคมที่เกิดขึน้
หลังจากการเรียนรู ้ผู้เรียนจะมีการเรียนรูเ้พื่อให้ไดใ้นสิ่งที่ตนตอ้งการ และสิ่งเหล่านั้นคือแรง
ปรารถนาทางสงัคม 

ดังนั้น  แรงจูงใจในการเรียนรู ้จึงเกิดได้จากสาเหตุ 2 ประการ คือ แรงจูงใจ
เนื่องมาจากผูเ้รียน และแรงจงูใจอนัเป็นผลมาจากสถานการณต์่าง ๆ ที่ท  าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึ
อยากเรียน ในการเรียนรู ้ถา้ผูเ้รียนมีความรูส้ึกอยากเรียน ดว้ยความเต็มใจ และพรอ้มที่จะเรียน
และแสดงวา่ผูเ้รียนเกิดแรงจงูใจที่เห็นผล นั่นคือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

1.5) ความตัง้ใจ และความสนใจที่จะเรียนรู ้การเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ใหไ้ดผ้ลดี จะตอ้ง
เริ่มจากความตัง้ใจ และความสนใจของผูเ้รียนที่อยากจะเรียนรูใ้นสิ่งนั้น ๆ ซึ่งความสนใจที่จะ
เรียนรูมี้ลกัษณะดงันี ้

- ความสนใจที่เป็นผลมาจากความส าเร็จ การประสบความส าเรจ็เพียงครัง้เดียว มี
ผลท าใหผู้เ้รียนเกิดความมั่นใจ มีความสนใจในสิ่งนัน้มากยิ่งขึน้ และเรียนรูส้ิ่งนัน้ดว้ยความตัง้ใจ
และจรงิจงั 

- ความสนใจเป็นผลมาจากความตอ้งการ ผูเ้รียนที่มีความตอ้งการในสิ่งหนึ่งท าให้
เกิดความสนใจ และมีผลท าใหผู้เ้รียนนัน้มีความตัง้ใจจรงิที่จะเรียนรูส้ิ่งนัน้ ๆ เนื่องจากผูเ้รียนจะมี
การเรยีนรูเ้พื่อใหไ้ดม้าในสิ่งที่ตนเองปรารถนา 

- ความสนใจเป็นผลมาจากความสามารถของผูเ้รียน หรือความสนใจที่เกิดขึน้จาก
พรสวรรคข์องผูเ้รียนแต่ละคนที่มีอยู่ ความสนใจลกัษณะนีท้  าใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจในการเรียนรู ้
สิ่งนัน้ ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี สามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

1.6) ความเหนื่อยลา้กบัการเรียนรู ้ความเหนื่อยลา้จะท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถเรียนรู ้
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเหนื่อยลา้อาจจะมีสาเหตุเกิดขึน้ไดด้ว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 
ความเหนื่อยลา้ที่เกิดขึน้เนื่องจากสภาพร่างกายที่ใชพ้ลงังานมาก และความเหนื่อยลา้ที่เกิดขึน้
เนื่องจากสภาพจิตใจ ซึง่รวมทัง้ความเหนื่อยลา้อนัเป็นผลเนื่องมาจากการท างานของสมอง ผูเ้รียน
ที่เกิดความรูส้กึเหนื่อยลา้ทางกายหรือทางจิตใจ หรือทางสมอง สมควรอย่างยิ่งที่ตอ้งการพกัผ่อน
เพื่อเตรยีมตวัใหพ้รอ้มกบัการเรียนรูใ้นครัง้ตอ่ไป 

2. สถานการณ ์และบรรยากาศการเรียนรู ้
สถานการณ ์และบรรยากาศการเรียนรูเ้ป็นปัจจยัทางจิตวิทยาที่มีความส าคญัต่อการ

เรียนรูท้ี่ดี ซึง่ประกอบดว้ย ดงันี ้(อชัรา เอิบสขุสิร.ิ 2561: น. 321-322) 
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2.1) ความเป็นกนัเอง และความอบอุ่น ผูส้อนควรใหค้วามสมัพนัธโ์ดยการเอาใจใส่
กบัผูเ้รียน มีความเป็นกนัเอง เห็นอกเห็นใจซึง่กนั และกนั ซึง่จะท าใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้กึวา่ตนเอง
เป็นสว่นหนึ่งที่มีความส าคญั และมีสว่นรว่มในกระบวนการการเรียนรู ้

2.2) เสรีภาพในการแสดงออก ผูเ้รียนควรมีการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง มีสว่นรว่ม
ในการวางการเรียนรู ้โดยสามารถเลือกวิธีการเรยีนรูต้่าง ๆ ดว้ยตนเอง 

2.3) การไดร้บัการยอมรบั ผูส้อน และเพื่อนร่วมชัน้แสดงออกถึงการช่ืนชมยอมรบั 
เห็นคณุค่าซึง่กนั และกนั ใหโ้อกาสเขา้รว่ม และมีบทบาทในกิจกรรมต่าง ๆ 

2.4) สถานการณ์ที่มีความท้าทาย บทเรียน และกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เหมาะสมที่
ผูเ้รียนไม่เบื่อหน่าย และมีความยากในระดับที่ทา้ทายต่อความสามารถ และความส าเร็จ เม่ือ
ผูเ้รียนกระท าไดส้  าเรจ็จะท าใหผู้เ้รียนภาคภมูิใจ และมีก าลงัใจที่จะลองท าในสิ่งที่ยากขึน้ตอ่ไป 

2.5) การสรา้งวินยัในตนเอง การท่ีผูเ้รียนเขา้ใจเหตผุลของการกระท า จะท าใหผู้เ้รียน
สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง และพัฒนาความรบัผิดชอบต่อพฤติกรรมของผูเ้รียนดว้ย นัน้คือ 
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ มีวินัยในตนเอง โดยไม่ต้องมีบทลงโทษมาควบคุม ที่ส  าคัญคือครูต้องมีความ
ยตุิธรรม ปฏิบตัิต่อผูเ้รียนทกุคนอย่างเท่าเทียมบนพืน้ฐานของเหตผุล และความถกูตอ้ง 

2.6) บรรยากาศแห่งความส าเร็จ ผู้เรียนจะพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเองได้จาก
สภาพแวดลอ้มที่ผูเ้รียนมีโอกาสไดท้ าสิ่งต่าง ๆ ดว้ยตนเอง และประสบความส าเรจ็ ผูส้อนจึงควร
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนทุกคนไดร้บัประสบการณข์องความส าเร็จ และควรกล่าวถึงความส าเร็จของ
ผูเ้รียน 

3. สื่อการเรียนรู ้
การเรยีนรูท้ี่ดีจะตอ้งมีสื่อประกอบการเรียนรูท้ี่หลากหลายตามความสนใจของผูเ้รียน 

มีความทันสมัย แปลกใหม่ และน่าสนใจ มีประสิทธิภาพโดยสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตาม
เหมาะสมของเนือ้หาที่เรียนรู ้เพื่อท าใหผู้เ้รียนเกิดความกระจ่างในการเรียนรูม้ากยิ่งขึน้ และควร
พรอ้มใชง้านในทกุครัง้ที่ตอ้งการ นอกจากนีผู้เ้รียนควรมีสว่นรว่มในการออกแบบ และผลิตสื่อการ
เรียนรู ้ซึ่งอาจจะเป็นสื่อที่เกิดจากภมูิปัญญาในทอ้งถิ่น โดยการน าวสัดทุี่หาง่าย หรอืเหลือจากการ
ใช ้หรือของเก่ามาดดัแปลงใหเ้หมาะสม (ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2557, น. 156) 

4. ผูส้อน 
ผูส้อนจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยจัดเตรียมสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้อ  านวยต่อการ

เรียนรูข้องผูเ้รียน โดยกระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดการคิด การแก้ปัญหา เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
ปฏิบตัิจริง และศึกษาคน้ควา้คน้หาค าตอบดว้ยตนเองจากแหล่งการเรียนรูต้่าง ๆ ใหก้ าลงัใจ ให้
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ค าปรกึษา และใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น รว่มซกัถามปัญหาที่สงสยัอย่างเป็นกนัเอง 
โดยผูส้อนควรเป็นผูท้ี่พฒันาตน มีการเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยมีการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรูต้่าง ๆ ที่หลายหลากเพื่อน ามาสอนใหท้ันต่อเหตุการณ์ และควรเป็นผูมี้บุคลิกภาพที่น่า
ไวว้างใจ สภุาพ สง่างาม รูก้าลเทศะ มีวฒุิภาวะทางอารมณ ์ใหเ้กียรติผูอ้ื่น มีลกัษณะที่เป็นมิตร มี
ความยืดหยุ่นในการจัดบรรยากาศการเรียนรูไ้ดอ้ย่างเหมาะสม ไม่ข่มขู่ ไม่ใชอ้  านาจบังคับ ไม่
ลงโทษใหเ้กิดความอบัอายหรอืเสียใจ เจ็บแคน้ (อชัรา เอิบสขุสิร.ิ 2561: น. 323; ลกัขณา สรวิฒัน.์ 
2557: น. 155) 

จากปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การเรียนรูด้งัที่กลา่วมานัน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อการเรียนรูมี้หลายประการ ทัง้มาจากผูเ้รียน บรรยากาศการเรียนรู ้สื่อการเรียนรู ้และ
บทบาทของผูส้อน ซึ่งปัจจยัดงักลา่วมีทัง้ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก มีทัง้ปัจจยัที่ควบคมุได้
และควบคุมไม่ได ้โดยผูจ้ัดกระบวนการเรียนรูค้วรค านึกถึงปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี ้เพื่อการก าหนด
แนวทาง และเลือกวิธีการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม 

 
2. ประวัตกิารบันทกึโน้ตดนตรีไทย และดนตรีตะวนัตกในประเทศไทย 

 
ประวัตกิารบันทกึโน้ตเพลงไทย 
บุญสืบ บุญเกิด (2559) ได้กล่าวในวารสารวิชาการมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร  ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 4 ฉบบัที่ 1ไวว้่า ในอดีตที่ผ่านมาการเรียนการสอน
ดนตรีไทยรวมทัง้การบรรเลง ไม่นิยมจดบนัทกึโนต้เพลง มกัเรียน และสอนกนัแบบมขุขปาฐะ เรยีน
การตัวต่อตัว แต่มาในระยะหลังสภาพสังคม และบริบทเปลี่ยนไป จึงมีการจดบันทึกโนต้เพลง
เหมือนชาวตะวนัตก ซึ่งเป็นประโยชนต์่อวงการดนตรีไทยอย่างมาก ในการบนัทกึโนต้เพลงไทยนัน้
มีประวตัิการบนัทกึที่ยาวนานซึง่การบนัทกึโนต้เพลงไทยนัน้จะเช่ือมโยงไปถึงการบนัทกึโนต้ส าหรบั
ดนตรีไทยดว้ย จากการรวบรวมหลกัฐานต่าง ๆ ในเรื่องการบนัทกึโนต้เพลงไทยจากอดีตถึงปัจจบุนั
สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
2.1. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของ ซิมอง เดอ ลา ลูแบร ์

 การบันทึกโนต้เพลงไทย เริ่มเกิดขึน้ครัง้แรกในปลายคริสตวรรษที่ 17 ประมาณปี 
พ.ศ. 2230 เม่ือราชทตูชาวฝรั่งเศส 2 ท่าน คือ ซิมอง เดอ ลา ลแูบร ์(Simon de LeLoubere) และ
นิโคลาส เจอรแ์วรซซ ์(Nicolas Gerrise) ไดเ้ดินทางมาสูก่รุงศรีอยธุยา 
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ผูบ้นัทึกโนต้เพลงไทยในครัง้นัน้ คือ ลาลแูบร ์ไดเ้ขียนจดหมายเหตช่ืุอ เดอะคิงดอม 
ออฟ สยาม (The Kingdom of Siam) เนือ้เรื่องเก่ียวกับกรุงศรีอยุธยาหลายแง่มุมทั้งชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยสมยันัน้ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการบนัทึกเก่ียวกบัดนตรีไวด้ว้ย ท าให้
คนไทยรุ่นหลังที่ไดศ้ึกษาเอกสารของลาลูแบร ์ไดน้  าขอ้มูลเหล่านีไ้ปเป็นเอกสารส าคัญในการ
อา้งอิงทางประวตัิศาสตร ์

ลาลแูบร ์บนัทึกโนต้เพลงไทยดว้ยระบบโนต้สากล ลกัษณะที่ไดบ้นัทึกนัน้ เป็นอตัรา
จังหวะ C หรือ 4/4 ช่ือเพลง “สายสมร” ซึ่งบันทึกเป็นท านองรอ้งไม่มีเครื่องดนตรีอื่น ๆ ปรากฏ 
เพราะในสมยันัน้บทเพลงสว่นใหญ่เป็นลกัษณะการขบัรอ้งคลอดว้ยเครื่องดนตรีเท่านัน้เพลงที่ลาลู
แบรบ์นัทึกนี ้เดิมที่นัน้ไม่มีช่ือเป็นที่แน่นอน เพราะก าหนดช่ือว่าสยามซอง (Siamese Song) เป็น
เพียงการบอกใหท้ราบวา่เป็นบทเพลงของชาวสยามเท่านัน้ โดยมีเนือ้เพลงขึน้ตน้วา่ “สายสมรเอย” 
ต่อมาจึงเรียกเพลงนีว้่าเพลงสายสมร อย่างไรก็ตาม แมจ้ะมีการจดโนต้และบทรอ้งเอาไวด้ว้ย แต่
ลาลแูบร ์ก็มิไดก้ลา่วถึงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบับทเพลงเอาไวเ้ลย 

 
2.2. การบันทกึโน้ตส าหรับแตรวงทหารในรัชสมัย รัชการลที ่4 

ต่อมาในสมัยรตันโกสินทร ์ในรชัสมัยของลน้เกลา้รชักาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหใ้ชว้ิธีฝึกทหารตามแบบอย่างประเทศในยุโรป ทรงพระราชด าริว่า ดนตรีฝรั่งน่าจะมี
บทบาทควบคู่ไปดว้ย เพราะการฝึกหดัใหท้หารเดินแถวตามแบบอย่างชาติในยโุรปนัน้ จ าเป็นตอ้ง
เดินใหพ้รอ้มเพรียงกันไปตามจังหวะของดนตรีฝรั่ง วงแตรวงจึงถือก าเนิดตัง้แต่นัน้มา โดยมีรอ้ย
เอกอิมเปย ์นายทหารชาวองักฤษมาเป็นครูฝึกหดั ส่วนวงัหนา้ คือวงัของพระบาทสมเด็จพระป่ิน
เกลา้เจา้อยู่หวั ก็ไดน้ายทหารชาวองักฤษช่ือรอ้ยเอกนอ้กซ ์เขา้มาเป็นครูฝึกทหารวงัหนา้ ฉะนัน้
ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกเพลงที่ใชใ้นการบรรเลงแตรวงทหาร หรือวงโยธวาทิต โดย
สว่นมากจะเป็นเพลงตา่งประเทศประเภทเพลงมารช์ 

 
2.3. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศเ์ธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุม

พันธ ์กรมพระนครสวรรคว์รพนิิต 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2443 – 2447 สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้าบรพิตัรสขุมุพนัธ ์กรม

พระนครสวรรคว์รพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 5 และ
พระนางเจา้สขุุมาลยม์ารศรีพระราชเทวี ซึ่งขณะนั้นทรงด ารงพระยศเป็นเสนาบดีทหารบก และ
ทหารเรือ พระองคไ์ดท้รงพระนิพนธ์เพลงไทยขึน้เพื่อบรรเลงดว้ยวงโยธวาทิต ตัง้แต่ พ.ศ. 2443 
เช่น เพลงแขกมญบางขนุพรหม และไดเ้ขียนโนต้สากล ในแต่ละแนวไวอ้ย่างละเอียด ท าใหก้ารจด
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บันทึกโนต้สากลจึงเริ่มมีมากขึน้ โดยเฉพาะนักดนตรีที่ผ่านการเรียนดนตรีมาจากกองดุริยางค์
ทหารบก และทหารเรือ 

กรมพระนครสวรรคว์รพินิต ทรงไดร้บัการศึกษาวิชาทหารจากประเทศเยอรมนั และ
ทรงศึกษาเรื่องดนตรีสากล และทฤษฎีดนตรีมาดว้ย ทรงมีพระปรีชาสามารถดา้นการนิพนธเ์พลง
ในรูปแบบของการแยกเสียงประสานแบบตะวันตก นอกจากนีท้รงสนพระทัยด้านการบันทึก
โนต้เพลงไทย ทรงมีพระสหายชาวเยอรมนัชื่อนายพอล เจ ซีลิค (Paul J. Seelig) ซึง่เป็นนกัดนตรีผู้
มีความสามารถในการบันทึกโนต้สากล และไดเ้ขา้มาจดบันทึกเพลงไทยแบบโนต้สากล โดยมี
จางวางทั่ว พาทยโ์กศลเป็นผูบ้อกท านองเพลงต่าง ๆ 

การจดบนัทกึโนต้เพลงไทยในสมยันัน้สามารถรวบรวมบนัทกึเพลงเอาไวท้ัง้หมด 150 
เพลง และพิมพ์เป็นช่ือหนังสือ “เพลงสยาม” เม่ือ พ.ศ. 2475 โดยพิมพ์ที่ เมืองบันดุง ประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสถานที่พ านกัของทลูกระหม่อมบรพิตัรภายหลงัจากเปลี่ยนแปลง การปกครอง
แลว้ สนันิษฐานว่าหนังสือเล่มนีน้่าจะจัดท าขึน้ก่อนหนา้นัน้ที่วงับางขุนพรหม ของพระองคท์่าน 
อาจจะอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2473 – 2475 เป็นที่น่าเสียดายว่าหนังสือเล่ม นีไ้ม่ค่อยเป็นที่รูจ้ักกัน
แพร่หลายนัก เม่ือพิจารณาแลว้การจดบนัทึกเพลงไทยดว้ยระบบโนต้สากลดูจะมีประสิทธิภาพ 
และไดท้ านองเพลงอย่างถูกตอ้งชัดเจนมากที่สดุ อีกทัง้ยงัเป็นการเผยแพร่ใหก้ับชาวต่างชาติได้
ทราบถึงลกัษณะเพลงไทยไดอ้ย่างชดัเจน 

 
2.4. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของพันโทพระอภยัพลรบ 

ต่อมาไดเ้กิดโนต้เพลงตวัอกัษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบนัทึกโนต้เพลงที่เก่าแก่ที่สดุที่
คนไทยคิดขึน้ อยู่ในช่วงพ.ศ. 2403 – 2459 โดยพนัโทพระอภยัพลรบ (พลอย เพ็ญกุล) ท่านเป็น
บตุรชายคนท่ี 4 ของเจา้พระยามหินทรศกัดิธ์ ารง (เพ็ง เพ็ญกลุ) ขนุนางราชส านกัใน สมยัรชักาลที่ 
4 พระอภยัพลรบนัน้ท่านไดร้บัการศกึษาวิชาทั่วไป และวิชาภาษาองักฤษจาก ครูชาวองักฤษจนมี
ความรูแ้ตกฉาน และไดถ้วายตวัเป็นมหาดเล็กในสมยัรชักาลที่ 5 ต่อมาใน พ.ศ. 2415 ไดไ้ปศกึษา
เพิ่มเติม ณ ประเทศอินเดีย ได้ศึกษาวิชาการทหาร และวิชาทฤษฎี  ดนตรีสากลควบคู่กันไป 
ภายหลังจากกลับจากประเทศอินเดียแล้ว ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารในกรมทหารราช
องครกัษ ์ท่านเริ่มก่อตัง้หนงัสือพิมพย์ทุธโกษ ไดร้บัพระราชทานยศบรรดาศกัดิเ์ป็นพนัโท พระอภยั
พลรบ ปลดักรมยทุธศกึษา เมื่อ พ.ศ. 2449 และยงัไดท้  าหนา้ที่เป็นครูสอนวิชาวาดเขียน วิชาเพลง
แตรอาณัติสญัญาณแก่นกัเรียนนายรอ้ย ท่านเป็นผูท้ี่มีความสามารถหลายดา้น โดยเฉพาะดา้น
ดนตรีท่านได้น าทฤษฎีที่ ได้รับการศึกษามาจากประเทศอินเดียมาประยุกต์ใช้กับชาวไทย 
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นอกจากนีท้่านยังสนใจการดนตรีไทยอย่างมากด้วย เคยว่าจ้างนักดนตรีไทยที่มีฝีมือ และ มี
ช่ือเสียงในสมัยนั้น มาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียง เอดิสัน (Edison,s Cylinder) ของท่าน เช่น 
พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลกประสานศัพท์) หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นต้น โดย
บนัทกึเสียง ณ ที่บา้นวงัท่าเตียน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์บา้นเมืองในสมัยรชักาลที่ 5 – 6 นั้นเป็นช่วงหัวเลีย้ว
หัวต่อของความเป็นชาติไทย การรุกรานของลัทธิล่าอาณานิคมได้ท าให้พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัวตดัสินพระทยัปฏิรูปประเทศใหท้ดัเทียมนานาประเทศ ในระยะนัน้ประเทศ
ไทยยงัขาดผูมี้ความรูค้วามสามารถในวิชาการ และเทคนิคตามแบบสมยัใหม่ ฉะนัน้  พระองคจ์ึง
แก้ไขดว้ยการปฏิรูปการศึกษา การยกเลิกพันธะทางเศรษฐกิจ และสังคมตามระบบไพร่ทาส 
เพื่อใหป้ระชาชนมีอิสระในแรงงาน มีโอกาสศกึษาวิชาการต่าง ๆ ไดท้ั่วทกุชนชัน้ 

ในโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี ้พนัโทพระอภยัพลรบจึงไดเ้ขียนต าราดนตรี
ขึน้เพื่อเป็นหลกัแห่งการศกึษาวิชาดนตรี เพราะวิชาดนตรนีัน้เป็นวิชาการท่ีมีมาแต่โบราณกาลแลว้ 
แต่ยงัไม่มีต  าราเรยีนใหเ้ป็นหลกัในการศกึษา ดงันัน้จงึเกิดต าราเรยีน “ดนตรีวิทยา” ขึน้ 

ระบบโน้ตของท่านเป็น ระบบตัวอักษรไทย โดยประยุกตม์าจากระบบโน้ตสากล 
เพราะท่านเห็นว่าคนไทยอาจจะอ่านโนต้สากลด้วยความยากล าบาก อีกทัง้เป็นระบบที่ซบัซอ้น 
ท่านจงึประยกุตท์ฤษฎีใหม่ใหก้ลายเป็นต าราที่สามารถศกึษาไดง้่ายขึน้ หลกัการของโนต้ตวัอกัษร
นีท้่านไดร้บัแนวคิดมาจากนกัดนตรีชาวองักฤษช่ือ จอรน์ เกอรเ์ว็น (John Curwen) ที่เป็นตน้คิดใช้
ส  าหรบัขบัรอ้งเรียกว่า ตอนิก ซอล-ฟา โนเตชั่น (Tonic Sol-Fa Notation) (พระภยัพลรบ, 2453 : 
25) นอกจากนัน้แลว้ พระอภยัพลรบยงัไดก้ล่าวอีกว่า บรรดาอารยประเทศที่เจรญิแลว้ยงัไดมี้การ
บนัทกึช่ือคีตกวีที่มีช่ือเสียงไวม้ากมายดว้ย เพื่อเชิดชใูนความสามารถของนกัดนตรีเหลา่นัน้ อนัจะ
เป็นแรงบนัดาลใจใหแ้ก่ผูท้ี่ศกึษาวิชาดนตรีในภายหนา้ ฉะนัน้ ผูท้ี่ไดศ้กึษาต าราดนตรีวิทยานีแ้ลว้
ก็ควรจะไดถ้่ายทอดความรูใ้นการดนตรีใหเ้กิดความนิยมชมชอบแก่ชนรุน่หลงัต่อไป ทดัเทียมกบั
นานาประเทศ 

ระบบโนต้ของพนัโท พระอภยัพลรบเกิดขึน้ในช่วงสมยัการเปลี่ยนรชักาลจากรชักาล
ที่ 5 สูร่ชักาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) โดยพระอภยัพลรบไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายหนงัสือดนตรีวิทยาใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 แด่รชักาลที่ 5 เนื่องในวโรกาสเสด็จกลับจากประพาสยุโรป 
ปรากฏวา่เป็นที่พอพระราชหฤทยัอย่างมาก จนต่อมาไดต้ีพิมพห์นงัสือดนตรวีิทยาในปี พ.ศ. 2455 
ตรงกบัสมยัการปกครองของรชักาลที่ 6 ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นต าราเรียนในโรงเรียนของกระทรวง
ธรรมการ จงึนบัไดว้า่หนงัสือเลม่นีเ้ป็นต าราเลม่แรกท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนดนตรีของไทย 
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2.5. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของหลวงประดิษฐไ์พเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2454 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเพลงคน
ส าคญัท่านหนึ่งในวงการดนตรีไทย ท่านไดร้บัมอบหมายจากหม่อมเจา้หญิงพิจิตรจิราภาเทวกุล 
อาจารยใ์หญ่โรงเรียนราชินี ท่านเล็งเห็นความส าคญั และคณุค่าของการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ท่าน
เป็นผูว้างรากฐานการศกึษา เช่น อาชีวศกึษา และอนบุายขึน้เป็นพระองคแ์รก และใหเ้ปิดสอนวิชา
ดนตรีไทยแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป ในสมยันัน้การเรียนการสอนดนตรีไทยมกัใชว้ิธีท่องจ า ซึ่ง
ท าใหค้รู และศิษยต์อ้งเสียเวลามากในการเรียนรูบ้ทเพลง ประกอบกับจะตอ้งสอนเครื่องดนตรี
หลายเครื่องมือ ขณะเดียวกนัก็มีเวลาในการเรียนที่จ  ากดัดว้ย ดงันัน้หลวงประดิษฐ์ไพเราะจึงได้
คิดคน้เครื่องมือช่วยสอนเป็นโนต้ขึน้ โดยก าหนดใหใ้ชต้วัเลขไทย ๑ – ๙ ส าหรบัซอดว้ง และซออู้
เพื่อเป็นสญัลกัษณใ์นการกดนิว้ในแต่ละระดบัเสียง และใหใ้ชต้วัเลข ๑ – ๑๒ ส าหรบัจะเข ้และ
ขลุย่ แต่สว่นมากโนต้ของท่านมกัจะเป็นโนต้ตวัเลขไทย 9 ตวั เนื่องดว้ยคณุหญิงชิน้ ศิลปบรรเลง ผู้
เป็นบตุรสาวไดฝึ้กหดัซอดว้ง และรว่มบนัทกึโนต้ดว้ย 

ปัจจบุนัระบบโนต้ตวัเลขไทยของหลวงประดิษฐไพเราะยงัคงใชก้นัอยู่ในการเรยีนการ
สอนดนตรีไทยของมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ซึ่งเป็นสถาบนัดนตรีไทยเอกชนที่มีช่ือเสียงแห่ง
หนึ่ง ที่เปิดสอนวิชาดนตรีไทยใหแ้ก่เยาวชน และบคุคลทั่วไป 

ต่อมาหลวงประดิษฐไพเราะ จึงไดแ้บ่งบรรทัดโนต้จากที่เป็นบรรทัดละ 4 หอ้งโนต้
กลายเป็นบรรทดัละ 8 หอ้งโนต้ ซึ่งใชใ้นการเรียนการสอนเรื่อยมา ต่อมาในภายหลงัมลูนิธิหลวง
ประดิษฐไพเราะไดมี้การประยกุตใ์ชต้วัอกัษรภาษาองักฤษมาแทนตวัเลขเพื่อบอกระดบัเสียงดงันี ้

 
อกัษร D  แทนระดบัเสียง  โด 
อกัษร R  แทนระดบัเสียง  เร 
อกัษร M  แทนระดบัเสียง  มี 
อกัษร F  แทนระดบัเสียง  ฟา 
อกัษร S  แทนระดบัเสียง  ซอล 
อกัษร L  แทนระดบัเสียง  ลา 
อกัษร C  แทนระดบัเสียง  ซี 
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2.6. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของร้านดุริยบรรณ 
ระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ.2464 ไดเ้กิดโนต้เลขาสังคีตยเ์ป็นระบบโนต้แบบตัวเลข 

(NumeralNotation) ของรา้นดรุิยบรรณซึ่งประดิษฐ์ขึน้เพื่อใชเ้ป็นต าราเรียนแก่ผูท้ี่ซือ้เครื่องดนตรี
จากทางรา้นไปฝึกหดัดว้ยตนเอง โดยผูท้ี่คิดคน้ระบบนี ้คือ ขนุเจรญิดนตรีการ (เจริญ โรหิตโยธิน) 
ซึ่งเป็นครูดนตรีไทยประจ ารา้นดุริยบรรณนีเ้อง ร่วมกันกับครูสาย ดุริยางกูร หลานปูุของพระ
ประดิษฐ์ไพเราะ( มี ดุริยางกูร) ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นซึ่งไดก้่อตัง้รา้นขายเครื่องดนตรี อุปกรณด์นตรี
ไทย และจดัพิมพโ์นต้เลขาสงัคีตยจ์ าหน่ายจนไดร้บัความนิยมทั่วไป 

โนต้เลขาสงัคีตยข์องรา้นดรุิยบรรณไดอ้อกจ าหน่ายครัง้แรกในเดือนมรกราคม พ.ศ. 
2464 และไดร้บัความนิยมอย่างมากในช่วงนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2471 ทางรา้นไดน้ าโน้ต เลขา
สงัคีตยข์ึน้ทลูเกลา้ถวายพระเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 7 พระองคท์่านมีพระราชด ารสัว่าเป็นประโยชนใ์น
การฝึกหดัดนตรไีดด้ี จนมีการน าไปพิมพท์ี่หนา้ปกของสมดุโนต้วา่ “ไดท้ลูเกลา้ฯ ถวายแลว้” 

การคิดคน้ระบบโนต้ตวัเลขนีข้ึน้มา นับว่าเป็นวิวฒันาการอนัส าคญัในรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีของประเทศไทย ทั้งนีโ้ดยไดห้ลักแนวคิดมาจากการบันทึกโนต้ของจีน 
เพราะขนุเจริญดนตรีการนัน้เคยไปสอนซออูแ้ก่พระยาโกษาจารณ ์(บุญศรีประเภทศิร)ิ ขนุนางใน
สมยัรชักาลที่ 6 ซึ่งท่านพระยาผูน้ีมี้ความสนใจในภาษาจีน และดนตรีไทยควบคู่กนั ไป จึงไดจ้า้ง
ขุนเจริญดนตรีการมาสอนซออูแ้ละซินแสชาวจีนคนหนึ่งมาสอนภาษาจีนในเวลา ที่ว่างจากงาน
ราชการ 

การสอนของขนุเจรญิฯ นัน้เป็นการสอนปากเปลา่ ซึ่งซินแสสอนภาษาจีนนัน้เห็นการ
สอนแบบนีแ้ลว้จงึวิจารณว์า่ ท าใหช้า้ส  าหรบัการเรียนที่ตอ้งการความรวดเรว็ของนกัดนตรีประเภท
สมคัรเลน่อย่างพระยาโกษาจารณ ์ที่ตอ้งไดเ้พลง และท่องจ าเพลงไดด้ว้ยตนเองซินแสจงึแนะน าให้
ขุนเจริญดนตรีการรูจ้กัระบบการบนัทึกโนต้แบบจีนที่ใชต้วัเลขส าหรบัการบนัทึกเพลงของซอจีน
ส าหรบับอกต าแหน่งการวางนิว้ ใหก้ารกัน้หอ้งโนต้ตามจงัหวะของเพลงรวมไปถึงการบอกวิธีใชค้นั
ชกัเขา้ออกของซอในแตล่ะวรรคเพลงอีกดว้ย ซึ่งขนุเจรญิฯ ก็พอใจเป็นอย่างมากในหลกัการบนัทกึ
โน้ตของจีนที่ท  าใหส้ะดวกรวดเร็วขึน้ จึงขออนุญาตพระยาโกษาจารณ์น าหลักการดังกล่าวมา
ประยกุตใ์ชใ้นการประกอบวิชาชีพ โนต้เลขาสงัคีตยจ์งึไดเ้กิดขึน้จากการผสมผสานหลกัการบนัทกึ
โนต้ของจีนและไทยสามารถน ามาใชไ้ดอ้ย่างดี นั่นอาจเป็นเพราะระบบเสียงของดนตรีจีน และไทย
ที่เป็นระบบเสียงเพนตา้โตนิค (Pentatonic Scale) เหมือนกนั การน าหลกัการของดนตรีจีนมาใช้
จงึท าใหเ้กิดระบบโนต้ตวัเลขของไทยที่มีคณุสมบตัิค่อนขา้งสมบรูณแ์บบเกิดขึน้ 
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โนต้เลขาสงัคีตยเ์ป็นการบนัทึกบทเพลงส าหรบัเครื่องสายเท่านัน้ คือ ซออู ้ซอดว้ง
ขลุ่ย ขิม และจะเข ้ซึ่งแต่ละเครื่องดนตรี จะใช้ระบบการอ่านที่ต่างกันออกไป แต่ไม่แตกต่างกัน
มากนกั เพราะยงัคงใชร้ะบบแทนค่าดว้ยตวัเลขเหมือนกนั โดยการจดัพิมพน์ัน้จะพิมพอ์อกมาเป็น
โน้ตแยกเครื่องดนตรี ในหนึ่งฉบับที่ออกมานั้นจะมีเพลงประมาณ 6 – 8 เพลง ซึ่งจะมีเพลง
เหมือนกนัทกุเพลง ส าหรบัทกุเครื่องดนตรีตามที่ฉบบันัน้ ๆ บรรจไุวก้ลา่วคือ ถา้โนต้ซอดว้งฉบบัที่ 
4 บรรจุเพลงใดไว้โน้ตอื่น ๆ ทั้งซออู้ ขลุ่ย ขิม จะเข้ที่ เป็นฉบับที่  4 ก็จะบรรจุเพลงเหล่านั้นไว้
เหมือนกนั แต่เป็นทางเฉพาะของเครื่องดนตรีนัน้ ๆ เพื่อใหส้ามารถน าไปบรรเลงรว่มกนัเป็นวงได ้
แต่จะไม่มีการโนต้เพลงที่เป็นฉบบัรวมเครื่อง (Score) เพราะจะซบัซอ้นทัง้ในการบนัทึก และการ
ฝึกหดั เนื่องจากบนัไดเสียงของเครื่องดนตรมีีความแตกต่างกนั 

 
2.7. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของราชบัณฑิตยสภา 

ใน พ.ศ. 2473 ขณะที่ปอล เซลิค ด าเนินการบนัทึกโนต้เพลงไทนเป็นโนต้สากลนัน้ 
ทางราชบณัฑิตยสภา โดยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไดจ้ัดใหมี้การจดบนัทึกเพลงไทย
ดว้ยระบบโนต้สากลขึน้เช่นเดียวกัน โดยเชิญครูดนตรีไทยที่มีความรูค้วามสามารถในสมัยนั้น
หลายท่านมารว่มกนับอกท านองเพลงไทย หลกัฐานที่แสดงว่ามีการจดบนัทึกโนต้เพลงไทยในครัง้
นี ้คือ หนังสือพระด ารสัของกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ถึงเจา้พระยาวรพงศพ์ิพัฒน ์เสนาบดี
กระทรวงวงั ความวา่ 

…ดว้ยราชบณัฑิตยสภาปรารภวา่ เพลงป่ีพาทยม์โหรีของไทยฝึกหดั และรกัษากนัมา
แต่ดว้ยความทรงจ า เป็นเหตใุหเ้พลงป่ีพาทยม์โหรี 

ของเก่าสญูไป มีเหลืออยู่แตช่ื่อเป็นอนัมาก น่าเสียดายอยู่ เห็นวา่ความบกพรอ่งอนันี ้
อาจแกไ้ขในปัจจบุนันีด้ว้ยวิธีจดเพลงลงโนต้รกัษาไว ้

และราชบณัฑิตยสภาเต็มใจที่จะรบัอ านวยการ ถา้หากเจา้คณุเห็นชอบดว้ย และรบั
จะอดุหนนุ ดว้ยผูเ้ช่ียวชาญการดรุยิางคด์นตรีทัง้อย่างไทย 

และอย่างฝรั่งขึน้อยู่ในกระทรวงวงัทัง้นัน้ ขอใหพ้ระเจนดรุยิางคจ์ดัคนช านาญการจด
โนต้มาให ้และขอใหอ้นญุาตเรียกครูดรุยิางคด์นตรี 

ในกรมมหรสพมาบอกเพลงใหจ้ด จดแลว้เก็บรกัษาไวใ้นหอพระสมดุส าหรบัพระนคร 
เห็นวา่ถา้ท าอย่างนีจ้ะไดเ้พลงป่ีพาทยข์องไทยไว ้

สืบไปไม่มีสญู โดยไม่ตอ้งเพิ่มเงินจ่ายอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากค่ากระดาษเครื่อง
เขียน เพราะผูช้  านาญเหลา่นีร้บัเงินเดือนในกระทรวง 
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วงัอยู่แลว้ทัง้ ๒ พวก หวงัใจว่าเจา้คณุจะเห็นชอบดว้ย และอนญุาตตามที่เสนอมา...
(ปิยเวช บุญชูช่วย, 68 : 2545) ในการบันทึกโน้ตเพลงไทยในครัง้นั้นมีพระเจนดุริยางค์ (ปิติ 
วาทยกร) เป็นผูอ้  านวยการบนัทึกโนต้ ดงัพระเจนดรุยิางค ์(ปิติ วาทยกร) ไดก้ล่าวถึงบนัทึกความ
ทรงจ าตอนหนึ่งวา่ 

...พ.ศ. 2473 ในรชักาลพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั เพลงไทยมีโอกาสไหวตวัในทางที่ดีขึน้
ดว้ยการวางหลกัการบนัทกึเป็นโนต้สากล เพื่อเก็บรกัษา 

ไวเ้ป็นหลกัฐาน และเพื่อป้องกันการสูญหาย และเลอะเลือน แต่ไหนแต่ไรมาเพลง
ไทยของเราเคยจารกึจดจาอยู่ในสมองของอาจารยด์นตรีไทย 

ทัง้หมด เม่ือต่างมรณภาพไป เพลงไทยก็ตายตามไปดว้ย ที่มีเหลืออยู่ก็ค่อย ๆ ลด
จ านวนนอ้ยลงเป็นล าดบั ทัง้ยงัขาดตกบกพรอ่งผิดเพีย้น 

กันไปหาความแน่นอนไม่ได ้และโดยเหตุนีเ้พื่อจัดใหเ้พลงไทยไดรู้ปเป็นมาตรฐาน
ถาวรมิใหส้าบสญูไปเสีย งานบนัทกึเพลงไทยเป็นโนต้สากล 

จึงไดถู้กเริ่มขึน้ในความอ านวยการของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ การจด
บนัทกึเพลงไทยไดด้ าเนินไปที่วงัวรดิศ... (อาร ีสขุะเกศ,2513 : 51) 

การบันทึกโนต้เพลงไทยดว้ยระบบโนต้สากลครัง้นั้น กระท าในทอ้งพระโรงวังวรดิ
ศทกุวนัพฤหสับดี และวนัเสารต์ัง้แต่วนัที่ 19 กมุภาพนัธ ์2473 จนกระทั่งไดเ้ลิกลม้ไปเม่ือภายหลงั
เปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 

 
2.8. การบันทกึโน้ตเพลงไทยของกรมศิลปากร 

หลงัที่ทางราชการไดโ้อนงานดรุยิางคไ์ทย และดรุยิางคส์ากล จากกรมป่ีพาทยห์ลวง 
และโขนหลวงมาขึน้อยู่กบักรมศิลปากรแลว้ กรมศิลปากรจึงไดด้  าเนินการตรวจสอบ และบนัทึก
โนต้เพลงไทยต่อจากราชบณัฑิตยสภาเป็นครัง้ที่ 2 โดยเริ่มประชุมกนัที่โรงโขนหลวงสวนมิสกวนั
เป็นครัง้แรก เม่ือ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2479 โดยรฐับาลไดต้ัง้เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบเพลง
ไทยบนัทกึเป็นโนต้สากล” มีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานโดยต าแหนง่ ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที่ 4 
กลุม่ คือ 

กลุ่มที่ 1 เจา้หนา้ที่บอกเพลงใหจ้ด คือ ครูดนตรีไทย ผูมี้ความรูค้วามสามารถดา้น
ดนตรีไทยชัน้ครู 

กลุ่มที่ 2 เจา้หนา้ที่จดบนัทึกลงเป็นโนต้ คือผูท้ี่มีความรูด้า้นการเขียนโนต้สากล ใน
ความควบคมุของพระเจนดรุยิางค ์
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กลุม่ที่ 3 นกัดนตรีสากล คือ ผูท้าหนา้ที่อา่น และบรรเลงโนต้เพลงที่บนัทกึแลว้นัน้ 
กลุม่ที่ 4 คณะกรรมการตรวจสอบบทเพลงที่บนัทกึ ผูเ้ป็นพหสูตูในวิชาการดนตรไีทย 
อาจกล่าวไดว้่าเป็นการบนัทึกเพลงไทยที่สมบูรณแ์บบที่สดุ โดยบนัทึกแยกเป็นราย

เครื่องมือครบทกุเครื่องในการบนัทึกนัน้ใชท้างป่ีพาทย ์เพราะถือว่าเป็นทางหลกั เม่ือบนัทึกแลว้ก็
ตอ้งให้นักดนตรีสากลที่ไม่มีความรูเ้รื่องเพลงไทยอ่านโน้ต และบรรเลงออกมา เพื่อไม่ให้เกิด
อปุาทานในการบรรเลง 

การจดบนัทึก และตรวจสอบเพลงไทยคงจดัท ากนัต่อมาจนถึง พ.ศ. 2484 ก็ลม้เลิก
ไป รวมเพลงไทยที่ตรวจสอบ และบันทึกไว้ได้นั้นมีจ านวนรวม 475 เพลง แต่บทเพลงที่
คณะกรรมการไดท้ดลองตรวจสอบฟังกนัดแูลว้ และบนัทึกไวค้รบทุกแนวนัน้ คงมีอยู่ประมาณไม่
ถึง 100 เพลง ตน้ฉบบัเขียนดว้ยดินสอด าบนกระดาษอดัส าเนา ง่ายตอ่การเสื่อมเสียอย่างเป็นที่สดุ 
ปัจจบุนัเก็บรกัษาไวท้ี่กรมศิลปากร 

ภายหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 กรมศิลปากรไดพ้ิจารณาถึงการจดัพิมพโ์นต้เพลงไทย
ตามที่ไดจ้ดบนัทึกไวน้ัน้ โดยค านวณค่าใชจ้่ายแลว้อยู่ประมาณ 5 – 6 แสนบาท จึงคิดว่าถา้จะขอ
งบประมาณเพื่อการนีเ้ห็นจะเป็นการรบกวนรายจ่ายของรฐับาลมากเกินไป แต่ถา้จะพิมพไ์ปทีละ
เล็กละนอ้ยก็คงยืดเยือ้ออกไปอีก ซึ่งคณะกรรมการที่เคยรว่มทางการบนัทึกโนต้ที่ผ่านมาต่างก็ลม้
หายตายจากกนัไปมากแลว้ ถ้ามวัแต่เก็บตน้ฉบบัเอาไวแ้ลว้เกิดมีอนัเหตอุนัใดที่จะท าใหต้น้ฉบบั
เหลา่นัน้สญูเสียขึน้มา ก็จะยิ่งเป็นที่น่าเสียดายมากขึน้เป็นทวีคณู 

ดงันัน้ กรมศิลปากรจงึของบประมาณในการจดัพิมพเ์พลงไทยเพื่อจะจดัพิมพใ์หเ้สรจ็
สิน้ภายใน 3 ปี โดยจดัสรรใหไ้ดม้ากที่สดุเท่าที่จะมากได ้และเลือกจดัพิมพเ์พลงหลกั ๆ ที่ส  าคญั
ก่อนจงึเลือกพิจารณาระหว่างการพิมพใ์นประเทศกบัต่างประเทศ ถา้ท าในประเทศก็จะเสียค่าจา้ง
คดัลอกเสน้หมึกแลว้น าไปท าแท่นพิมพอ์ีกครัง้ ท าใหเ้สียเวลา และซบัซอ้นเกินไป จึงลองติดต่อ
บรษัิทการพิมพใ์นตา่งประเทศ เพราะเห็นวา่ไม่ตอ้งท างานซ า้ซอ้น และตวัพิมพค์งเรียบรอ้ยดีเพราะ
ตวัพิมพเ์ป็นโนต้สากลโดยตรงซึง่เพลงที่จดัพิมพใ์นครัง้นัน้มีดงันี ้

2.8.1 เพลงชุดโหมโรงเยน็ 
ในที่ สุดกรมศิลปากรก็มอบหมายให้บริษัท  เจ  ทริบัววิลล์ ลา ม่ี  แอนด์ โซ 

(J.Thibouville-Lamy & Co.) จัดพิมพโ์นต้สากล “เพลงชุดโหมโรงเย็น” เป็นเล่ม เม่ือ พ.ศ. 2493 
ครบทุกแนวบรรเลง คือ พิมพท์ัง้ฉบบัรวมเครื่อง (Score) และฉบบัแยกเครื่องวงป่ีพาทย ์ประกอบ
ค าอธิบายภาษาไทย และภาษาองักฤษ โดยพระเจนดรุิยางค ์เนือ้หาไดอ้ธิบายถึงระบบเสียงของ
ดนตรีไทยเปรียบเทียบกับระบบเสียงของดนตรีตะวันตก การก าหนดโน้ตบนเครื่องดนตรีไทย 
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ช่วงเสียงของเครื่องดนตรีไทยแตล่ะชนิด อธิบายเสียงต่าง ๆ ของตะโพน อธิบายเพลงแต่ละเพลงใน
ชุดนั้น ๆ และอธิบายหลักการของดนตรีไทยโดยย่อ ซึ่งเพลงในชุดนีป้ระกอบดว้ยเพลงต่าง ๆ 
จ านวน 17 เพลงคือ สาธุการ ตระหญา้ปากคอก ตระปลายพระลกัษณ ์ตระมารม่อม รวัสามลา ตน้
ชบุ เขา้ม่าน ปฐม ทา้ยปฐม ลา เสมอ รวัลาเดียว เชิดสองชัน้ เชิดชัน้เดียว กลม ช านาญ กราวใน 
ในการจัดพิมพ์ในครัง้นั้นจะเห็นว่าการบันทึกโน้ตเพลงชุดโหมโรงเย็นนั้นมีลักษณะค่อนข้าง
สมบูรณ ์เพราะสถานที่พิมพอ์ยู่ในประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นแหล่งของทฤษฎีโนต้สากลอยู่แลว้ การ
พิมพโ์นต้เพลงจึงมีตวัพิมพท์ี่มีลกัษณะเป็นมาตรฐาน สวยงาม ทัง้สญัลกัษณ ์เครื่องหมายต่าง ๆ 
ครบถว้น 

2.8.2 เร่ืองท าขวัญ 
ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2497 กรมศิลปากร ไดเ้ริ่มด าเนินการจัดพิมพโ์นต้เพลงไทย 

“เพลงเรื่องทาขวญั” เฉพาะฉบบัรวมเครื่อง (Score) โดยว่าจา้งโรงพิมพไ์ทยวฒันาพานิช จดัพิมพ์
เสร็จเม่ือ พ.ศ. 2498 ประกอบค าอธิบายภาษาไทย และภาษาอังกฤษของพระเจนดุริยางค ์
ลักษณะเนื ้อหาเหมือนกับเพลงชุดโหมโรงเย็น คือได้อธิบายถึงระบบเสียงของดนตรีไทย
เปรียบเทียบกับระบบเสียงของดนตรีตะวนัตกการก าหนดโนต้บนเครื่องดนตรีไทย ช่วงเสียงของ
เครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด อธิบายเสียงต่าง ๆ ของตะโพน อธิบายเพลงแต่ละเพลงในชุดนัน้ ๆ 
และอธิบายหลกัการของดนตรีไทยโดยย่อซึ่งเพลงเรื่องท าขวญัประกอบดว้ยเพลงต่าง ๆ ดงันี ้นาง
นาค มหาฤกษ์ มหากาฬ สังขเ์ล็ก มหาชัย ดอกไม้ไทร ดอกไมไ้พร ดอกไมร้่วง พัดชา บา้บ่น คู่
บ้าบ่น เคียงบ้าบ่น มโนราห์โอด ต้นกราวร  า กราวร  า ดับควันเทียน โน้ตเพลงเรื่องท าขวัญนั้น 
จัดพิมพข์ึน้ในประเทศไทย โดยส านักพิมพไ์ทยวัฒนาพานิชย ์ลักษณะการพิมพอ์อกมาจึงขาด
เครื่องหมายบางอย่างไป ไม่ไดส้ดัส่วนบา้ง เพราะการพิมพโ์นต้เพลงสากลไม่น่าใช่เรื่องที่นิยมกนั
นกัในสมยันัน้ ถา้จะใชโ้นต้สากลก็จะเขียนกันเสียส่วนมาก แต่ก็นับว่าเป็นวิวฒันาการอนัส าคญั
อย่างหนึ่งของวงการดนตรีไทย และดว้ยฝีมือคนไทย 

 
2.9. การบันทกึโน้ตเพลงด้วยระบบเชอเว่ 

โนต้เชอเว ่(Chevé) รเิริม่น ามาใชใ้นประเทศไทยโดยพระเจนดรุยิางค ์(ปิติ วาทยะกร) 
ซึ่งไดน้  ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการอ่าน และรอ้งเพลงในต าราการดนตรีของท่านที่ออกมาในปี 
พ.ศ.2495 ช่ือว่า “หลกัวิชาการดนตรีและการขบัรอ้ง” โดยเรียบเรียงแยกเป็น 3 เล่ม เพื่อเป็นการ
เผยแพรศ่ิลปการดนตรีใหก้วา้งขวาง และเป็นแบบแผนในการศึกษาเหมือนอย่างนานาประเทศที่
เจรญิแลว้ เพราะในช่วงนัน้กระแสวฒันธรรมตะวนัตกแพรห่ลายเขา้มาอย่างต่อเนื่อง การเรยีนการ
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สอนจึงเกิดขึน้ทัง้ดนตรีไทย และดนตรีสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีสากล ท าใหเ้กิดการเรียนรู ้
ทฤษฎีโนต้สากลขึน้อย่างกวา้งขวาง 

ระบบโนต้เชอเว่ เป็นระบบโนต้ที่ปรากฏอยู่ในต ารา “หลกัวิชาการดนตรีและการขบั
รอ้ง” ของพระเจนดรุยิางค ์(ปิติ วาทยะกร) ซึ่งไดน้  ามาจากระบบการเรียนการอ่านขบัรอ้งแบบไซค ์
ซิงกิง (Sight – Singing) ของชาวฝรั่งเศษ 4 คน คือ ปิแอร ์กาลิน (Peèrre Galin) เอียมปารีส
(Aimé Paris) นาไนนป์ารสี (Nanine Paris) และเอมิล เชอรเ์ว ่(Emile Chevé) 

ในการเรียนวิชาการดนตรี และการขับรอ้งนั้น พระเจนดุริยางคไ์ดเ้ล็งเห็นว่ากว่าที่
นกัเรียนจะไดเ้รียนรูถ้ึงวิธีการขบัรอ้งตามตวัโนต้จนครบทกุบนัไดเสียงนัน้ อาจก่อใหเ้กิดความเบื่อ
หน่าย และทอ้ถอยในการเรียน เพราะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษานาน จึงไดค้ิดนาระบบโนต้แบบ
เชอเว่เขา้มาช่วยใหน้กัเรียนสามารถรอ้งเพลงได ้อย่างนอ้ยเพลงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ระบบโนต้เชอเวน่ีจ้ะ
สามารถใหค้วามสะดวกในการเรียนขัน้เริ่มตน้ไดร้ะดบัหนึ่งเท่านัน้ แต่ยงัไม่มีความสมบูรณเ์พียง
พอที่จะน ามาใชบ้นัทกึบทเพลงที่มีความละเอียด และยากได ้

ระบบโนต้นี ้เชอเว่ และภรรยา ไดจ้ดัพิมพข์ึน้เป็นต าราการขบัรอ้งที่ช่ือว่า เมสอดอิลี
มอนทารีเดอมิวสิคโวคอล (Methode elemontaire de musique vocale) ในปี 1844 และเป็นที่
นิยมกนัอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึง่ศตวรรษที่ 19 จนมีการน าไปใชโ้นโรงเรียน
ดว้ย  และแพรข่ยายอยู่ในแถบยโุรป 

 
2.10. การบันทกึ และพมิพโ์น้ตเพลงไทยเล่ม 1 

ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2511 กรมศิลปากรไดมี้การจดบันทึก
เพลงไทยเป็นโนต้สากล โดยคดัเลือกบทเพลงที่มีคณุค่า และสมควรจดบนัทึก จดัพิมพเ์ผยแพรใ่น
วารสารศิลปากร มีทัง้ทางรอ้ง และทางบรรเลง ส าหรบัทางบรรเลงนัน้บันทึกเป็นทางกลาง ๆ หรือ
ทางทั่วไป มิไดบ้นัทึกแยกทางเฉพาะเครื่องมือ คลา้ยกับโนต้ของปอล เชลิค ผูท้ี่น  าไปใชบ้รรเลง
จ าเป็นจะตอ้งมีความรูพ้ืน้ฐานเฉพาะในเรื่องทางบรรเลงดว้ยจึงจะใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง การบนัทึก
โนต้เพลงในครัง้นัน้ อาจารยม์นตรี ตราโมท เป็นผูค้วบคมุ และไดอ้ธิบายบทเพลงเหลา่นัน้ไวด้ว้ย ผู้
ที่เขียนโนต้ คือ ครูพิษณ ุแช่มบาง โดยในวารสาร 1 เลม่มีโนต้เพลง 1 เพลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 
พระเจา้อยู่หวัรชัการที่ 9 ทรงโปรดเกลา้ฯ ใหก้รมศิลปากรจดัท าเพลงไทยแบบโนต้สากล โดยการ
น าเอาเพลงที่มีคุณค่า และสมควรจดบันทึกมาพิมพเ์ป็นหลักฐาน แลว้เผยแพร่ ซึ่งหนังสือเล่ม
ดังกล่าว กรมศิลปากรจึงน าท าเพลงที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปากรมารวมเป็นเล่ม ให้ช่ือ
หนงัสือว่า “โนต้เพลงไทย เล่ม 1 โนต้เพลงไทย” และมีการพิมพเ์ผยแพรค่รัง้ที่ 2 ในพ.ศ. 2511 อีก
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ครัง้หนึ่ง ซึง่มีเพลงที่ปรากฏอยู่หลายเพลง ทัง้ประเภทเพลงโหมโรง เพลงอตัราจงัหวะสามชัน้ เพลง
เถา เพลงลา 

 
2.11. การบันทกึ และพมิพโ์น้ตเพลงไทยของสุดใจ ศรีเบญ็จา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 สดุใจ ศรีเบ็ญจา ไดท้  าแบบเรียนเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ 
เป็นแบบเรียนดว้ยตนเอง โดยบนัทึกเพลงไทยเป็นโนต้สากลพรอ้มทัง้ไดก้ าหนดโนต้ส าหรบัเครื่อง
ดนตรีชนิดต่าง ๆ คือ ระนาดเอก เสียงต ่าสดุเป็นเสียง เร เสียงที่ 2 เป็นเสียง ซอล และเสียงสงูสดุ
เป็นเสียง มี ระนาดทุม้ เสียงต ่าสดุเป็นเสียง เร เสียงสงูสดุเป็นเสียง ฟา จะเขส้ายลวดเสียงต ่าสดุ
เป็นเสียง ลา สายเอกเสียงสงูสดุเป็นเสียง มี ขลุ่ยเพียงออ เสียงต ่าสดุของขลุ่ยเพียงออเป็นเสียง ที 
การบนัทกึเพลงไทยเป็นโนต้สากลของสดุใจ ศรีเบ็ญจา นัน้แตกต่างกบัของกรมศิลปากร คือ สดุใจ 
ศรีเบ็ญจา ใชเ้ครื่องหมายก าหนดจังหวะ (Time Signature) เป็น ¢ หรือ 2/2 ซึ่งของกรมศิลปากร
จะเป็น 2/4 

 
2.12. การบันทกึโน้ตเพลงไทยระบบตัวอักษรไทย”ด ร ม ฟ” 

ในระยะเวลาต่อมาไดเ้กิดระบบโนต้ตวัอกัษรที่ใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั ไม่ทราบที่มาแน่
ชดัว่าใครเป็นผูค้ิดคน้ และน ามาใชเ้ป็นคนแรก แต่อาจารยม์นตรี ตราโมท ไดเ้คยใหส้มัภาษณว์่า 
โนต้ตวัอกัษร “ด ร ม ฟ ” นี ้ขา้ราชการกรมไปรษณียท์่านหนึ่งเป็นผูเ้ริ่มน ามาใชเ้ป็นคนแรก ระบบ
โนต้นีมี้ลกัษณะของการผสมผสานกนัหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโนต้ตวัอกัษรของพระอภยั
พลรบกบัโนต้เลขาสงัคีตยข์องดรุยิบรรณ และโนต้ตวัเลขไทย 9 ตวั ของหลวงประดิษฐไพเราะเรียก
ไดว้่าเป็นการผสมผสานระบบโน้ตทั้งหมดที่มีใชก้ัน ข้อดีของโน้ตระบบนี ้คือ เป็นโน้ตกลางที่
สามารถใชไ้ดก้บัเครื่องดนตรทีกุชนิด แตกตา่งจากโนต้ระบบตวัเลข 

 
2.13. การพมิพโ์น้ตเพลงไทยในวโรกาสแหง่ปีกาญจนาภเิษก 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ในวโรกาสแห่งปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 50 ปี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณอันลน้พน้ในงานการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสาระความรูแ้ก่ประชาชน จึงได้
มอบหมายใหก้รมศิลปากรจดัพมิพห์นงัสือชดุ “โนต้เพลงไทย” เลม่ 1 2 และ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
โดยไดร้วบรวมโนต้เพลงไทยที่เผยแพรใ่นนิตยสารศิลปากรมาแลว้ และหนงัสือโนต้เพลงไทยเลม่ 1 
จดัพิมพข์ึน้ ทา้ยที่สดุจึงตัง้คณะกรรมการขึน้มาตรวจสอบอีกครัง้ก่อนตีพิมพ ์นบัว่าเป็นการสรา้ง
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ผลงานการอนรุกัษเ์พลงไทยเดิมอย่างต่อเนื่อง จาก พ.ศ. 2504 ท าใหใ้นปัจจบุนัมีหนงัสือโนต้เพลง
ไทยทัง้หมด 3 เลม่ดว้ยกนั 

หนังสือโน้ตเพลงไทยเล่ม 1 2 และ 3 ที่พิมพ์ออกมาใหม่นีบ้ันทึกโน้ตด้วยระบบ
คอมพิวเตอรเ์ป็นทัง้ทางรอ้ง และทางเครื่องดนตรีบรรเลงขบัรอ้ง ตวัอกัษรชดัเจนตวัโนต้สวยงาม 
รูปเล่มชวนใหห้ยิบอ่าน นับเป็นมรดกทางดุริยางคศิลป์ที่สมบูรณ์งดงามยิ่ง ดว้ยพระบารมีแห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอนัประเสรฐิของปวงชนชาวไทย 

 
2.14. การพมิพโ์น้ตเพลงไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ได้จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลง 
“โนต้เพลงไทยฉบบัครู” ขึน้ จ านวน 6 เลม่ภายใตโ้ครงการฟ้ืนฟโูนต้เพลงไทยฉบบัครู โดยไดใ้หก้าร
สนบัสนุนการจัดพิมพต์ามที่ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง และคณะไดไ้ปพบส าเนาไมโครฟิลม์ที่นายเดวิด 
มอรต์ัน (David Morton) นักศึกษาวิชาดนตรีชาวอเมริกันที่เขา้มาศึกษาวิชาดนตรีไทย เพื่อท า
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถ่ายไมโครฟิลม์โน้ตเพลงไทยเหล่านีไ้วเ้ม่ือ พ.ศ. 2500 ต่อมา      
ดร.ปัญญา รุ่งเรือง ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเค้นท์ และได้ไปพบส าเนาไมโครฟิลม์ที่
มหาวิทยาลยัเคน้ท ์ไดข้ออนุญาตน ากลบัมายงัประเทศไทย แลว้ถ่ายทอดโนต้เพลงเหล่านัน้จาก
ไมโครฟิล์มคอมพิวเตอร ์และพิมพ์ออกมาได้อย่างชัดเจน เสนอขอให้คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์จดัพิมพเ์ผยแพร ่จึงเท่ากบัเป็น การน าเอาสมบตัิทางวฒันธรรมอนัล า้
ค่าของประเทศไทยที่สาบสญูไปจากสงัคมไทยมาเกือบ 60 ปี กลบัคืนมายังประเทศไทยอีกครัง้
โนต้เพลงไทยฉบบัครูนีเ้ป็นการบนัทกึเพลงไทยเป็นโนต้สากลในระหวา่ง พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2475 
ช่วงหนึ่ง และระหว่าง พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485 อีกช่วงหนึ่ง โชคดีที่นายเดวิด มอรต์ัน (David 
Morton) ไดร้บัอนุญาตใหถ้่ายไมโครฟิลม์ไวเ้ม่ือ พ.ศ. 2500 ก่อนที่ไฟจะไหมค้รัง้ใหญ่ที่โรงละคร
แห่ งชาติที่ เป็ นสถานที่ เก็บ โน้ต เพลงเหล่านั้น  เม่ื อวันที่  9  พฤศจิกายน  2503 ขณ ะนี ้
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดจ้ดัพิมพห์นงัสือ “โนต้เพลงไทยฉบบัครู” เสรจ็สมบรูณแ์ลว้ จ านวน 6 
เลม่ ดงันี ้

เลม่ที่ 1 เพลงเรื่องฝรั่งร  าเทา้ เป็นโนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 
เลม่ที่ 2 เพลงเรื่องพระรามเดินดง เป็นโนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 
เลม่ที่ 3 เพลงเรื่องมอญแปลงเป็นโนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 
เลม่ที่ 4 เพลงเชิดจีนเป็นโนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 
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เล่มที่ 5 เพลงตับลาวเจริญศรี (พระลอ) เป็นโนต้รวมวง โนต้แยกทางเครื่องดนตรี 
และเพลงแขกบรเทศ เถา โนต้รวมวง โนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 

เลม่ที่ 6 มี 4 เพลง 
เพลงที่ 1 ตบันางซินเดอรลิลา โนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 
เพลงที่ 2 ตบัอีแมน (นิทราชาครติ) โนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี
เพลงที่ 3 สาธุการ โนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตรี  
เพลงที่ 4 สาธุการกลอง โนต้รวมวง และโนต้แยกทางเครื่องดนตร ี 

จากที่กล่าวมาทัง้หมด จะเห็นว่าชาวตะวันตกนั้นเริ่มมีการจดบันทึกโนต้เพลงมาก่อน 
ส าหรบัคนไทยแต่เดิมนัน้ไม่นิยมจดบนัทึกโนต้เพลง แต่พอกาลเวลาล่วงมาเรื่อย ๆ พบว่าการจด
บันทึกโน้ตเพลงนั้นเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน ์คนไทยจึงคิดคน้ระบบโนต้ต่าง ๆ ขึน้เพื่อใชใ้นการ
บนัทกึเพลง รวมทัง้ใชร้ะบบโนต้สากลมาประยกุตใ์ชด้ว้ย ซึง่ในปัจจบุนันี ้ระบบโนต้เพลงของดนตรี
ไทยยงัไม่สมบรูณแ์บบทีเดียว คงยงัตอ้งคิดคน้ และตกลงกนัใหช้ดัเจนว่าจะใชร้ะบบการจดบนัทึก
อย่างไรที่จะเป็นเอกลกัษณบ์่งบอกว่าเป็นระบบโนต้ของดนตรีไทย จากประวตัิการบนัทกึโนต้เพลง
ไทยที่ผูเ้ขียนสืบคน้มากล่าวในที่นี ้อาจจะมีโนต้ระบบอื่น ๆ อีกก็ไดท้ี่ไม่ไดน้  ามากล่าว เพราะจะ
กลา่วเฉพาะระบบที่รูจ้กักนัทั่วไป ถึงอย่างไรความพยายามในการประดิษฐ์ระบบโนต้ส าหรบัดนตรี
ไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนีเ้พราะความตอ้งการในการ
น าไปใชข้องแต่ละคนมีต่างกนั ท าใหบ้คุคลเหลา่นัน้ ไดป้ระดิษฐ์สิ่งที่ท  าหนา้ที่เป็นเครื่องมือช่วยใน
การขับรอ้งหรือบรรเลงขึน้ เป็นระบบโนต้เพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม ระบบโนต้
ทัง้หลายก็ยงัคงตัง้อยู่บนรากฐานของระบบโนต้ในลกัษณะต่าง ๆ คือตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 
ประการ คือ ระดับเสียง ความยาวของเสียง และเครื่องหมายต่าง ๆ ดังที่ไดก้ล่าวมาแลว้ ซึ่งจะ
น าไปเป็นแบบแผน และประยกุตใ์ชต้่อไป 

ปาหนัน ค าฝอย (2553) การบันทึกนั้นหมายถึง การสรา้งการยอมรบัในเหตุการณ์
ประสบการณ์บางอย่างคติความเช่ือที่ส่งต่อจากปากเปล่าท าให้เรื่องนั้น  ๆ มีน า้หนัก มีความ
ศกัดิสิ์ทธ์ิ มีความน่าเช่ือถือสืบต่อเป็นลายลกัษณอ์กัษร การบนัทกึจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ี
จะน ามาใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจจะบันทึกเป็นในรูปของรูปภาพ จิตรกรรม ประติมากรรม 
องคป์ระกอบอย่างหนึ่งที่ส  าคญัต่อการจดบนัทึกคือ ภาษา ซึ่งมนษุยไ์ดก้ าหนดขึน้เป็นสญัลกัษณ์
เพื่อสื่อสารกนั และท าใหเ้กิดความเขา้ใจกัน ภาษาจึงเป็นสิ่งส  าคญัและเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการ
บนัทกึ อนัจะน าไปซึง่ประโยชนม์หาศาลในการน าไปใช ้ตามที่ สงดั ภเูขาทอง (2532 : 22) กลา่วไว้
ว่า “อนัภาษาทั่วไปนัน้ ย่อมมีทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน ปรกติเรานิยมใชภ้าษาพดูกนัเป็นส่วน
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ใหญ่เพื่อความเขา้ใจ แต่ท าไมเราจึงตอ้งสรา้งสญัลกัษณข์องเสียงคือตวัอกัษรเล่า ก็เพราะเราได้
ประโยชน์จากการที่น  าเอาตัวอักษรเหล่านั้นมาบันทึก นอกจากเพื่อช่ วยความจ าแล้วยังให้
ประโยชนใ์นดา้นการวินิจฉยัในสิ่งตา่ง ๆ ไดส้ะดวกขึน้กวา่ที่จะเปลง่เสียงเพียงอย่างเดียว” กรรมวิธี
ในการบนัทกึนัน้ ย่อมแตกต่างกนัไปไดต้ามแต่สภาพและลกัษณะของวตัถทุี่น  ามาบนัทกึ เช่น การ
แกะสลกัหรือเขียนลงบนหิน การประทบัตราลงบนดินเหนียว เป็นตน้ และดว้ยความแข็งแรงคงทน
ของวสัดทุี่น  ามาใชน้ี ้จะส่งผลใหส้ามารถเก็บรกัษาขอ้ความจากโบราณกาลสู่ปัจจบุนัไดแ้มจ้ะอยู่
ในสภาวะที่ง่ายต่อการถกูท าลายก็ตาม 

ปาหนนั ค าฝอย (2553) อา้งถึง เฉลิมศกัดิ ์พิกลุศรี (2540) ดนตรีจีนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของประชาชนอย่างเสมอมาในทกุยคุทกุสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไดร้บัการสนบัสนนุจากบคุคล
ระดบัผูน้  าและชนชัน้ปกครองท าใหเ้กิดกิจกรรมอนัเก่ียวเนื่องกบัดนตรีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนต าราดนตรีหยจูิงซึ่งยกย่องใหเ้ป็นวิชาขดัเกลาจรยิธรรมจิตใจแก่ชนชัน้ปกครองตามลทัธิของ
ขงจือ๊ หรือการจดัแบง่หมวดหมู่ดนตรีออกเป็นหลายประเภท ในสมยัของจกัรพรรดิเหวยตี่ (Wendi) 
เป็นที่ทราบกนัดีว่าจีนเป็นประเทศแรกในโลกที่คิดคน้กรรมวิธีการพิมพข์ึน้ใช ้ดงันัน้จะเป็นไปเสีย
ไม่ไดเ้ลยที่จะไม่ปรากฏหลักฐานใดเอาไวใ้หช้นรุ่นหลังไดศ้ึกษา ต่างจากประเทศไทยเราที่การ
บันทึกโน้ตเพลงไทยเพิ่งจะริเริ่มท าเป็นกิจจะลักษณะกันเม่ือช่วงสมัยรชักาลที่ 5 นีเ้อง อีกทั้ง
ความส าคญัและประโยชนข์องดนตรีนัน้มีมากมายดงัที่พระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 9 ทรงพระราชทาน
สมัภาษณท์ี่สหรฐัอเมรกิาความตอนหนึ่งวา่ “ดนตรีเป็นสว่นหนึ่งของขา้พเจา้ จะเป็นแจ๊ส หรือไม่ใช่
แจ๊สก็ตามดนตรีลว้นอยู่ในตวัคนทกุคนเป็นสว่นที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา ส าหรบัขา้พเจา้ดนตรีคือส่ิง
ประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณค่าของดนตรีทุกประเภท เพราะว่าดนตรีแต่ละประเภท
ต่างก็มีความเหมาะสมตามแต่โอกาสและอารมณท์ี่ต่างกนั” 

 
3. คอมพวิเตอร ์(Computers) 

 
3.1. คอมพวิเตอร ์และซอฟตแ์วร ์(Computers and Software) 

การก าเนิดของคอมพิวเตอรเ์ม่ือประมาณหา้สิบกว่าปีที่แลว้ เป็นกา้วส าคญัที่น  าไปสู่
ยุคสารสนเทศ ในช่วงแรกมีการน าเอาคอมพิวเตอรม์าใชเ้ป็นเครื่องค านวณ แต่ต่อมาไดมี้ความ
พยายามพฒันาใหค้อมพิวเตอรเ์ป็นอปุกรณส์ าหรบัการจดัการขอ้มลูเม่ือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ไดก้า้วหนา้มากขึน้ท าใหส้ามารถสรา้งคอมพิวเตอรท์ี่มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพสงูขึน้ สภาพ
การใชง้านจึงใชง้านกนัอย่างแพรห่ลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ และ
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สงัคมจึงมีมาก มีการเรียนรู ้และใชส้ารสนเทศกันอย่างกวา้งขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมกลา่วไดด้งันี ้

1) การสรา้งเสรมิคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ สภาพความเป็นอยู่ในสงัคมเมือง มีการพฒันา
เรื่องด้านของการใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึน้ มีการน ามา
ประยุกตใ์ชก้บัสิ่งอ านวยความสะดวกในชีวิตมนษุยต์่าง ๆ มากมาย ทัง้ภายในบา้นและนอกบา้น 
เช่น ใชค้วบคมุเครื่องปรบัอากาศ ใชค้วบคมุระบบไฟฟ้า ภายในบา้น เป็นตน้  

2) สรา้งความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถกระจายไปทั่วทกุหนแห่งแมแ้ตถ่ิ่นทรุกนัดาร ท าใหเ้กิดการกระจายโอกาศการเรียนรู ้มีการ
ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล นอกจากนี ้ ในปัจจุบันมีความพยายามที่ ใช้ระบบการ
รกัษาพยาบาลผ่านเครือขา่ยสื่อสารเพื่อเสรมิสรา้งความเท่าเทียมของสิทธิพืน้ฐานอีกดว้ย 

3) สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียน ใน
ปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร ์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู ้เช่น วิดิทัศน ์เครื่องฉาย
ภาพ คอมพิวเตอรช์่วยสอน คอมพิวเตอรช์่วยจดัการศึกษา จัดตารางสอน ค านวณระดบัคะแนน 
จดัชัน้เรียน ท ารายงานเพื่อใหผู้บ้ริหารไดท้ราบถึงปัญหา และการแกปั้ญหาในโรงเรียน ปัจจบุนัมี
การเรียนการสอนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึน้ 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัสิ่งแวดลอ้ม การจดัการทรพัยากรธรรมชาติหลายอย่าง
จ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ อาทิเช่น การดแูลรกัษาป่า 
จ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูล มีการใชภ้าพถ่ายดาวเทียม การติดตามขอ้มูลสภาพอากาศ การพยากรณ์
อากาศ การจ าลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดลอ้มเพื่อปรบัปรุงแกไ้ข การเก็บรวบรวมขอ้มลูคณุภาพน า้
ในแม่น า้ต่าง ๆ การตรวจวดัมลภาวะตลอดจนการใชร้ะบบการตรวจวดัระยะไกลมาช่วยที่เรียกว่า
โทรมาตร เป็นตน้ (ปาหนนั ค าฝอย, 2553 น. 43-44; อา้งอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. 2551 : เว็บไซต)์ 

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินการในหน่วยงานต่าง  ๆ ในปัจจุบันเป็น
อย่างยิ่ง ทกุหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มลูเพื่อใชใ้นองคก์ร ประเทศไทยมีระบบ
ทะเบียนราษฎรท์ี่จดัท าดว้ยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจดัเก็บขอ้มลูภาษีใน
องค์การทุกระดับเห็นความส าคัญที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวขอ้งกับคนทุกระดับ พัฒนาการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใหชี้วิตความเป็นอยู่ของคน
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เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ดงัจะเห็นไดจ้ากการพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร ์การใชต้าราง ค านวณ และใช้
อปุกรณส์ื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
3.2. การใช้ซอฟตแ์วร ์

ความจ าเป็นของการใชซ้อฟตแ์วร ์ซอฟตแ์วร ์(Software) หมายถึงโปรแกรมที่ใช้
สั่งงานใหค้อมพิวเตอร ์ซอฟตแ์วรห์มายถึงขัน้ตอนการท างานที่เขียนขึน้ดว้ยค าสั่งจัดเป็นชุดการ
สั่งงานของคอมพิวเตอร ์โดยชุดค าสั่งเหล่านีเ้ช่ือมโยงกนัเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอร์
นัน้ท างานตามค าสั่งท างานบนพืน้ฐานกบัขอ้มลูที่เป็นตวัเลขฐานสอง เป็นเพียงตวัเลข 0 กบั 1 ซึ่ง
ใชแ้ทนขอ้มลูที่เป็นตวัเลขตวัอกัษร รูปภาพ หรือเสียง 

โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ใชส้ั่งงานคอมพิวเตอรจ์ึงเป็นซอฟตแ์วร ์เพราะเป็นล าดบั
ขัน้ตอนการท างานของคอมพิวเตอร ์ในเครื่องคอมพิวเตอรท์  างานแยกกนัไดม้ากมายหลากหลาย
ด้วยชุดซอฟต์แวรท์ี่ท  างานต่างกันของการท างาน โปรแกรมคอมพิวเตอรท์  าให้คอมพิวเตอร์
สามารถท างานไดม้ากมาย เพราะว่ามีผูพ้ฒันาชุดซอฟตแ์วรม์าใหเ้ราสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร ์
อาจใชค้อมพิวเตอรช์่วยค านวณบัญชี การใช้คอมพิวเตอรช์่วยงานในระบบการจองห้อง บัตร
โดยสาร บัตรเขา้ชมการแสดงต่าง ๆ หรือคอมพิวเตอรน์  ามาช่วยในงานที่มีขอ้มูลต่างมากมาย 
ช่วยงานในงานเอกสาร เป็นตน้ การที่คอมพิวเตอรด์  าเนินการใหป้ระโยชนไ์ดม้ากมายมหาศาลจะ
อยู่ที่ ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนส าคัญของระบบคอมพิวเตอร ์หากขาดซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอรก์็ไม่สามารถท างานได ้ซอฟตแ์วรจ์ึงเป็นสิ่งที่จ  าเป็นและมีความส าคญัมาก และเป็น
สว่นประกอบหนึ่งที่ท  าใหร้ะบบสารสนเทศเป็นไปไดต้ามที่ตอ้งการ 

 
3.3. ซอฟตแ์วร ์และภาษาคอมพวิเตอร ์

เม่ือมนุษยต์อ้งการใชค้อมพิวเตอรช์่วยในการท างาน มนุษยจ์ะตอ้งบอกขัน้ตอน
วิธีการใหค้อมพิวเตอรร์บัรู ้การที่บอกสิ่งที่มนุษยเ์ขา้ใจใหค้อมพิวเตอรร์บัรูแ้ละท างานไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งจ าเป็นตอ้งมีสื่อกลาง ถา้เปรียบเทียบกับชีวิตประจ าวนัแลว้เรามีภาษาที่ใชใ้นการติดต่อซึ่ง
กนัและกนั เช่นเดียวกนัถา้มนษุยต์อ้งการจะถ่ายทอดความตอ้งการใหค้อมพิวเตอรร์บัรูแ้ละปฏิบตัิ
ตามจะต้องมีสื่อกลาง ส าหรับการติดต่อเพื่ อให้คอมพิวเตอร์รับ รู ้เราเรียกสื่อกลางนี ้ว่า
ภาษาคอมพิวเตอรเ์นื่องจากคอมพิวเตอรท์  างานดว้ยสญัญาณทางไฟฟ้า ใชแ้ทนดว้ยตวัเลข 0 และ 
1 ดังนั้นผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์จะใช้ตัวเลข 0 และ 1 นี ้เป็นรหัสแทนค าสั่ งในการสั่ งงาน
คอมพิวเตอร  ์และชุดค าสั่งโดยใช้ระบบเลขฐานสองนี ้คอมพิวเตอรส์ามารถเข้าใจได้เราเรียก
เลขฐานสองที่เป็นชุดค าสั่งการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร ์และใชส้ั่งงานคอมพิวเตอร ์ในการ
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ท างานของคอมพิวเตอร ์ดังนั้นจึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวรห์รือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จึงเป็นส่วนส าคัญที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ให้ด าเนินการตาม
แนวความคิดที่ไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ แลว้คอมพิวเตอรต์อ้งท างานตามโปรแกรมเท่านัน้ไม่สามารถ
ท างานที่นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นโปรแกรม 

 
3.4. ชนิดของซอฟตแ์วร ์

ในบรรดาซอฟตแ์วรห์รือโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่มีผู้พัฒนาขึน้เพื่อใช้งานกับ
คอมพิวเตอรมี์มากมาย ซอฟตแ์วรเ์หล่านีอ้าจไดร้บัการพฒันาโดยผูใ้ชง้านเองหรือผูพ้ฒันาระบบ
หรือ ผูผ้ลิตจ าหน่าย หากแบ่งแยกชนิดของซอฟตแ์วรต์ามสภาพการท างานพอแบ่งแยกซอฟตแ์วร์
ไดเ้ป็นสองประเภท คือ ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏิบตัิการ (Operating System Software) และซอฟตแ์วร์
ประยกุต ์หรอืซอฟตแ์วรแ์อปพลิเคชนั (Application Software) 

3.4.1 ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏบิัติการ (Operating System Software) 
คือซอฟตแ์วรท์ี่บริษัทผูผ้ลิตคิดคน้และสรา้งมาเพื่อจัดการกับระบบการท างาน

ของซอฟตแ์วรร์ะบบการท างานพืน้ฐาน ของเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น รบัขอ้มูลจากแป้นพิมพต์ัว
อกัขระและน าไปแปลความหมายสง่ต่อใหเ้ครื่องคอมพิวเตอรรู์ค้วามหมาย เพื่อน าไปแสดงผลออก
บนจอภาพ หรือน าออกไปยังเครื่องพิมพ์ ข้อมูลบนหน่วยความจ ารอง เม่ือเราเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอรท์นัทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรจ์ะท างานตามโปรแกรม
ทนัทีโปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอรท์  างานนีเ้ป็นซอฟตแ์วรร์ะบบ ซอฟตแ์วรร์ะบบอาจเก็บไวใ้น
รอมหรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หากไม่มีซอฟตแ์วรร์ะบบคอมพิวเตอรจ์ะท างานไม่ได ้ซอฟตแ์วร์
ระบบยังใชเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟตแ์วรอ์ื่น  ๆ และยังรวมไปถึงซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นการ
แปลภาษาต่าง ๆ 

3.4.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์แอปพลิ เคชัน  (Application 
Software) 

ซอฟตแ์วรป์ระยกุต ์เป็นซอฟตแ์วรท์ี่ใชก้บังานดา้นต่าง ๆ ตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชท้ี่สามารถน ามาใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยตรง ปัจจบุนัมีผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรใ์ชง้านออกจ าหน่ายมาก 
การประยกุตง์านคอมพิวเตอรมี์ความนิยมทั่วไป และเป็นมมุกวา้ง เราอาจแบ่งซอฟตแ์วรป์ระยกุต์
ไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ คือ ซอฟตแ์วรส์  าเรจ็รูป และซอฟตแ์วรท์ี่พฒันาขึน้ใชง้านเฉพาะ ซอฟตแ์วร์
ส  าเรจ็รูปปัจจบุนัที่นิยมใชมี้ออกมากมาย เช่น ซอฟตแ์วรจ์ดัการและประมวลค า ซอฟตแ์วรต์าราง
ท างาน 

 



  45 

1. ซอฟตแ์วรส์  าเรจ็รูป 
ในบรรดาซอฟต์แวรป์ระยุกต์ที่ มีใช้กันทั่ วไป ซอฟต์แวรส์  าเร็จ รูป (Package 

Software) เป็นซอฟต์แวรท์ี่ไดร้บัความนิยมสูงมาก ซอฟตแ์วรส์  าเร็จรูปเป็นซอฟตแ์วรท์ี่บริษัท
พฒันาขึน้แลว้น า ออกมาจ าหน่ายเพื่อใหผู้ใ้ชง้านซือ้ไปใชไ้ดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเสียเวลาในการพฒันา
ซอฟตแ์วรอ์ีก ซอฟตแ์วรส์  าเรจ็รูปที่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทั่วไป และเป็นที่นิยมของผูใ้ชมี้ 5 กลุ่ม
ใหญ่ ไดแ้ก่  

1.1. ซอฟต์แวรป์ระมวลค า (Word Processing Software) เป็นซอฟต์แวร์
ประยกุตใ์ชส้  าหรบัการพิมพเ์อกสารสามารถแกไ้ข เพิ่ม แทรก ลบ และจดัรูปแบบเอกสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เอกสารที่ป้อนขอ้มูลไวเ้ป็นขอ้มูล เรียกใชง้านแกไ้ข หรือพิมพอ์อกเป็นเอกสารได ้
รูปแบบตัวอักษรสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบต้องการ เอกสารมีความเรียบรอ้ย 
ซอฟต์แวรป์ระมวลค าที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เช่น Microsoft Word Apple Pages Google Docs 
เป็นตน้ 

1.2. ซอฟต์แวรต์ารางท างาน (Spread Sheet Software) ซอฟต์แวรท์ี่ มี
ความสามารถในการค านวณต่าง ๆ ทางตวัเลข หรือทางคณิตศาสตร ์การท างานของซอฟตแ์วร์
เป็นรูปแบบตารางการท างานใชเ้ป็นหลกัการท างานที่คลา้ยการที่มีกระดาษขนาดใหญ่อนัเต็มไป
ดว้ยเครื่องมือต่าง ๆ ในตารางนัน้มีช่องส าหรบัใหใ้สต่วัเลข ขอ้ความ หรอืสตูรการค านวณ สามารถ
สั่งใหค้  านวณตามหรือวางแมก้ระทั่งสามารถวางเงื่อนไขตามตอ้งการ ซอฟตแ์วรต์ารางท างานที่
นิยมใช ้เช่น Microsoft Excel Apple Numbers Google Sheets เป็นตน้ 

1.3. ซอฟตแ์วรก์ารจดัการฐานขอ้มลู (Data Base Management Software)  
คือการใชค้อมพิวเตอรใ์นการใชเ้ก็บรวบรวมฐานขอ้มลูและจดัการกบัขอ้มลูที่เก็บไว ้จึงจ าเป็นตอ้ง
มีซอฟตแ์วรท์ี่มีความสามารถในการจดัการขอ้มลูรวมทัง้สามารถรวบรวมขอ้มลูที่มีความแตกต่าง
กนัหลาย ๆ ขอ้มลูที่มีความเก่ียวขอ้งกนัไวใ้นคอมพิวเตอร ์เรียกว่าฐานขอ้มลู ซอฟตแ์วรก์ารจดัการ
ฐานขอ้มูลจึง หมายถึงซอฟตแ์วรท์ี่ช่วยจัดเก็บ คน้หาน าออกมาใช้งาน รายงาน และสามารถ
สรุปผลขอ้มลูที่มี ซอฟตแ์วรจ์ดัการฐานขอ้มลูที่นิยมใช ้เช่น Microsoft Access MySQL เป็นตน้ 

1.4. ซอฟต์แวรน์  าเสนอ เป็นซอฟต์แวรท์ี่ ใช้ส  าหรับน าเสนอข้อมูลการ
แสดงผลตอ้งสามารถดงึดดูความสนใจ ซอฟตแ์วรเ์หลา่นีจ้งึเป็นซอฟตแ์วรท์ี่นอกจากสามารถแสดง
ขอ้ความในลกัษณะที่จะสื่อความหมายใหเ้ขา้ใจไดง้่าย สามารถสรา้งแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพ
ได ้ตวัอย่างของซอฟตแ์วรน์  าเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint Apple Keynote เป็นตน้ 
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2. ซอฟตแ์วรใ์ชง้านเฉพาะ การประยกุตใ์ชง้านดว้ยซอฟตแ์วรส์  าเรจ็รูป มกัจะเนน้
การใชง้านทั่วไป แต่อาจจะน ามาประยกุตโ์ดยตรงกบังานที่มีการท างานและระบบที่เป็นไปในทาง
เฉพาะไม่ได ้ดงันัน้จึงตอ้งมีการพฒันาซอฟตแ์วรท์ี่สามารถใชง้านไดเ้ฉพาะเจาะจงกับงานแต่ละ
ประเภทนัน้ ๆ ใหต้รงกบัความตอ้งการของแต่ละงาน ซอฟตแ์วรใ์ชง้านเฉพาะ มกัเป็นซอฟตแ์วรท์ี่
ผูพ้ัฒนาตอ้งศึกษารูปแบบการท างานความตอ้งการนั้น ๆ แลว้จัดท าใหเ้หมาะสมกับงาน หรือ
ความตอ้งการในระบบการท างานนัน้ ๆ 

 
4. ซอฟตแ์วรด์นตรี และการบันทกึโน้ตดนตรี Music and Music Notation Software 
 

ความเกี่ยวพันของคอมพวิเตอรก์ับดนตรี 
ภายในเครื่องซินธิไซเซอร ์และเปียโนไฟฟ้า หรืองดนตรีไฟฟ้านัน้ มีอปุกรณส์ าคญั ๆ

ประกอบดว้ย  IC (Integrated Circuit : วงจรรวม) และ Microprocessor ซึ่งถือเป็นมนัสมองของ
เครื่องดนตรี โดยลักษณะของอุปกรณ์ดังนี ้ จึงถือได้ว่าซินธิไซเซอรเ์ป็นคอมพิวเตอร ์แต่ เป็น
คอมพิวเตอรท์ี่ท  างานดนตรโีดยเฉพาะ 

ในปัจจบุนันกัดนตรี นกัประพนัธเ์พลง สามารถใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรแ์บบตัง้โต๊ะหรือ
แบบพกพา (Note Book) ที่ใชง้านทั่วไปใหท้ างานดนตรีไดเ้ช่นเดียวกับคอมพิวเตอรส์  าหรบังาน
ดนตรีโดยเฉพาะ และดว้ยเทคโนโลยีที่กา้วหนา้อย่างมากจึงไดผ้ลผลิตงานดนตรีที่มีประสิทธิภาพ
อย่างยิ่ง คอมพิวเตอรท์ี่ ใช้กับดนตรีนั้นก็แบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ Dedicated music 
computer และ Personal computer (อดลุย ์วงศแ์กว้, 2542) 

 
คอมพวิเตอรส์ าหรับงานดนตรีโดยเฉพาะ Dedicated music computer 
เป็นคอมพิวเตอรท์ี่สรา้งขึน้มาเพื่อการดนตรีโดยเฉพาะ  ตัง้แต่ยคุเริ่มตน้มามีอยู่เพียง

สองยี่หอ้เท่านั้นคือ Fairlight (Fairlight Computer Musical Instrument, CMI) จากออสเตรเลีย 
กับ Synclavier ของอเมริกา ทั้งสองยี่ห้อนีร้าคาแพงมาก สรา้งขึน้เพื่อท างานในสตูดิโอทั้งงาน
ดนตรีและดนตรีประกอบภาพยนตร ์

ตัวอย่างคุณลักษณะทั่วไปของคอมพิวเตอรด์นตรียี่ห้อ Synclavier 3320 มีดังนี ้
สามารถเล่นตวัโนต้ได ้32 เสียงพรอ้มกนั หน่วยความจ าภายใน (RAM) ขนาด 32 Mb. Hard disk 
ความจุ 720 Mb. มีระบบบันทึกเสียง (Analog to Digital) แบบ 16 bit ราคาประมาณ 42,000 
เหรยีญสหรฐั 
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Synclavier 9600 ความสามารถเพิ่มขึน้สามเท่าของตวัแรกคือเล่นโนต้ไดพ้รอ้มกัน 
96 เสียง หน่วยความจ าภายใน (Ram) 96 Mb Hard disk ความจุ 3 Gb บันทึกเสียงต่อเนื่องได้
ยาวนานถึง 3 ชั่ วโมง ที่ความถ่ี 50 kHz ระบบบันทึกเสียงขนาด 16 แทร็ก ราคา ประมาณ 
100,000 เหรยีญสหรฐั (ราคาปี 1989 และไม่รวมภาษี) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 Synclavier 9600  
ที่มา : https://www.matrixsynth.com/2011/05/synclavier-9600-complete-original.html 

 
คอมพิวเตอรด์นตรีที่กล่าวมานีมี้ขนาดใหญ่ราวโต๊ะปิงปอง มี CPU เท่า ๆ กับตูใ้ส่

เอกสาร และมีประสิทธิภาพสงูมากในการผลิตงานดนตรี 
 
คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (Personal Computer) 
เป็นคอมพิวเตอรท์ี่ใชง้านทั่วไป ซึ่งสามารถท างานดา้นดนตรีไดด้ว้ย ในการท างาน

ดา้นดนตรจีะตอ้งอาศยัหรอืเพิ่มเติมอปุกรณบ์างอย่างที่จ  าเป็น เช่น Sound card, Interface card, 
Sound module และโปรแกรมประยกุตส์  าหรบังานดนตรี (Music software) ตวัอย่างคอมพิวเตอร์
ที่นิยมใชใ้นงานดนตรตี่อเน่ืองมา 

Apple Mcintosh 
- Model : 512K, 512K enhanced, Mac Plus, Mac SE, Mac II ฯลฯ  
- CPU : ขนาด 16 ถึง 32 bit ของ Motorola ตระกลู 6800XX  
- Interfacing (การเช่ือมต่อกับเครื่องดนตรี) : ตอ้งหาเพิ่มเติม เช่น MIDI, SMPTE, 

TAPE SYNC.  
- Price range : ค่อนขา้งแพงจนถึงแพงมาก  
ข้อสังเกต : เป็นคอมพิวเตอรท์ี่ มี Software ดนตรีจากบริษัทต่าง ๆ เขียนขึน้มา

สนับสนุนมากมาย และมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เช่นระบบ Sequencer, ระบบการพิมพต์ัวโน้ต 

https://www.matrixsynth.com/2011/05/synclavier-9600-complete-original.html
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(โดยการใช ้Laser printer) และโดยเฉพาะระบบการบนัทกึเสียงแบบใหม่ลา่สดุในแบบ Analog to 
Digital ที่ดีที่สุดในจ านวนคอมพิวเตอรป์ระเภทเดียวกัน มีสิ่งที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือ กลุ่ม 
Mcintosh นั้นหลายรุ่นจะรวมจอภาพกับ CPU เป็นยูนิตเดียวกัน ซึ่งก็น่าจะสะดวกดีต่อการ
เคลื่อนยา้ยพกพา (Portable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 Apple Mcintosh Model : 512K 
ที่มา: https://www.flickr.com/photos/br1dotcom/4736429879 

 
IBM PC 
- Model : IBM PC, XT, AT และ Personal System 2(PS2)  
- CPU : 16 ถึง 32 bit  
- Interfacing : ไม่มีในตวั  
- Price range : พอสมควรจนถึงแพง  
ขอ้สังเกต : เป็นคอมพิวเตอรท์ี่เปิดโอกาสใหผู้มี้ฝีมือพัฒนาระบบไดอ้ย่างเต็มที่มี 

Software และ Hardware มีใหเ้ลือกมากมาย ระบบการท างานค่อนขา้งอาจยุ่งยากอยู่บา้งคือตอ้ง
จ าค าสั่งการใชง้านที่เป็นตัวอักษร (Command-based system) ผิดกับพวก Mcintosh, Amiga, 
Atari ที่ใชค้  าสั่งเป็นแบบรูปภาพ ( Icon-based system ) ซึง่จ  าง่ายกวา่ 
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ภาพประกอบ 4 IBM PC Model : IBM XT 
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibm_px_xt_color.jpg 
 
ในปัจจบุนันกัดนตรี นกัประพนัธเ์พลง นกัเรียบเรียงเสียงประสาน สามารถใชเ้ครื่อง

คอมพิวเตอรท์  างานดา้นดนตรีในบา้น บนโต๊ะที่ท  างาน หรอืสรา้งสตดูิโอท่ีเหมาะกบังานโดยไม่ตอ้ง
ไปท างานในสตูดิโอขนาดใหญ่ ไดผ้ลงานที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากทั้งความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ละความสามารถของโปรแกรมดนตรีไดพ้ัฒนามาจนสนองความตอ้งการในระดบั
สว่นบคุคลอย่างแทจ้รงิแลว้ 

 
ซอฟตแ์วร ์การบันทกึโน้ตดนตรี (Music Notation Software) 
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ที่แพรห่ลาย และนิยมใชก้นัมีหลากหลาย ในช่วงแรกเริ่ม

การเติบโตอย่างรวดเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร ์ในรูปแบบของประเภทตัง้โต๊ะ (Desktop) ในช่วง
ราวทศวรรษที่ 1980 ท าใหเ้กิดซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรีรุ่นแรก ๆ มากมาย เป็นประโยชน์
ส  าหรบันกัแต่งเพลงรุน่ใหม่ นกัการศกึษาดนตรี และนกัศกึษาการประพนัธเ์พลงซึง่เป็นวิธีที่ไม่แพง
มากในการสรา้งสรรคง์านดนตรี เพื่อใชส้  าหรบัดนตรีออเคสตรา และงานอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
พวกมนัใชง้านที่ยุ่งยาก โดยส่วนใหญ่จะถกูใช้งานเชิงพาณิชย ์เนื่องจากราคาที่ไม่สามารถเขา้ถึง
ไดข้องนักแต่งเพลง นักดนตรีที่ไม่ใช่มืออาชีพส่วนใหญ่ทั่วไป ในช่วงปี 1990 หลายคนในช่วงตน้ 
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ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ต่าง ๆ ถกูเลิกใชไ้ปเนื่องจากซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ที่
ใหม่กว่าในดา้นการใชง้านง่าย และคณุภาพของผลงาน ไดซ้อฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี Finale 
และ Sibelius ที่ไดร้บัการปล่อยออกมา พรอ้มคุณภาพสูง และคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งท าให้
เหมาะส าหรบัการใชง้านกบังานเพลงเกือบทกุประเภท 

ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี สว่นใหญ่เกือบทัง้หมดใชรู้ปแบบของไฟลเ์ป็นของตนเอง
ในการบนัทึกไฟลข์อ้มลู ดงันัน้เพื่อที่จะท าการยา้ยขอ้มลู ระหว่างตวัโนต้เพลงที่มีความต่างกนันี ้
หรือการส่งขอ้มลูไฟลไ์ปมา ของซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ประเภทอื่น ๆ ดว้ยกนั ไดส้ะดวก
ขึน้ ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ส่วนใหญ่ยังมีความสามารถน าเขา้ หรือส่งออกรูปแบบไฟล์
การแลกเปลี่ยนมาตรฐานอย่างนอ้ยหนึ่งรูปแบบที่สามารถใชง้านรว่มกนั เช่น 

รูปแบบไฟล ์MIDI เป็นมาตรฐานที่ไดร้บัการสนบัสนุน สามารถใชง้านรว่มกบัซอฟตแ์วร ์
การบนัทึกโนต้ดนตรีได ้เกือบทัง้หมด อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเภทไฟลใ์นรูปแบบนีไ้ดร้บัการ
ออกแบบมาส าหรบัการเล่นกลับ (เช่น Sequencers) แทนที่จะเป็นการบันทึกโน้ตดนตรี จึงให้
ผลลพัธโ์ดยประมาณเท่านัน้ และขอ้มลูในเชิงสญัลกัษณจ์ะสญูหายไปในกระบวนการ  

รูปแบบไฟล์ MusicXML เป็นรูปแบบมาตรฐานส าหรบัการบันทึกโน้ตดนตรี ที่ใช้กับ
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี Finale  

รูปแบบไฟล ์NIFF เป็นรูปแบบไฟลท์ี่ลา้สมยั ซึ่งสามารถใชง้านกบัซอฟตแ์วร ์การบนัทึก
โนต้ดนตร ีนอ้ยมากเพียงไมต่วั 

รูปแบบไฟล ์SIB เป็นรูปแบบมาตรฐานส าหรบัการบันทึกโนต้ดนตรี ที่ใชก้ับซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ีSibelius 

ซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี นั้นสามารถน าเข้า และส่งออกเป็นรูปแบบไฟล์ใน
รูปแบบอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น  PDF, ข้อความ (ASCII), รูปภาพ (PNG, SVG, EMF) และเสียง 
(Vorbis OGG) เป็นตน้ 

นอกจากนีย้งัมีรูปแบบขอ้ความที่มนุษย์สามารถอ่านไดเ้ช่น ตัวอกัษร ABC, LilyPond, 
ASCII และไฟลข์อ้ความ NoteWorthy Composer สิ่งเหล่านีส้ามารถแสดงเป็นเสียงพูดไดอ้ย่าง
ง่ายดายดว้ยซอฟตแ์วรอ์า่นหนา้จอ สว่นขยายซอฟตแ์วรไ์ปยงั MediaWiki  

ภายในปี 2000 ตลาดส่วนใหญ่ถูกครอบง าโดย ซอฟต์แวร ์Finale (โดยเฉพาะใน
สหรฐัอเมริกา) และ Sibelius (แพร่หลายในอาณาจักรมาตั้งแต่ปี 1993 และขยายไปทั่วโลก
หลังจากที่เปิดตัว Windows ในปี 1998) โปรแกรมราคาไม่แพงเช่น Capella ที่ได้รบัส่วนแบ่ง
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การตลาดที่ส  าคัญในบางประเทศ อย่างไรก็ตามซอฟตแ์วร ์Sibelius และ Finale ก็ยังคงครอง
ตลาดในปี 2012 

ในช่วงปี 2012 บริษัท Avid ไดท้  าการเขา้ซือ้สิทธิบัตรของซอฟตแ์วร ์Sibelius และทีม
พัฒนาหลักถูกไล่ออก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 และบริษัท Steinberg ได้ออกประกาศว่าได้
ว่าจา้งอดีตทีมผูพ้ัฒนาซอฟตแ์วร ์Sibelius เพื่อสรา้งซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี Dorico ซึ่ง
เปิดตวัในเดือนตลุาคม 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 หนา้ตา่งการท างานของ Software Finale 2011 

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Finale_2011.jpg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 Software Sibelius Ultimate ของบรษัิท Avid 



  52 

การใช้งานซอฟตแ์วร ์การบันทกึโน้ตดนตรี 
การใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของกระบวนการบนัทกึโนต้

ดนตรนีัน้ สว่นใหญ่จะมีขัน้ตอนที่คลา้ยคลงึกนั ซึ่งอาจมีมากหรอืนอ้ยกวา่กนัขึน้อยู่กบังบประมาณ
ในการจดัหาอปุกรณท์ี่มีคณุภาพใชใ้นการท างาน และความรูค้วามช านาญของผูใ้ชง้านดว้ย จาก
การศกึษาการใชเ้ทคโนโลยีในการประพนัธเ์พลงงานดนตรีมีขัน้ตอนการท างานดงันี ้

ส่วนใหญ่แลว้ผูท้ี่ใชค้อมพิวเตอร ์จะสามารถรบัรูข้อ้มลูหลงัจากการประมวลผลแลว้
จากคอมพิวเตอรผ์่านทางจอแสดงผล ซึง่นัน้เป็นการรบัรูผ้่านทางการมองเห็นซึ่งเป็นเพียงสว่นหนึ่ง
ของประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของมนษุย ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกบัการใชชี้วิตประจ าวนัยงัมีอีกส่วนหนึ่งที่
เรารบัรูค้วบคู่ไปกบัการมองเห็น นั่นก็คือการไดย้ิน ดงันัน้แลว้ในการออกแบบสื่อมลัติมีเดียต่าง ๆ 
เราจะพบเห็นการใหค้วามส าคญักบัเสียงในน า้หนกัที่เท่ากนักบัภาพ โดยเฉพาะ งานดา้นวิดีโอเกม 
เนื่องจากผูอ้อกแบบวิดีโอเกมเล็งเห็นถึงความส าคญัในการสรา้งความสมจรงิในทกุมิติใหก้บัผูเ้ล่น 
เราจึงเห็นไดว้่า วิดีโอเกมในปัจจุบนัไดมี้การก าหนดขอ้จ ากัดในส่วนของฮารด์แวรต์่าง ๆ รวมถึง
การด์เสียงใน คอมพิวเตอร ์เพื่อรองรบัความตอ้งการนัน้ ๆ ดว้ยเช่นกนั ไม่เพียงเท่านัน้ สถาปนิก 
มณัฑนากร นกัออกแบบเวที นกัสงัคมวิทยา นกัดนตรี และศิลปินที่ท  างานเก่ียวกบัเสียง จึงตอ้งรู ้
และเขา้ใจบทบาทของเสียงที่มีต่อสมัผสั การรบัรูข้องมนษุย ์และผลของปัจจยัภายนอกที่มีต่อเสียง
ดงักลา่ว 

เม่ือเราน าทัง้เสียงกบัภาพเขา้มาใชใ้นงานของเราแลว้ ทัง้สองสิ่งจะเกือ้หนนุ และเป็น
แรงผลกัดนั ใหฝ่้ายใดฝ่ายหนึ่งมีน า้หนกัในการน าเสนอมากขึน้ เนื่องจากเสียงจะเป็นปัจจยับง่บอก
ถึงขอบเขตของสถานที่ ที่เกิดเสียงไปดว้ย ซึ่งปัจจยัที่ท  าใหเ้รารบัรูข้อบเขตที่เกิดเสียงนัน้คือสภาพ
เสียงก้อง (Reverberation) เม่ือ สถานที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะเสียงก้องที่ เกิดขึน้ย่อม
แตกต่างกันออกไปดว้ย แต่การรบัรูท้ี่ว่านีต้่างจาก การรบัรูท้างตา เพราะการรบัรูเ้สียงที่ว่านีเ้กิด
จากนิยามที่สมองสรา้งขึน้จากประสบการณ์เดิมว่า สภาพแวดลอ้ม ของเสียงนัน้ ๆ เป็นอย่างไร  
(ประดิษฐ์ แสงไกร. 2553: 38) 

ลกัษณะทางกายภาพของเสียงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศรอบ ๆ ตัวเรา 
สง่ผลใหเ้กิดคลื่นเสียง หลงัจากนัน้สมองจะแปรสญัญาณที่รบัรูผ้่านห ูเกิดเป็นคลื่นไฟฟ้าที่ความถ่ี
เดียวกัน และรบัรูเ้สียงดังกล่าว โดยทั่วไปเรามักใชห้น่วยวัดความถ่ีของเสียงเป็นเฮิรต์ซ ์(Hertz) 
หรือรอบต่อวินาที ทั้งนี ้ หลังจากเสียงใด ๆ เกิดขึน้ ก็ตาม สมองของมนุษยจ์ะก าหนดรบัรูต้าม
สภาพของเสียงนัน้ ๆ โดยทั่วไปเวลาที่เรารบัรูเ้สียงท่ีความถ่ีต่าง ๆ สมองจะสั่งการวา่เสียงสงูเกิดขึน้
ในสถานที่ซึ่งแตกต่างจากเสียงต ่า ดงัจะเห็นไดว้่าเวลาที่เราฟังเสียงสงู เรา จะรูส้กึว่าเสียงลอยขึ ้น 
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ส่วนเวลาที่เราฟังเสียงต ่า เสียงจะกดลงต ่า หูของมนุษยส์ามารถรบัรูเ้สียงไดท้ี่  20 ถึง 20000 
เฮิรต์ซ ์และจะตอบสนองย่านความถ่ีของเสียงพูดมนุษยไ์ดด้ีที่สดุ แต่มีขอ้สงัเกตอยู่บางประการ 
นั่นคือ มนุษย ์จะไม่สามารถแยกแยะการเปลี่ยนแปลงความถ่ีไดทุ้กครัง้ เพราะปัจจัยส าคัญที่
เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูอ้ีกอย่างหนึ่ง คือความเขม้ของเสียง (Intensity) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 ความถ่ีของเสียงเป็นเฮิรต์ซ ์(Hertz) 
ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:50Hz60Hz.svg 

ดนตรีโดยใชค้อมพิวเตอรใ์นปัจจุบนันี ้เป็นที่แพร่หลาย โดยสาเหตุหลกัมาจากการ
เขา้ใจของผูใ้ชว้่าการใชซ้อฟตแ์วรใ์นการผลิตผลงานทางดนตรีนัน้เป็นเรื่องง่าย ทัง้ที่จรงิแลว้ การที่
จะใชซ้อฟตแ์วรผ์ลิตดนตรีที่มีคณุภาพนัน้ ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ผูใ้ชจ้  าเป็นที่จะตอ้งใชค้วามรู้
ความช านาญในการใชเ้ครื่องมือรว่มกบั ความรูใ้นดา้นทฤษฎีดนตรี และความเขา้ใจ ธรรมชาติของ
เครื่องดนตรชีนิดต่าง ๆ ไดอ้ีกอีกดว้ย 

ในการผลิตดนตรีดว้ยคอมพิวเตอร ์หลกัๆ แลว้ในดา้นเทคนิคจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 
ประการ ไดแ้ก่ ไฟลเ์สียงดิจิตอล (Digital Audio) มิดี ้(MIDI) และเสียงสงัเคราะห ์(Synthesized 
Sound) (พลสิทธ์ิ ทินกร ณ อยธุยา. 2553: 43) 

 
5. แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับความต้องการจ าเป็น และการประเมินความต้องการ
จ าเป็น 

ความหมาย และแนวคิดของความต้องการจ าเป็น 
ตามพจนานุกรมของ Webster (สุวิมล ว่องวาณิช. 2558: น. 33; อ้างอิงจาก 

Nufeldt; & Guralnik. 1998) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ความต้องการจ าเป็น (Need)” 
หมายถึง สิ่งที่ เป็นประโยชน์ซึ่งขาดแคลน และเป็นที่ต้องการหรือปรารถนาจะได้ ส  าหรบัค า
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แปลภาษาไทยที่ใชก้ันมีหลายค า ไดแ้ก่ “ความตอ้งการจ าเป็น” หรือ “สิ่งที่ตอ้งการ” หรือ “สิ่งที่
จ  าเป็น” หรือ “ความตอ้งการ” แต่อย่างไรก็ตามยังมีนักวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของ
ความตอ้งการจ าเป็นไวอ้ย่างหลากหลายดงันี ้

คูฟแมน และอิงลิช (Kaufman; & English. 1981: 37) กล่าวไวว้่า “ความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง ช่องวา่งระหวา่ง "สิ่งที่เป็น" และ "สิ่งที่ควรเป็น" ในแง่ของผลลพัธ”์ 

(องอาจ นยัพฒัน,์ 2532, น. 6) กลา่วไวว้่า ความตอ้งการจ าเป็น (Needs) เป็นความ
แตกต่างหรือ ไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นหรือสิ่งที่ตอ้งการ (Desired or Required 
Outcomes) กบัสิ่งที่มีอยู่จรงิ ๆ ในปัจจบุนั (Current Outcomes) 

รีเวียร ์และคนอื่น ๆ (Reviere; et al. 1996: 5) กล่าวไวว้่า “ความตอ้งการ หมายถึง 
ช่องว่างระหว่างความเป็นจริง และสภาพตามอดุมคติซึ่งเป็นที่ยอมรบัจากค่านิยมของชมุชน และ
อาจเปลี่ยนแปลงได ้

กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2546, น. 75) กล่าวไวว้่า “ความตอ้งการจ าเป็น (Needs) เป็น
ความประสงคข์องบคุคล งาน หน่วยงาน องคก์ารหรอืสงัคมที่จ  าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนอง” 

จากความหมายของความตอ้งการจ าเป็นดังที่กล่าวมานัน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า 
ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่จริงกบัสภาพที่
ควรจะเป็น และสิ่งที่จ  าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง หรือก่อให้เกิดประโยชน์เม่ือได้รับการ
ตอบสนอง 

ส าหรบัแนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น (Needs) มีพฒันาการมายาวนานกว่า 
70 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 Bode ไดเ้ขียนบทความที่ ช่ือว่า “The Concepts of Needs” และ
ไดร้บัการตีพิมพใ์นหนงัสือเรื่อง “Progressive Education at the Crossroads” ท าใหแ้นวคิดเรื่อง
ความตอ้งการจ าเป็นเกิดขึน้เป็นครัง้แรกในโลก (สบุิน ยุระรชั. 2554: 32; อา้งอิงจาก สวุิมล ว่อง
วาณิช. 2550) โดยแนวคิดของความตอ้งการจ าเป็นสามารถจดัเป็นหมวดหมู่ไดต้ามมุมมอง ดงันี ้
(สวุิมล วอ่งวาณิช. 2558: น. 33-37; สบุิน ยรุะรชั. 2554: 33) 

1. มมุมองทางจิตวิทยา 
โดยทั่วไป ความตอ้งการจ าเป็น (Needs) เป็นที่รูจ้กักนัในทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึ่งเจา้ของ

ทฤษฎีนี ้ คือ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ได้ท าการทดลองกับลิงพบว่าความ
ตอ้งการจ าเป็นมีหลายระดับ และมนุษยห์รือสัตวจ์  าเป็นตอ้งไดร้บัการตอบสนองความจ าเป็น
พืน้ฐานก่อน และในปี ค.ศ. 1943 มาสโลว ์(Maslow) ไดเ้สนอทฤษฎีล าดบัขัน้ความตอ้งการจ าเป็น 
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ไวใ้นบทความช่ือว่า “A Theory of Human Motivation” โดยได้
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ก าหนดล าดับขัน้ความตอ้งการจ าเป็นในรูปแบบพีระมิด เรียกว่า “พีระมิดความตอ้งการจ าเป็น
พืน้ฐานของมนษุย ์(Maslow’s Hierarchy of Needs Pyramid)” ที่จดัล าดบัไวเ้ป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ความตอ้งการจ าเป็นทางกายภาพ (Physiological Needs) หมายถึง อากาศ 
ความอบอุ่น อาหาร การนอนหลบั ความตอ้งการจ าเป็นนีมี้ความเขม้ขน้มาก เป็นความตอ้งการ
ตลอดชีวิตของมนุษยท์ุกคน หาไม่ไดร้บัสิ่งใดสิ่งหนึ่งในความตอ้งการขา้งตน้แลว้ก็อาจส่งผลให้
มนษุยน์ัน้ตายลงได ้

ขัน้ที่ 2 ความตอ้งการจ าเป็นดา้นความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง 
ความตอ้งการรอดผลจากอันตรายทั้งปวงทั้งที่สามารถควบคุมไดแ้ละไม่ไดส้ามารถควบคุมได้ 
โดยเฉพาะในเด็กเลก็ยิ่งตอ้งไดร้บัความรูส้กึมั่นคงปลอดภยัในการด ารงชีวิต 

ขั้นที่  3 ความต้องการจ า เป็นด้านความรัก  และการเป็นเจ้าของ (Love and 
Belonging Needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่ตอ้งการเพื่อน คนรกั รูส้ึกว่าตนเองเป็นที่ตอ้งการ 
เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

ขั้นที่  4 ความต้องการจ า เป็นด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem Needs) 
หมายถึง ความรูส้กึภาคภมูิใจในการเป็นที่ยอมรบัทัง้จากตนเอง และผูอ้ื่น ในขัน้นีมี้ความรูส้กึแยก
เป็น 2 ระดับ ระดับที่ต  ่ากว่า คือ ตอ้งการให้คนเช่ือถือ มีช่ือเสียงเป็นที่รูจ้ัก ระดับที่สูงกว่า คือ 
ความตอ้งการนับถือในตนเอง มีความเช่ือมั่น มีความสามารถบรรลคุวามส าเร็จของเป้าหมายที่
ก าหนด 

ขัน้ที่ 5 ซึ่งเป็นความตอ้งการจ าเป็นขัน้สดุทา้ย คือ ความตอ้งการจ าเป็นในการบรรล ุ
การเป็นตวัของตวัเองอย่างสมบรูณ ์(Self-actualization Needs) เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่บคุคล
ไม่รูส้ึกว่าตนเองมีความขาดแคลน แต่จะรูส้ึกถึงการบรรลคุวามตอ้งการทัง้มวลที่ตนเองอยากได้
เป็นสภาวะที่ตนเองรูส้กึไดว้่าสิ่งที่ตอ้งการครบถว้นสมบรูณ ์(สวุิมล ว่องวาณิช, 2558, น. 33-34); 
อา้งอิงจาก Boeree. 2002; Gwynne. 1997) 

ความตอ้งการจ าเป็นใน 4 ขัน้แรก จดัอยู่ในประเภทความตอ้งการจ าเป็นที่บกพรอ่ง
หรือขาดแคลน ซึ่งหมายความว่า เป็นความตอ้งการจ าเป็นที่หากยังไม่ไดร้บัการตอบสนองก็จะ
ยงัคงอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน แต่หากไดร้บัการตอบสนอง ความตอ้งการจ าเป็นที่มีอยู่ก็จะหายไป 
เช่น ถ้าหิวขา้วก็รบัประทานอาหาร ความหิวก็จะหายไป ความตอ้งการจ า เป็นทั้ง 4 ขั้นนี ้จะมี
ล าดบัความเขม้ขน้เป็นล าดบัขัน้หากความตอ้งการจ าเป็นขัน้แรก ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนอง ความ
ตอ้งการขัน้ต่อมาก็จะยงัไม่เกิด เช่น หากยงัไม่มีความมั่นคงในความปลอดภยั ก็ยงัไม่จ า เป็นที่จะ
คิดถึงความตอ้งการจ าเป็นดา้นความรกั ส าหรบัความต้องการจ าเป็นขั้นสุดท้าย ที่เป็นความ
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ตอ้งการบรรลุสัจการแห่งตนนั้น ก็เช่นเดียวกัน จะเกิดก็ต่อเม่ือความตอ้งการจ า เป็น 4 ขั้นแรก 
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการจ าเป็นขัน้สดุทา้ยนี ้เรยีกวา่เป็นความตอ้งการจ าเป็นในการ
ไดเ้ป็นสิ่งที่ตอ้งการจะเป็น เพราะฉะนัน้ความรูส้กึวา่ตนเองประสบความส าเรจ็จะยงัไม่เกิด หากยงั
รูส้กึหิว ไม่มั่นคงปลอดภยั ไม่มีคนรกั ไม่เป็นที่ยอมรบั คนทั่วไปที่บรรลคุวามตอ้งการจ าเป็นระดบั
ขัน้ที่ 5 นีมี้นอ้ยมาก 

2. มมุมองทางการประเมิน 
ค าว่า “ความตอ้งการจ าเป็น” มีนักประเมินทางการศึกษาหรือสงัคมใหน้ิยาม และ

ความหมาย ไวอ้ย่างหลากหลาย ซึง่ที่ปรากฏอย่างชดัเจนสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่ มที่  1 ความต้องการจ า เป็ น  คื อ  ความแตกต่ างหรือความขาดแคลน 

(Discrepancy) 
สคริฟเวน และรอท ผู้ให้ค  านิยามของความต้องการจ าเป็นในยุคแรก โดยให้

ความส าคญักบัการศกึษาผลต่างของสภาพที่เกิดขึน้จรงิกบัสภาพที่พงึประสงคอ์ยากใหเ้กิด แมจ้ะ
มีการนิยามความตอ้งการจ าเป็นตามความแตกต่าง แต่นกัวิชาการก็ยงัมีมมุมองที่จ  าแนกไดเ้ป็น 2 
กลุม่ย่อย โดยมีลกัษณะของการนิยามความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้

1. มุมมองในมิติความแตกต่าง นิยามความตอ้งการจ าเป็นตามมิติของความ
แตกตา่งระหวา่งสภาพที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น 

2. มุมมองในมิติความแตกต่าง และมิติความเสียหายที่ เกิดขึน้ นิยามความ
ตอ้งการจ าเป็นตามมิติของความแตกตา่งระหว่างสภาพที่เป็นจรงิกบัสภาพที่ควรจะเป็นเช่นกนั แต่
เพิ่มมิติของสภาวะความเสียหายที่ เกิดขึน้ตามมาหากความขาดแคลนที่ เกิดขึน้ไม่ได้รบัการ
ตอบสนอง 

กลุม่ที่ 2 ความตอ้งการจ าเป็นคือ ประโยชนท์ี่ไดร้บั (Benefits) จากการสนองตอบต่อ
ความขาดแคลนนัน้ ๆ 

สครฟิเวน (สวุิมล ว่องวานิช. 2558: 40; อา้งอิงจาก Scriven. 1991) แสดงความเห็น
วา่ ความตอ้งการจ าเป็นสว่นใหญ่ที่นิยามความแตกต่าง (Discrepancy Defintion) ไม่ค่อยมีความ
เหมาะสม โดยเห็นว่า ความตอ้งการจ าเป็นไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดในรูปแบบของความแตกต่าง ซึ่ง
หลายสิ่งเป็นที่จ  าเป็น และมีอยู่ในสภาพจริง ไม่ตอ้งก าหนดสภาพที่ควรจะเป็น และการนิยาม 
“ความต้องการจ าเป็น” ที่ เหมาะสมกว่า คือ นิยามเชิงวินิจฉัย (Diagnostic Needs) เป็นการ
ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นส าหรบัอะไรก็ตามที่ท  าใหเ้กิดความพอใจ (Satisfaction) และระดบั
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ความพอใจนีก้็ขึน้อยู่กบับริบท (Context Dependent) ความตอ้งการจ าเป็นของคนกลุ่มหนึ่งอาจ
ไม่ใช่สิ่งจ าเป็นของคนอีกกลุม่หนึ่งก็ได ้แต่ตอ้งมาหาวิธีเลือกความตอ้งการจ าเป็นที่ส  าคญัท่ีสดุ 

จากแนวคิดของความตอ้งการจ าเป็นดงัที่กล่าวมานัน้ท าใหส้ามารถสรุปไดว้่า ความ
ตอ้งการจ าเป็นมีแนวคิดที่หลากหลาย ทัง้มมุมองของความตอ้งการทางจิตวิทยา ความขาดแคลน 
และประโยชนท์ี่ไดร้บั ซึง่ทกุมมุมองเป็นเหตทุี่น  าไปสูก่ารไดร้บัการตอบสนอง 

 
ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

ค าว่า “การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment)” มาจากค าศัพท์
ภาษาองักฤษค าว่า Needs กบัค าว่า Assessment โดยค าว่า Assessment นัน้ตรงกบัค าแปลใน
ภาษาไทยว่า “การประเมิน” หรือ “การประเมินค่า” เม่ือน าค าว่า Needs กับค าว่า Assessment 
มารวมเขา้ดว้ยกนัจึงเป็น Needs Assessment หรือ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ซึ่งมีนกัการ
หลายท่านไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น (Needs Assessment) ไว้
ดงันี ้

คูฟแมน และอิงลิช (Kaufman; & English. 1981: 32) กล่าวไว้ว่า “การประเมิน
ความต้องการคือกระบวนการที่เป็นทางการเพื่อให้ได้ผลของช่องว่างหรือความแตกต่างของ
ผลลพัธ ์การวางช่องว่างในล าดบัความส าคญัที่ตกลงกนัไว ้และเลือกความตอ้งการ (ช่องว่างหรือ
ความแตกต่าง) หรือความส าคญัสงูสดุส าหรบัการด าเนินการ” 

องอาจ นัยพัฒน ์(2532: น. 10) กล่าวสรุปไวว้่า “การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
(Needs Assessment) เป็นกระบวนการวิเคราะหปั์ญหา (ที่เกิดจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่ง
สภาพที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่ตอ้งการกบัสภาพที่เป็นอยู่จรงิในปัจจบุนั) เพื่อช่วยปรบั และจดัวาง
ล าดับความส าคัญของปัญหาให้สนองตอบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่ม
ผูร้บับริการ ช่วยใหก้ารวางแผนงบประมาณ และทรพัยากรที่จ  าเป็นมีความเหมาะสม รวมทัง้เป็น
แนวทางช่วยใหแ้ผนการด าเนินตามกิจกรรมของโครงการท่ีใหบ้รกิารเป็นไปอย่างตอ่เนื่องเหมาะสม
กบัสภาพที่เป็นจรงิของกลุม่เปา้หมาย 

รีเวียร ์และคนอื่น ๆ (Reviere; et al. 1996: 6) ให้ความหมายไวว้่า “การประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ และต่อเนื่องในการจัดหาขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนเ์ก่ียวกบัความตอ้งการของกลุม่เปา้หมายใหก้บัผูท้ี่สามารถน าไปใชเ้พื่อตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบาย และโครงการ” 
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กุลยา ตันติผลาชีวะ (2546: 75) กล่าวไวว้่า “การประเมินความต้องการจ าเป็น 
(Needs Assessment) หมายถึง กระบวนการประมาณการอย่างเป็นระบบเพื่อบ่งชีปั้ญหา หรือสิ่ง
ซึ่งหน่วยงาน งาน หรือบุคคลตอ้งการ เพื่อน าไปสู่การเลือกวิธีการแกปั้ญหาหรือการสนองตอบที่
ตรงประเด็น ซึ่งกระบวนการประมาณการอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการรวบรวมขอ้มลูอย่างเจาะจง
เพื่อคน้หาปัญหาที่แทจ้รงิที่ช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัเรื่องที่ตอ้งการใหช้ดัเจนยิ่งขึน้” 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558: 62) กลา่วสรุปไวว้่า “การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็น
กระบวนการประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึน้กบัสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุ
สิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดว่ามีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึน้จรงิว่ามีลกัษณะเช่นใด จากนัน้น า
ผลที่ไดม้าวิเคราะหป์ระเมินและสิ่งที่เกิดขึน้จรงิวา่สมควรเปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลที่น  าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา หรือการ
เปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึน้ปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นจงึเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรา้งสรรค ์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก” 

 
หลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 

ในปัจจบุนัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีกระบวนการที่เป็นระบบ และมีระเบียบ
วิธีที่หลากหลายจนเรียกไดว้่าเป็นการวิจยัเชิงประเมินประเภทหนึ่ง (สบุิน ยุระรชั. 2554: 32 -33) 
โดยหลกัการของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นอยู่บนพืน้ฐาน 2 ประการ ดงันี ้(สวุิมล ว่อง
วาณิช. 2558: 80-81) 

1. หลกัความแตกต่าง (Discrepancy) หมายถึง ในกระบวนการวิจัยประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นอาจมีการออกแบบใหเ้ปรียบเทียบขอ้มลูเก่ียวกบัสภาพที่เป็นจรงิกบัสภาพที่ควรจะ
เป็น หรือออกแบบการวิจยัโดยมีนยัของความแตกต่างแฝงอยู่ ดว้ยการระบสุภาวะที่ไม่พึงประสงค ์
แต่ไม่เก็บขอ้มูลสภาวะที่พึงประสงคม์าเพื่อเปรียบเทียบ เนื่องจากสภาวะที่พึงประสงคส์ามารถ
ก าหนดขึน้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มลู 

2. หลักความส าคัญ (Importance) หมายถึง สิ่งที่ เป็นความต้องการจ าเป็นที่ มี
ความส าคัญมาก ต้องได้รบัการตอบสนอง และต้องได้รบัการจัดล าดับความส าคัญ (Needs 
Prioritization) ในกิจกรรมการระบคุวามตอ้งการจ าเป็น (Needs Identification) หรือกิจกรรมการ
วิเคราะหส์าเหตขุองความตอ้งการจ าเป็น (Needs Analysis) หรือกิจกรรมการก าหนดวิธีการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดจากความตอ้งการจ าเป็น (Needs Solution) จะตอ้งมีการจดัล าดบัความส าคญัของ
ผลการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นในทกุกิจกรรม 
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จากหลักการของการวิจัยประเมินความต้องการจ า เป็นดังที่กล่าวมานั้นท าให้
สามารถสรุปไดว้่า หลกัการของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นทัง้ 2 หลกัการที่กล่าวมา มี
ความส าคญัอย่างมากในการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น 

 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปาหนัน ค าฝอย (2553) การบันทึกดนตรีไทยกับการบันทึกโน้ตสากลนั้น มีความ
แตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตัง้แต่เรื่องบนัไดเสียง ระบบการแต่งเพลง ตลอดจนระบบการบรรเลง จน
ปัจจบุนันีถ้ึงแมว้่าหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งสถาบนัการศกึษาจะมีการวิจยัเรื่องความถ่ีของเสียงดนตรี
ไทยแลว้ก็ตาม แต่ก็ยังไม่ไดเ้นน้เรื่องรูปแบบการบันทึกโนต้อย่างจริงจัง ทุกครัง้ที่ท  าการบันทึก
โนต้เพลงไทยจ าเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word ซึง่เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่ใชใ้นการ
พิมพเ์อกสาร อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดค้วามยุ่งยากในการบนัทึกโนต้ดว้ยโปรแกรมดังกล่าว จึงเป็น
อุปสรรคส าคัญในการบันทึกโนต้ อีกทั้งเป็นอุปสรรคกีดกั้นกลุ่มนักดนตรีไทยและกลุ่มนักดนตรี
สากลในการศกึษาอา่นโนต้และการบรรเลงอีกดว้ย ในวงการดนตรสีากลนัน้มีโปรแกรมช่วยในการ
บันทึกโน้ตมากมายหลากหลายโปรแกรม  เช่น Finale, Sibelius, Encore, Cakewalk Score 
Writer, Magix Notation, Mozart และยงัคงพฒันาไปอย่างไม่หยดุยัง้ ในทางดนตรไีทยจ าเป็นตอ้ง
ใชโ้ปรแกรมดงักลา่วในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง แต่ระบบเสียงที่ไดน้ัน้ไม่เป็นไปตามเอกลกัษณเ์สียง
ไทยที่แทจ้ริงแบบเสียไม่ได ้และตามพระราชด ารสัในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ นัน้ โปรดให้
รกัษาระบบเสียงดนตรีไทยดั้งเดิมให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตน โดยไม่ตอ้งปรบัเปลี่ยนให้
สอดคลอ้งกบัระบบเสียงของชาติอื่นใดตามกระแสตะวนัตก 

ไดศ้ึกษาวิจยั พบว่า เพลงไทยเดิมเป็นมรดกทางวฒันธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ศิลปิน
ไดส้รา้งสรรคท์ านองที่ไพเราะ และมีความหลากหลายจึงจ าเป็นตอ้งมีการบนัทกึโนต้เพลงไทยโดย
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งสรรคง์านดนตรี การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาประวตัิ
ความเป็นมาและปัญหาของการบนัทกึโนต้เพลงไทยเดิม เพื่อพฒันาระบบการบนัทกึโนต้เพลงไทย
เดิมสู่มาตรฐานสากล และเพื่อน าเสนอระบบการบนัทึกโนต้เพลงไทยเดิมสู่มาตรฐานสากลผูว้ิจยั
ใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก ่แบบสงัเกต แบบส ารวจแบบสมัภาษณ ์แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ 
และแบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน 
ประกอบดว้ยกลุ่มผูรู้ ้จ  านวน 20 คน ไดแ้ก่ อาจารย ์โปรแกรมเมอร ์เจา้หนา้ที่วฒันธรรม กลุ่มผู้
ปฏิบตัิ จ านวน50 คน ไดแ้ก่ นิสิต นกัศกึษา อาจารย ์นกัวิชาการ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทั่วไป จ านวน 
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30 คน ไดแ้ก่ เยาวชนทั่วไป นักดนตรีไทย อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหนา้ที่วฒันธรรมภาครฐัและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวขอ้ง วิเคราะหข์อ้มลูตามความมุ่งหมายที่ตัง้ไว ้และน าเสนอผลการวิจยัดว้ยวิธี
แบบพรรณนาวิเคราะห ์

ผลการวิจัยพบว่า ประวตัิความเป็นมาตัง้แต่สมยัสโุขทยัจนถึงสมยักรุงธนบุรีไม่ปรากฏ
หลกัฐาน สมัยรตันโกสินทรใ์นรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5
ปรากฏระบบบนัทึกโนต้สากล โนต้ตวัอกัษรไทยของพระอภัยพลรบ (Letter Notation) เป็นระบบ
เสียง Pentatonic Scale โนต้ตัวเลขไทย 9 ตัว โดยหลวงประดิษฐไพเราะ; (Numeral Notation) 
พบโนต้เลขาสงัคีตยข์องดุริยบรรณ (Numeral Notation) รชัสมัยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 6 พบโนต้เชอเว ่(Cheve) โดยพระเจนดรุยิางค ์เป็นระบบโนต้ตวัเลข 1 – 7
มีช่วงเสียง 3 ช่วงเสียง (3 Octaves) และระบบโน้ตตัวอักษร รัชสมัยสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 7 มีการผสมผสานระหว่างโนต้ตวัอกัษร โนต้เลขาสงัคีตย ์และโนต้
ตัวเลขไทย 9 ตัว น ามาใชใ้นการเรียนการสอนได้จนถึงปัจจุบัน ระบบบันทึกโนต้เพลงไทยเดิม
พบว่ามี 3 ลกัษณะคือ ลกัษณะของตัวโน้ต ไดแ้ก่ โนต้ตัวเลข โน้ตตัวอักษร และโน้ตสญัลกัษณ์
ปัญหาของระบบการบนัทกึโนต้ 6 ระบบ ไดแ้ก่ ระบบบนัทกึโนต้สากลมีปัญหาที่ซบัซอ้นเพราะเป็น
ระบบเสียง Chromatic Scale ระบบบนัทกึโนต้ตวัอกัษรไทยของพระอภยัพลรบ ปัญหาคือผูท้ี่ไม่มี
พืน้ฐานความรูด้า้นดนตรีสากลมาศึกษาก็อาจเขา้ใจไดย้าก ระบบบนัทึกโนต้ตวัเลขไทย 9 ตวัโดย
หลวงประดิษฐไพเราะ ปัญหาคือใชก้ับเครื่องสายเท่านัน้ ระบบบันทึกโนต้เลขาสงัคีตยข์องดุริย
บรรณ ปัญหาคือเป็นโนต้เพลงฝึกหัดส าหรบัเครื่องสายเท่านั้น ระบบบันทึกโน้ตเชอเว่ (Cheve) 
ปัญหาคือตอ้งเรียนรูท้ฤษฎีโนต้สากล และระบบบันทึกโน้ตตัวอักษร ปัญหาคือไม่มีสัญลักษณ์
พิเศษที่เป็นการใชเ้ทคนิคในการบรรเลง 

การพฒันาระบบการบนัทึกโน้ตเพลงไทยเดิมมีกระบวนการพฒันาดงันี ้การพฒันาด้วย
การเขียนและพัฒนาโปรแกรมบันทึกโน้ต ใชก้ระบวนการพัฒนาแบบ Waterfall Methodology 
เป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต 5 ขั้นตอน คือ การส ารวจระบบ (Systems 
Investigation) การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) การเขียนโปรแกรม (Programming ) 
และการทดสอบระบบ (Testing) ใชห้ลกัเกณฑม์าตรฐานดนตรีไทย ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา 
ส านักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2538 ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพของดนตรีไทย มีแนวทาง
การก าหนดเกณฑใ์นแต่ละระดบัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดับอดุมศึกษา มีเกณฑใ์น
การใชส้อบคดัเลือกบคุคลเขา้ศกึษาต่อสาขาวิชาดนตรไีทยระดบัอดุมศกึษา และมีความเป็นสากล
ของดนตรีไทยและใช้วิธีการก าหนดสัญลักษณ์ขึน้เพื่อใช้ในการบันทึกโน้ตในโปรแกรมได้อย่าง
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สะดวก ไดแ้ก่สญัลกัษณแ์ทนเครื่องดนตรี สญัลกัษณ์แทนเสียงดนตรี และสญัลกัษณ์เทคนิคการ
บรรเลงดว้ยวิธีการน าอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มาก าหนดเป็นภาษาเขียนในระบบ
บนัทึกโนต้การน าศัพทส์งัคีตที่เป็นมาตรฐานวิชาชีพของดนตรีไทยน ามาพัฒนาสญัลกัษณ์และ
ก าหนดเป็นอกัษรย่อ 

การน าเสนอระบบการบนัทกึโนต้เพลงไทยเดิมสูม่าตรฐานสากล ประกอบดว้ย คณุสมบตัิ
ของโปรแกรม สามารถปฏิบัติการสร้างเพลงตามโครงสรา้งเพลงไทยเดิม เช่น การเพิ่มลบ ท่อน
เพลง และชัน้เพลง ประพนัธเ์พลงในรูปแบบการรวมวง พิมพก์ระดาษโนต้ออกทางเครื่องพิมพเ์ลือก
รูปแบบตวัโนต้ไดค้ดัลอก ตดั วาง การท างานของโปรแกรมประกอบด้วย การติดตัง้ และขัน้ตอน
การใชง้าน 

โดยสรุป การพัฒนาวิธีบันทึกโน้ตเพลงไทยเดิมเป็นสิ่งที่ มีคุณค่าสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดจ้รงิ โดยออกแบบโปรแกรมระบบบนัทึกโน้ตเพลงไทยดว้ยคอมพิวเตอรม์าช่วยในการ
เรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักดนตรีไทย - สากล ตลอดจนได้เผยแพร่ภูมิ
ปัญญาไทยอนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมประจ าชาติตอ่ไป 

สิริพร เอี่ยมวิลัย (2557) ไดศ้ึกษาวิจัยถึงรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อหลายมิติ
แบบปรบัตัวตามการคัดกรองจริตร่วมกับการให้ค าปรึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์  โดยในการ
ศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ 1) สงัเคราะหรู์ปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อหลายมิติแบบ
ปรบัตัวตามการคัดกรองจริตร่วมกับการให้ค าปรึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ 2) พัฒนาระบบ
จัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับรูปแบบที่สังเคราะห์ 3) พัฒนาคู่มือการใช้งานระบบส าหรบัผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบัระบบจดัการเรียนรูท้ี่พฒันา 4) หาประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบ ผ่าน
บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนา และ 5) ประเมินผลการด าเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ี่
สงัเคราะหข์ึน้ โดยการวิจยัในครัง้นีแ้บ่งวิธีด าเนินการวิจยัออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ ขัน้ตอนที่ 1การ
สงัเคราะหรู์ปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชส้ื่อหลายมิติแบบปรบัตัวตามการคดักรองจริตร่วมกับ
การใหค้ าปรกึษา ผ่านบทเรียนออนไลน ์ซึ่งกรอบแนวคิดรูปแบบที่สงัเคราะหข์ึน้ประกอบดว้ย1)
สว่นของการจดัการประเภทเนือ้หา2) สว่นของการจ าแนกกลุม่ของผูเ้รียนตามลกัษณะนิสยัพืน้ฐาน
3)สว่นของการปรบัเปลี่ยนเนือ้หาที่สอดคลอ้งกบัจรติในการรบัรูข้อ้มลูของผูเ้รียน4)สว่นของการให้
ค าปรกึษา และ 5) ส่วนของการสนับสนุนการเรียนการสอนผลการประเมินความเหมาะสมจาก
ผูเ้ช่ียวชาญพบว่ารูปแบบที่สงัเคราะหมี์ความเหมาะสมในระดบัมาก(�̅�=4.13)และมีความเห็นไป
ในทางเดียวกัน (D(Max) = 0.40) ขั้นตอนที่  2การพัฒนาระบบจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับ
รูปแบบที่สงัเคราะหแ์บ่งการพฒันาระบบจดัการเรียนรูอ้อกเป็น 2 ส่วนคือ 1) พฒันาระบบจดัการ
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เรียนรูท้ี่มีการคดักรองจรติและใหค้ าปรกึษา และ 2) พฒันาบทเรยีนตวัอย่างที่มีรูปแบบตามจรติใน
การรบัรูข้อ้มลูของผูเ้รียน 4 รูปแบบไดแ้ก่เรียนรูจ้ากการมองเห็น (VLS) เรียนรูจ้ากการไดย้ิน (ALS) 
เรียนรูจ้ากการอ่านหรือเขียน (RLS) และเรียนรูจ้ากการเคลื่อนไหวร่างกาย (KLS)ผลการประเมิน
ความเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญพบว่าด้านเทคนิคของระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก
(�̅�=4.12)และมีความเห็นไปในทางเดียวกนั (D(Max) = 0.50)ส าหรบัดา้นเนือ้หาของระบบมีความ
เหมาะสมในระดบัมาก(�̅� =4.08)และมีความเห็นไปในทางเดียวกนั (D(Max) = 0.43) ขัน้ตอนที่ 3 
การพฒันาคู่มือการใชง้านระบบส าหรบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัระบบจดัการเรียนรูท้ี่พฒันาประกอบดว้ย
คู่มือจ านวน 6 เล่มไดแ้ก่1) คู่มือการใชง้านระบบจดัการเรียนรูส้  าหรบัผูดู้แลระบบ 2) คู่มือการใช้
งานระบบจัดการเรียนรูส้  าหรบัผูส้อน 3) คู่มือประกอบการสรา้งเนือ้หาตามจริตในการรบัรูข้อ้มลู
ของผูเ้รียน 4) คู่มือการใชง้านโปรแกรมที่เก่ียวขอ้ง5) คู่มือการใชง้านระบบจัดการเรียนรูส้  าหรบั
ผูใ้หค้  าปรึกษา และ 6) คู่มือการใชง้านระบบจัดการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนผลการประเมินความ
เหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่าคู่มือมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก(�̅�=4.00)และมีความเห็น
ไปในทางเดียวกัน (D(Max) = 0.44) ขั้นตอนที่ 4การหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูต้าม
รูปแบบ ผ่านบทเรียนออนไลนท์ี่พฒันาไดผ้ลการด าเนินการตามสมมติฐานที่ตัง้ไวด้งันี ้1) บทเรียน
เรื่องการเขียนผังงาน(Flowchart)ที่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพ 83.75/79.82ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ ์80/80 
เล็กนอ้ย ในส่วนของบทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรม (Programming) ที่สรา้งขึน้มีประสิทธิภาพ 
74.08/73.72 ซึ่งต ่ากว่าเกณฑ ์80/80และ 2) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการสอนตาม
รูปแบบอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.19) ขั้นตอนที่ 5การประเมินผลการด าเนินงานตามรูปแบบการ
จดัการเรียนรูท้ี่สงัเคราะหโ์ดยใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งทัง้ 4 กลุ่มไดแ้ก่ ผูดู้แลระบบ ผูส้อน ผูใ้หค้  าปรกึษา 
และผูเ้รียน ประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการสอนตามรูปแบบพบว่าผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งมี
ความพงึพอใจต่อการด าเนินการสอนตามรูปแบบอยู่ในระดบัมาก (�̅�=4.07) 

ชวนชยั เชือ้สาธุชน (2544) ไดศ้ึกษาวิจยัถึง สภาพการใชค้อมพิวเตอรส์  าหรบัการเรียน
การสอนของอาจารยแ์ละนักศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี โดยในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้มี
วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาสภาพการใชค้อมพิวเตอร ์และทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอรท์ี่จ  าเป็นส าหรบั
อาจารยแ์ละนักศึกษาสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์สถาบันราชภัฏ
อบุลราชธานีที่ปฏิบตัิงานอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2542 จ านวน 110 คน และนกัศกึษาของ
สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 จ านวน 2,703 
ที่เลือกมาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ เครื่องมือที่ใชค้ือ แบบส ารวจลกัษณะการใชค้อมพิวเตอรข์อง
อาจารยแ์ละนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ความถ่ี และ
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ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1. อาจารยโ์ดยภาพรวมใชค้อมพิวเตอรใ์นการพิมพเ์อกสารมากที่สดุ 
รองลงมาใชใ้นการจัดการขอ้มูลพืน้ฐาน (Data bases) และใชง้านพรีเซนเทชั่น (Presentation) 
ตามล าดับ 2. อาจารย์เห็นว่า ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอรพ์ิมพ์เอกสาร เช่น การใช ้
Microsoft Word จ าเป็นมากที่สุด รองลงมาเป็น การใชอ้ินเทอรเ์น็ต คน้หาขอ้มูล และการใช ้E-
mail ตามล าดบั 3. นักศึกษาโดยภาพรวมใชค้อมพิวเตอรใ์นการฟังเพลงมากที่สดุ รองลงมาเป็น
งานอื่น ๆ และใช้พิมพ์เอกสาร ตามล าดับ นักศึกษาคณะครุศาสตรใ์ช้งานด้านพรีเซนเทชั่น 
(Presentation) มากที่สุด รองลงมาใช้พิมพ์เอกสาร และเล่นเกม ตามล าดับ นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ใช้งานเขียนโปรแกรมมากที่สุด รองลงมาใช้ออกแบบ เช่น 
นามบตัร การด์ และวิเคราะหข์อ้มูล ตามล าดับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใชง้านฟัง
เพลงมากที่สุด รองลงมาใช้ชมภาพยนตรแ์ละเล่นเกม ตามล าดับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม ใชฟั้งเพลงมากที่สดุ รองลงมาใชง้านอื่น ๆ และใชช้มภาพยนตร ์ตามล าดบั นกัศกึษา
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใชพ้ิมพเ์อกสารมากที่สุด รองลงมาใช้งานอื่น ๆ และใชเ้ขียน
โปรแกรมตามล าดับ 4. นักศึกษาโดยภาพรวม นักศึกษาคณะครุศาสตร ์นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นว่าความสามารถในการพิมพเ์อกสาร เช่น การใช ้
Microsoft word จ าเป็นมากที่สดุ รองลงมา ดา้นการใชอ้ินเทอรเ์น็ต คน้หาขอ้มลู และดา้นการใช ้
E-mail ตามล าดบั สว่นนกัศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เห็นว่าความสามารถในดา้นการพิมพ์
เอกสาร เช่นการใช ้Microsoft Word จ าเป็นมากที่สดุ รองลงมาดา้นการใช ้E-mail และดา้นการใช ้
อินเทอรเ์น็ตคน้หาขอ้มลู ตามล าดบั และนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ เห็นว่าความสามารถใน
ด้านการพิมพ์เอกสารเช่น การใช้ Microsoft Word จ าเป็นมากที่สุด รองลงมาด้านการใช ้
อินเทอรเ์น็ต คน้หาขอ้มลู และดา้นการจดัการทางดา้นฐานขอ้มลู เช่นการใช ้Excel 

ธารารตัน ์มาลยัเถาว ์(2558) ไดศ้ึกษาวิจัยถึง กลยุทธก์ารพฒันาครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองและการจดัการศกึษาไปสูก่ารพฒันาสงัคมที่ยั่งยืน โดยในการ
ศึกษาวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงคแ์ละความตอ้งการ
จ าเป็นเพื่อน าเสนอการพฒันาครูประถมศกึษาตามแนวคิดดว้ยการน าตนเองและการจดัการศกึษา
ไปสู่การพฒันาสงัคมที่ยั่งยืน โดยใชว้ิธีแบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ โรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 377 โรงเรียน เครื่องมือที่
ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู คือ แบบสอบถามและแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของการพัฒนาครูประถมศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่ารอ้ยละ 
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ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันี PNIModified และเปรียบเทียบความแตกต่างใชส้ถิติทดสอบ 
t-test แบบ Independent และ f-Test ดว้ยการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว แบบ One-Way 
Anova ผลการวิจยัพบว่า 1) กรอบแนวคิดการพฒันาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรูด้ว้ย
การน าตนเองและการจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาสงัคมที่ยั่งยืน ประกอบดว้ย แนวคิดเก่ียวกับ
วิธีการพัฒนาครู ไดแ้ก่ การอบรม การใชร้ะบบพี่เลีย้ง การชีแ้นะ การนิเทศ และแนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนรูด้ว้ยการน าตนเอง ไดแ้ก่ การแสวงหาแหล่ง/สื่อ/เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการเรียนรูข้อง
ตนเอง การวางแผนและก าหนดวิธีการเรียนรูข้องตนเอง การคิดแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
เรียนรูผ้่านประสบการณ์ดว้ยตนเอง การเลือกสรรและประเมินขอ้ความรูด้ว้ยตนเอง 2) สภาพ
ปัจจบุนั สภาพพึงที่ประสงคแ์ละความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาครูประถมศึกษาตามแนวคิด
ดว้ยการน าตนเองและการจดัการศึกษาไปสู่การพฒันาสงัคมที่ยั่งยืนในภาพรวมสภาพปัจจบุนั มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ การนิเทศ และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ คือ 
การใชร้ะบบพี่เลีย้ง สภาพที่พึงประสงคมี์ค่าเฉลี่ยสูงกว่าสภาพปัจจุบันทุกดา้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การนิเทศ และดา้นที่มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สุด คือ การใช้
ระบบพี่เลีย้ง ส่วนความตอ้งการจ าเป็นการพฒันาครูประถมศึกษาตามแนวคิดดว้ยการน าตนเอง
และการจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาสงัคมที่ยั่งยืนล าดับที่ 1 คือ การใชร้ะบบพี่เลีย้ง และล าดับ
สุดทา้ย คือ การนิเทศ 3) กลยุทธ์การพัฒนาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน า
ตนเองและการจัดการศึกษาไปสู่การพัฒนาสงัคมที่ยั่งยืน มี 4 กลยุทธห์ลกั ประกอบดว้ย 1) กล
ยทุธก์ารสง่เสรมิการใชร้ะบบพี่เลีย้งไปสูก่ารเป็นครูประถมศกึษาตามแนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน า
ตนเองและการจัดการศึกษาไปสู่การพฒันาสงัคมที่ยั่งยืน 2) กลยุทธก์ารเสริมสรา้งการชีแ้นะครู
ประถมศกึษาตามแนวคิดการเรยีนรูด้ว้ยการน าตนเองและการจดัการศกึษาไปสูก่ารพฒันาสงัคมที่
ยั่งยืน 3) กลยทุธก์ารพฒันาครูประถมศึกษาตามแนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองและการจดั
การศึกษาไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 4) กลยุทธ์การส่งเสริมการนิเทศครูประถมศึกษาตาม
แนวคิดการเรียนรูด้ว้ยการน าตนเองและการจดัการศกึษาไปสูก่ารพฒันาสงัคมที่ยั่งยืน 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศกึษาวิจยัการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ตาม

ความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากร  
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี 

ตามความตอ้งการจ าเป็น โดยเป็นนกัศกึษา สาขาดนตรีไทย หลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑิต และ
ครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 2 ของวิทยาลยัการดนตรี จ านวน 49 คน 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

ผูว้ิจัยการพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความ
ตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา ซึง่มีวิธีการ และขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์และ
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมือ 

2. สรา้งเครื่องมือตามนิยามปฏิบตัิการเป็นแบบสอบถามการประเมินในการเรยีนรูก้ารใช้
งานซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีตามความตอ้งการจ าเป็น  

3. น าเครื่องมือแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ ปรกึษาอาจารยท์ี่ปรกึษา คือ ผศ. ดร.ชนิดา ตงั
เดชะหิรญั และผศ. ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร ์และเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท  าในมนษุย ์ตอ่ไป 
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4. น าโครงการวิจัย เครื่องมือแบบสอบถาม เพื่อด าเนินงานขอรบัการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์เพื่อขออนุญาตท าการวิจัยในมนุษย ์ณ วิทยาลยัการ
ดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจา้พระยา แก่กรรมการคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบั
พิจารณาโครงการวิจยัที่ท  าในมนษุย ์

5. น าเครื่องมือที่ได้รบัอนุญาตยกเวน้จากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณา
โครงการวิจัยที่ท  าในมนุษย ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพดา้นความ
เที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความสอดคลอ้งตามนิยามเชิง ปฏิบตัิการ โดยไดค้่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบตัิการ ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) ของขอ้ค าถามที่มีค่าตัง้แต่ 0.6 ขึน้ไป 

6. ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่าดชันีมากกวา่ 0.6 จากขอ้ค าถาม 25 ขอ้ โดยตดัออก 
และน าขอ้ค าถามน ามาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และอาจารยท์ี่ปรกึษา จึงได้
แบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ จ านวน 21 ขอ้ ครอบคลมุทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก และดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วรก์ารบนัทึกโนต้ดนตรี โดยปรบัแกไ้ขเฉพาะใน
สว่นของตอนที่ 2  

7. น าแบบสอบถามที่ข้อค าถามผ่านการคัดเลือกในข้อ 6 ไปทดสอบ (Try Out) กับ

นักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย จ านวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 
Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) เพื่ อตรวจสอบคุณภาพด้านความ เช่ือมั่ นของ
แบบสอบถามรายดา้นทัง้ฉบบั โดยสภาพจรงิที่เป็นอยู่ ไดค้่าความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.91 และ สภาพ
ที่ควรจะเป็น ไดค้่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.91  

8. น าแบบสอบถามที่ขอ้ค าถามผ่านการคดัเลือก ไปเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่างจรงิตอ่ไป 
 

เกณฑก์ารแปลความหมาย  
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มูลสภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่

ควรจะเป็นในการใชก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลยัการดนตร ีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ในครัง้นี ้มีลกัษณะเป็นมาตราสว่น 
5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัมากที่สดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบันอ้ยที่สดุ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัตามขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูเชิงปรมิาณ โดยแบง่ตามวิธีการ ดงันี ้ 

วิธีการเก็บแบบสอบถาม  
1. ผูว้ิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจัยที่ไดจ้ากบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีวิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา เพื่อขอความอนเุคราะหใ์หน้กัศกึษา ในระดบัปรญิญาตร ีตอบแบบสอบถาม  

2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้ 
2.1 จัดท าแบบสอบถามการประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ

บันทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น โดยแปลงค่าใหอ้ยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยการส่ง
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVD-19) โดยประสานกับทางภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี และเก็บข้อมูล
แบบสอบถามโดยนดัหมายกบันกัศกึษา ส่งขอ้มลูแบบสอบถาม ในเวลา 1 สปัดาห ์หลงัจากไดร้บั
ลิงกข์องแบบสอบถาม 

2.2 วิธีการตรวจประเมินคณุภาพคูมื่อ 
2.2.1 ผู้วิจัยน าส่งแบบประเมินคุณภาพคู่ มือ  พร้อมแนบคู่ มือ  ต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจประเมินคุณภาพของคู่มือ และนัดหมายเพื่อส่งคืน
แบบประเมินคณุภาพคูมื่อ  

2.2.2 ผูว้ิจัยรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ากการตรวจประเมินคุณภาพของคู่มือ
จากผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาวิเคราะหข์อ้มลู และก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลู แบ่ง
ออกเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ดงัตอ่ไปนี ้

 
 



  68 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง ระดบัมากที่สดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49   หมายถึง ระดบัมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง ระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง ระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัครัง้นีมุ้่งเนน้การพฒันาคูมื่อการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ี
ตามความต้องการจ าเป็น ส าหรบันักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย โดยการจัดการกับข้อมูล และ
วิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

1. วิเคราะหส์ภาพที่ควรจะเป็น และปัญหาในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นการเรียนรู ้
การใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis)  

2. วิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มลูทั่วไปพืน้ฐาน ประสบการณ ์และสภาพการใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ของนกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง โดยเป็นการบรรยายลกัษณะทั่วไปของ
ขอ้มลูที่ไดจ้ากกลุม่ตวัอย่างดว้ยคา่สถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละ  

3. วิเคราะหข์อ้มลูสภาพที่เป็นอยู่จริง และสภาพที่ควรจะเป็นของการเรียนรูก้ารใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษา รวมถึงขอ้มูลดว้ยค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

4. วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการจัดล าดับความส าคญัความตอ้งการจ าเป็นดว้ยค่าดัชนี PNI 
แบบปรบัปรุง (PNImodified) โดยใชส้ตูรดชันี PNI แบบปรบัปรุง ซึง่ค  านวณผลตา่งระหว่างค่าที่ควรจะ
เป็น 

5. น าผลวิเคราะหข์อ้มลูที่ไดห้ลงัจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของการเรียนรูก้าร
ใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษา มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาคู่มือการใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีของนกัศกึษา 

6. น าคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ที่พัฒนาสมบูรณ์ เสนอต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพคูมื่อการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 
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สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 
สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
1. สถติทิีใ่ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแ้ก่  
1.1. ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชส้ตูรดงันี ้
 
 
โดย   X̅   แทน  ค่าเฉลี่ย 

   ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนในกลุม่ตวัอย่าง 
   N   แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 
1.2 ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของข้อค าถามแบบสอบถามการ

ประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบั
นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา       
โดยการหาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา ซึ่งไดจ้ากสูตรค านวณค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ที่มีค่ามากกว่า 
0.6 น ามาใชเ้ป็นแบบแบบสอบถาม  

สตูรค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง ใชส้ตูรดงันี ้
 

   IOC = 


R
 

เม่ือ IOC แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัลกัษณะพฤติกรรม 
  R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หาทัง้หมด 
     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ  
 
1.3 ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ในการหาค่าความ

เช่ือมั่ น โดยใช้ความสอดคล้องภายใน ( Internal Consistency Reliability) ซึ่ งได้จากสูตร

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficient) ของครอนบคั  
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X


=

สตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α - Coefficient) ใชส้ตูรดงันี ้
 

  =      













−
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k si  

เม่ือ    แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
  k   แทน จ านวนขอ้ค าถาม 

  s
2

i
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนในขอ้ค าถาม 

  2S   แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
2. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหผ์ล  

2.1 สถิติพืน้ฐาน มีดงันี ้ 
2.1.1 สถิติพืน้ฐานที่ใชส้  าหรบัอธิบายขอ้มลูสถานภาพพืน้ฐาน และขอ้มลูการใช้

งานซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีไดแ้ก่ คา่ความถ่ี และค่ารอ้ยละ  
ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชส้ตูรดงันี ้

 
 

โดย   X̅   แทน  ค่าเฉลี่ย 

   ΣX  แทน  ผลรวมของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
   N   แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
 
2.1.2 สถิติพืน้ฐานที่ใชส้  าหรบัอธิบายขอ้มูลเก่ียวกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และ

สภาพที่ควรจะเป็นของการเรียนรูก้ารใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชส้ตูรในการค านวณดงันี ้
 

S. D. = √
∑ f(x − x̅)2

(n − 1)
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โดย  S แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน  ค่าของขอ้มลู 
   X̅  แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
   f แทน  ความถ่ีของขอ้มลู 
   n แทน  จ านวนของขอ้มลูทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

2.2 ค่าดชันี PNI แบบปรบัปรุง (PNImodified) ใชส้  าหรบัการจดัล าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็นในงานซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ของนกัศึกษา โดยขอ้ที่มีค่าดชันีสงูจะ
มีความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นมากกว่าขอ้ที่มีดัชนีต ่ากว่า สูตรที่ใชใ้นการค านวณดังนี ้
(สวุิมล วอ่งวาณิช. 2558: 279) 

 
สตูรคา่ดชันี PNI แบบปรบัปรุง (PNImodified) ใชส้ตูรดงันี ้

PNImodified  =
(𝐼−𝐷)

𝐷
 

 
PNImodified   หมายถึง ค่าล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

 I   หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
      D   หมายถึง  คา่เฉลี่ยของสภาพจรงิที่เป็นอยู่ 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การศกึษาวิจยัการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ตาม

ความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลู และผลการวิเคราะหข์อ้มลู รายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

 
สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

n    หมายถึง จ านวนนกัศกึษา 
�̅�    หมายถึง ค่าเฉลี่ย 
S.D.   หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
PNImodified  หมายถึง ดชันี PNI แบบปรบัปรุง 
I    หมายถึง ค่าคะแนนสภาพที่ควรจะเป็น 
D    หมายถึง ค่าคะแนนสภาพจรงิที่เป็นอยู่ 
 

การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาวิจยัการประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตาม

ความตอ้งการจ าเป็น ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 การประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความ
ตอ้งการจ าเป็น ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 

ตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี  ส าหรบั
นกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ตอนที่ 1 การประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความ
ตอ้งการจ าเป็น ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
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ผูว้ิจยัขอน าเสนอขอ้มลูทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
และผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี 
ของนกัศกึษาในการเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 ขอ้มลูทั่วไปของนกัศกึษา จ าแนกตามเพศ อาย ุหลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษา 
 

ขอ้มลูทั่วไป ประเภท 
จ านวน 
(n) 

รอ้ยละ 
 

เพศ 
 

ชาย 
หญิง 
เพศทางเลือก 

20 
27 
2 

40.82 
55.10 
4.08 

อาย ุ 20 ปี 
21 ปี 

46 
3 

93.88 
6.12 

หลกัสตูรท่ีก าลงัศกึษา ครุศาสตรบณัฑิต 
ดรุยิางคศาสตรบณัฑิต 

41 
8 

83.67 
16.33 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  49 100.00 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลในตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี

จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.10 รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.82 
และเพศทางเลือก จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.08 เม่ือจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ20 ปี โดยกลุม่ที่มากที่สดุ คือ มีอาย ุ20 ปี มีจ  านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
93.88 และรองลงมา คือ อายุ 21 ปี มีจ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 6.12 เม่ือจ าแนกตามหลกัสตูร
ที่ก  าลงัศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ศึกษาในหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต มากที่สดุ จ านวน 41 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 83.67 และหลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑิต มีจ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.33  
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ตาราง 2 ขอ้มูลความรูพ้ืน้ฐานดา้นดนตรี จ าแนกตาม ประสบการณ์ทางดา้นดนตรี (ปี) ความรู้
พืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก ประสบการณก์ารใชซ้อฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี และ
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีที่นกัศกึษาใชง้าน 
 

ขอ้มลูความรูพ้ืน้ฐานดา้นดนตรี ประเภท 
จ านวน 
(n) 

รอ้ยละ  
 

ประสบการณท์างดา้นดนตรี (ปี) 2 – 4  ปี 
5 – 7  ปี 
8 - 10 ปี 

8 
17 
24 

16.33 
34.69 
48.98 

ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มี 
ไม่มี 

6 
43 

12.24 
87.76 

ประสบการณก์ารใชซ้อฟตแ์วร ์ มี  
ไม่มี 

0 
49 

0.00 
100.00 

ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีที่นกัศกึษาใชง้าน MuseScore 
Sibelius 

2 
47 

4.08 
95.92 

จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  49 100.00 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในตาราง 2 พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีประสบการณท์างดา้น

ดนตรี พบว่า กลุ่มตวัอย่างประสบการณท์างดา้นดนตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณท์างดา้นดนตรี 
ระหว่าง 8 – 10 ปี มากที่สดุ มีจ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 48.98 รองลงมา คือ ระหวา่ง 5 – 7 ปี 
มีจ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.69 เม่ือจ าแนกตามดา้นมีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรี
ตะวนัตก สว่นใหญ่ไม่มีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มีจ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 87.76 รองลงมา มีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก จ านวน 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
12.24 เม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารใชซ้อฟตแ์วร ์พบว่านกัศึกษาทัง้หมดมีประสบการณก์าร
ใช้ซอฟต์แวร ์จ านวน 19 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 และซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ที่
นกัศึกษาใชง้าน ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใชง้านซอฟตแ์วร ์Sibelius จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
95.92 รองลงมา ใชง้านซอฟตแ์วร ์MuseScore จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 4.08 
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ตาราง 3 ขอ้มลูผลการวิเคราะหส์ภาพที่ควรจะเป็น และสภาพจริงที่เป็นอยู่ การใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ีของนกัศกึษา ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 
 

ความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรตีะวนัตก 
สภาพจรงิท่ีเป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
1. นักศึกษาสามารถเรียกช่ือโนต้โดยการใช้
ตัวอักษร ภาษาอังกฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น 
C. D, … 

2.82 0.57 ปาน
กลาง 

4.16 0.72 มาก 

2. นักศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายของ
สญัลกัษณแ์ปลงเสียง เช่น เครื่องหมายชารป์ 
(#) และเครื่องหมายแฟลต (b) 

2.12 0.67 นอ้ย 4.33 0.77 มาก 

3. นกัศึกษามีความเขา้ใจระดบัเสียง และช่ือ
ของเสียงดนตร ี

3.14 0.50 ปาน
กลาง 

4.51 0.79 มาก
ที่สดุ 

4. นกัศึกษามีความเขา้ใจเครื่องหมายประจ า
กญุแจเสียง (Key Signatures) 

1.55 0.82 นอ้ย 3.63 0.73 มาก 

5. นกัศึกษาสามารถอ่าน และเขา้ใจเก่ียวกบั
บรรทดั 5 เสน้ 

2.31 0.58 นอ้ย 4.45 0.79 มาก 

6. นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของการ
ก าหนดค่าความสัน้ยาวของเสียงโดยการใช้
สญัลกัษณโ์นต้ดนตร ีและโนต้ตวัหยดุ 

2.63 0.57 ปาน
กลาง 

4.27 0.76 มาก 

7. นักศึกษามีความเขา้ใจเรื่องของการแบ่ง
หอ้งทางดนตร ีและเครื่องหมายอตัราจงัหวะ 

2.24 0.60 นอ้ย 4.33 0.77 มาก 

8. นักศึกษาสามารถบันทึกโนต้ดนตรีโดยใช้
บรรทดั 5 เสน้ 

2.31 0.58 นอ้ย 4.43 0.79 มาก 

9. นักศึกษาสามารถใช้ เข้าใจสัญลักษณ ์
และค าศพัทท์างดนตรี 

2.24 0.63 นอ้ย 4.65 0.72 มาก
ที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.37 0.75 นอ้ย 4.37 0.80 มาก 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 3 พบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ของนักศึกษาวิชาเอก
ดนตรีไทย ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก โดยภาพรวมอยู่ระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.37 เม่ือพิจารณาจ าแนกรายขอ้ พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยมีความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรี
ตะวนัตก ส่วนใหญ่อยู่ในระดบันอ้ย โดยขอ้ที่มีพืน้ฐาน สงูที่สดุ คือ นักศึกษามีความเขา้ใจระดบั
เสียง และช่ือของเสียงดนตรี อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14 รองลงมานักศึกษา
สามารถเรียกช่ือโนต้โดยการใชต้วัอกัษร ภาษาองักฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น C. D, … อยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.82 และขอ้ที่มีความรูต้  ่าสดุ คือ นกัศึกษามีความเขา้ใจเครื่องหมาย
ประจ ากญุแจเสียง (Key Signatures) อยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.55  

สว่นสภาพที่ควรจะเป็น พบวา่ นกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย มีสภาพที่ควรจะเป็น ของดา้น
ความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก โดยภาพรวมอยู่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณา
จ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ สภาพที่ควรจะเป็นสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมากที่สดุ โดยขอ้ที่มีสภาพที่ควร
จะเป็นสงูที่สดุ คือ นกัศกึษาสามารถใช ้ เขา้ใจสญัลกัษณ ์และค าศพัทท์างดนตรี อยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.65 รองลงมาคือ นกัศกึษามีความเขา้ใจระดบัเสียง และช่ือของเสียงดนตรี 
อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 และขอ้ที่มีสภาพที่ควรจะเป็นต ่าที่สดุ คือ นกัศึกษามี
ความเขา้ใจเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง (Key Signatures) อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.63  

 
ตาราง 4 ขอ้มลูผลการวิเคราะหส์ภาพที่ควรจะเป็น และสภาพจริงที่เป็นอยู่ การใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ีของนกัศกึษา ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 
 

ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ี

สภาพจรงิท่ีเป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
1. นกัศึกษารู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ 
และความเขา้กนัได ้ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึ
โนต้ดนตร ี

1.29 0.58 นอ้ย
ที่สดุ 

3.31 0.65 ปาน
กลาง 

2 . นั ก ศึ กษ า รู ้ และ เข้า ใจ เค รื่ อ งหม าย
สัญลักษณ์  และความหมาย ของค าศัพท์
พื ้นฐาน ในการใช้งานของซอฟต์แวร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ี

1.67 0.59 นอ้ย 4.20 0.74 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ี

สภาพจรงิท่ีเป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
3. นักศึกษารู ้ และเข้าใจการเรียกใช้งาน
แป้นพิมพ ์หรือแป้นพิมพล์ัด ของซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ี

1.71 0.65 นอ้ย 4.18 0.67 มาก 

4. นักศึกษา เขา้ใจการใชง้านแถบเครื่องมือ 
และตวัควบคมุอื่น ๆ ของหนา้ต่างการท างาน
ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

2.78 0.69 ปาน
กลาง 

4.27 0.70 มาก 

5. นักศึกษาสามารถตั้งค่าเสียงของเครื่อง
ดนตรี (Setup Sound) เพื่อใชใ้นการบรรเลง
เพลงตามโนต้ท่ีบนัทกึได ้

1.84 0.51 นอ้ย 4.31 0.77 มาก 

6. นกัศกึษาสามารถสรา้งงานสกอรเ์พลงใหม่ 
(New Score) ได ้

3.00 0.61 ปาน
กลาง 

4.31 0.77 มาก 

7. นักศึกษาเขา้ใจ และสามารถ บันทึกโน้ต
ดนตรี  และเครื่องหมายสัญลักษณ์  ทาง
ดนตรี ผ่านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรไีด ้

2.88 0.75 ปาน
กลาง 

4.24 0.75 มาก 

8. นกัศกึษาเขา้ใจ ค าสั่งการสั่งงานซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ี

1.90 0.74 นอ้ย 4.20 0.68 มาก 

9. นักศึกษาเข้าใจ และสามารถ การใส่
เครื่องหมายการบรรเลงซ า้ ในโนต้ดนตรไีด ้

1.41 0.61 นอ้ย
ที่สดุ 

4.37 0.78 มาก 

10. นักศึกษาสามารถ แก้ไขรูปแบบของ
ตวัอกัษร เพื่อใชง้านตามตอ้งการได ้

1.41 0.61 นอ้ย
ที่สดุ 

4.24 0.75 มาก 

11. นักศึกษาสามารถ บันทึกโน้ตดนตรี ใน
รูปแบบพิ เศษที่ ไม่ มีหาง และจังหวะที่ ไม่
แน่นอนได ้

1.35 0.60 นอ้ย
ที่สดุ 

4.39 0.79 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ี

สภาพจรงิท่ีเป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
12. นักศึกษาเข้าใจลักษณะ รูปแบบ และ
สามารถ ท าการเก็บผลงาน (Save) หรือ
ส่งออกผลงาน (Export) ในรูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อน าไปใชง้านตามลักษณะงานที่น  าไปใช้
ได ้

1.65 0.63 นอ้ย 4.43 0.74 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.91 0.87 นอ้ย 4.20 0.78 มาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามตาราง 4 พบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ของนักศึกษาวิชาเอก

ดนตรีไทย ด้านความรูท้างด้านซอฟต์แวร์ การบันทึกโน้ตดนตรี โดยภาพรวมอยู่ระดับน้อย             
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.91 เม่ือพิจารณาจ าแนกรายขอ้ พบว่า นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยมีความรู้
พื ้นฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยข้อที่ มีความรูสู้งที่สุด คือ 
นักศึกษาสามารถสรา้งงานสกอรเ์พลงใหม่ (New Score) ได ้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.00 รองลงมา คือนักศึกษาเข้าใจ และสามารถ บันทึกโน้ตดนตรี  และเครื่องหมาย
สญัลกัษณ์ ทางดนตรี ผ่านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรีได้ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.88 และขอ้ที่มีความรูต้  ่าสดุ คือ นกัศกึษารู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ และความเขา้
กนัได ้ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.29  

ส่วนสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ด้านความรูท้างด้าน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 เม่ือพิจารณาจ าแนก
ตามรายขอ้ พบว่า สภาพที่ควรจะเป็นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยขอ้ที่มีสภาพที่ควรจะเป็น สงู
ที่สุด คือ นักศึกษาเข้าใจลกัษณะ รูปแบบ และสามารถ ท าการเก็บผลงาน (Save) หรือส่งออก
ผลงาน (Export) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใชง้านตามลกัษณะงานที่น  าไปใชไ้ด้ อยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ นักศึกษาเขา้ใจ และสามารถ การใส่เครื่องหมายการ
บรรเลงซ า้ ในโนต้ดนตรีได ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.37 และขอ้ที่มีสภาพที่ควรจะ
เป็นต ่าที่สดุ คือ นกัศกึษารู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ และความเขา้กนัได ้ของซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ีอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31  
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ตาราง 5 ขอ้มลูผลการวิเคราะหส์ภาพที่ควรจะเป็น และสภาพจริงที่เป็นอยู่ การใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ีของนกัศกึษา จ าแนกรายดา้น 
 

การใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 
สภาพจรงิท่ีเป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

�̅� S.D. ระดบั �̅� S.D. ระดบั 
1. ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 2.37 0.75 นอ้ย 4.37 0.80 มาก 
2. ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึก
โนต้ดนตร ี

1.91 0.87 นอ้ย 4.20 0.78 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.14 0.85 นอ้ย 4.29 0.79 มาก 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูในตาราง 5 พบว่า สภาพจรงิที่เป็นอยู่ของนกัศึกษาวิชาเอกดนตรี

ไทย ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.14 เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ีทกุดา้นอยู่ในระดบันอ้ย โดยดา้นที่มีความรูส้งูที่สดุ คือ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.37 รองลงมาคือ ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้
ดนตร ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 1.91  

ส่วนสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายดา้น พบว่า สภาพที่ควรจะเป็น ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี อยู่ในระดบัมาก 
โดยดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก มีสภาพที่ควรจะเป็นมากที่สุด อยู่ในระดับมาก        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา คือดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี  อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 
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ตาราง 6 ขอ้มลูผลการวิเคราะหก์ารจดัล าดบัความส าคญัของการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจา้พระยา ตามความตอ้งการจ าเป็น จ าแนกรายดา้น 
 

การเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี I D PNImodified ล าดบั 
1. ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 2.27 4.17 0.45 2 
2. ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 1.82 4.15 0.56 1 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 6 พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย มีความตอ้งการ

จ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ในดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตรี สงูที่สดุ มีค่า PNImodified เท่ากบั 0.56 รองลงมา คือ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก มีค่า PNImodified เท่ากบั 0.45 

 
ตาราง 7 ขอ้มลูผลการวิเคราะหก์ารจดัล าดบัความส าคญัของการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตรี ส าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา 
 

การเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี I D PNImodified ล าดบั 
ด้านความรู้พืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก     
1. นักศึกษาสามารถเรียกช่ือโน้ตโดยการใช้ตัวอักษร 
ภาษาองักฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น C. D, … 

2.82 4.16 0.32 18 

2. นักศึกษาสามารถเขา้ใจความหมายของสัญลักษณ์
แปลงเสียง เช่น เครื่องหมายชารป์ (#) และเครื่องหมาย
แฟลต (b) 

2.12 4.33 0.51 12 

3. นักศึกษามีความเข้าใจระดับ เสียง และช่ือของ
เสียงดนตร ี

3.14 4.51 0.30 20 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี I D PNImodified ล าดบั 
4. นกัศกึษามีความเขา้ใจเครื่องหมายประจ ากญุแจเสียง 
(Key Signatures) 

1.55 3.63 0.57 8 

5. นักศึกษาสามารถอ่าน และเขา้ใจเก่ียวกับบรรทัด 5 
เสน้ 

2.31 4.45 0.48 13 

6. นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องของการก าหนดค่า
ความสั้นยาวของเสียงโดยการใชส้ัญลักษณ์โนต้ดนตรี 
และโนต้ตวัหยดุ 

2.63 4.27 0.38 16 

7. นกัศกึษามีความเขา้ใจเรื่องของการแบง่หอ้งทางดนตร ี
และเครื่องหมายอตัราจงัหวะ 

2.24 4.33 0.48 14 

8. นักศึกษาสามารถบันทึกโน้ตดนตรีโดยใช้บรรทัด 5 
เสน้ 

2.31 4.43 0.48 15 

9. นักศึกษาสามารถใช ้เขา้ใจสัญลักษณ์ และค าศัพท์
ทางดนตร ี

2.24 4.65 0.52 11 

ด้านความรู้ทางด้านซอฟตแ์วร ์การบันทกึโน้ตดนตรี     
10. นกัศกึษารู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ และความ
เขา้กนัได ้ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

1.29 3.31 0.61 5 

11. นักศึกษารู ้และเขา้ใจเครื่องหมายสญัลักษณ์  และ
ความหมาย ของค าศัพท์พื ้นฐาน ในการใช้งานของ
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

1.67 4.20 0.60 6 

12. นกัศึกษารู ้และเขา้ใจการเรียกใชง้านแป้นพิมพ ์หรือ
แปน้พิมพล์ดั ของซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

1.71 4.18 0.59 7 

13. นักศึกษา เข้าใจการใช้งานแถบเครื่องมือ และตัว
ควบคมุอื่น ๆ ของหนา้ต่างการท างานของซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ี

2.78 4.27 0.35 17 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

การเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี I D PNImodified ล าดบั 
14. นกัศกึษาสามารถตัง้ค่าเสียงของเครื่องดนตรี (Setup 
Sound) เพื่อใชใ้นการบรรเลงเพลงตามโนต้ท่ีบนัทกึได ้

1.84 4.31 0.57 9 

15. นักศึกษาสามารถสรา้งงานสกอรเ์พลงใหม่ (New 
Score) ได ้

3.00 4.31 0.30 21 

16. นกัศึกษาเขา้ใจ และสามารถ บนัทึกโนต้ดนตรี  และ
เครื่องหมายสัญลักษณ์ ทางดนตรี ผ่านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตรไีด ้

2.88 4.24 0.32 19 

17. นักศึกษาเข้าใจ ค าสั่ งการสั่ งงานซอฟต์แวร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ี

1.90 4.20 0.55 10 

18. นกัศกึษาเขา้ใจ และสามารถ การใส่เครื่องหมายการ
บรรเลงซ า้ ในโนต้ดนตรไีด ้

1.41 4.37 0.68 2 

19. นักศึกษาสามารถ แกไ้ขรูปแบบของตวัอกัษร เพื่อใช้
งานตามตอ้งการได ้

1.41 4.24 0.67 3 

20. นกัศึกษาสามารถ บนัทึกโนต้ดนตรี ในรูปแบบพิเศษ
ที่ไม่มีหาง และจงัหวะที่ไม่แน่นอนได ้

1.35 4.39 0.69 1 

21. นักศึกษาเขา้ใจลักษณะ รูปแบบ และสามารถ ท า
การเก็บผลงาน (Save) หรือส่งออกผลงาน (Export) ใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่ อน าไปใช้งานตามลักษณะงานที่
น  าไปใชไ้ด ้

1.65 4.43 0.63 4 

 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามตาราง 7 พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย มีความตอ้งการ

จ าเป็นในการเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีโดยมีค่าดชันี PNImodified อยู่ระหว่าง 
0.30 - 0.69 โดยขอ้การเรียนรูท้ี่มีความตอ้งการจ าเป็นสงูที่สดุ ไดแ้ก่ นกัศกึษาสามารถ บนัทกึโนต้
ดนตรี ในรูปแบบพิเศษที่ไม่มีหาง และจงัหวะที่ไม่แน่นอนได ้นกัศึกษาเขา้ใจ และสามารถ การใส่
เครื่องหมายการบรรเลงซ า้ ในโนต้ดนตรีได้ นักศึกษาสามารถ แกไ้ขรูปแบบของตวัอกัษร เพื่อใช้
งานตามตอ้งการได ้นกัศกึษาเขา้ใจลกัษณะ รูปแบบ และสามารถ ท าการเก็บผลงาน (Save) หรือ
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สง่ออกผลงาน (Export) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใชง้านตามลกัษณะงานที่น  าไปใชไ้ด ้นกัศกึษา
รู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ และความเขา้กันได ้ของซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี  และ 
นกัศกึษารู ้และเขา้ใจเครื่องหมายสญัลกัษณ ์ และความหมาย ของค าศพัทพ์ืน้ฐาน ในการใชง้าน
ของซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามล าดบั โดยมีค่าดชันี PNImodified เท่ากับ 0.69 0.68 0.67 
0.63 0.61 และ 0.60 ตามล าดับ และข้อการเรียนรู ้ที่ มีความต้องการจ าเป็นต ่าที่สุด ได้แก่ 
นกัศึกษามีความเขา้ใจในเรื่องของการก าหนดค่าความสัน้ยาวของเสียงโดยการใชส้ญัลกัษณโ์นต้
ดนตรี และโนต้ตวัหยดุ นกัศกึษา เขา้ใจการใชง้านแถบเครื่องมือ และตวัควบคมุอื่น ๆ ของหนา้ตา่ง
การท างานของซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี นกัศึกษาสามารถเรียกช่ือโนต้โดยการใชต้วัอกัษร 
ภาษาองักฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น C. D, … นักศึกษาเขา้ใจ และสามารถ บนัทึกโนต้ดนตรี และ
เครื่องหมายสญัลกัษณ ์ทางดนตรี ผ่านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรีได ้นกัศึกษามีความเขา้ใจ
ระดบัเสียง และช่ือของเสียงดนตรี และนักศึกษาสามารถสรา้งงานสกอรเ์พลงใหม่ (New Score) 
ได ้ตามล าดบั โดยมีค่าดชันี PNImodified เท่ากบั 0.38 0.35 0.32 0.32 0.30 และ 0.30 

จากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึก
โน้ตดนตรี นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจา้พระยา สรุปไดว้่านกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตร ีมีความตอ้งการจ าเป็นในการ
เรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ในดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้
ดนตรีสงูที่สดุ และเม่ือพิจารณาในขอ้ที่มีความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูส้งูที่สดุ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ อนัดบัที่ 1 ไดแ้ก่ นกัศึกษาสามารถ บนัทกึโนต้ดนตรี ในรูปแบบพิเศษที่ไม่มีหาง และจงัหวะ
ที่ไม่แน่นอนได ้อนัดบัที่ 2 ไดแ้ก่ นกัศกึษาเขา้ใจ และสามารถ การใสเ่ครื่องหมายการบรรเลงซ า้ ใน
โน้ตดนตรีได้ อันดับที่  3 ได้แก่ นักศึกษาสามารถ แก้ไขรูปแบบของตัวอักษร เพื่อใช้งานตาม
ตอ้งการได ้ซึง่ผูว้ิจยัไดน้  าผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ทัง้ 3 ล าดบั ความตอ้งการจ าเป็นใน
การเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีนกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย มาเป็นขอ้มลูเพื่อ
การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น  
ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
ต่อไป 
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ตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี  ส าหรบั
นกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี  ส าหรับ
นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย โดยยึดสภาพความตอ้งการจ าเป็น และปัญหาอปุสรรคในการเรียนรู ้
การทบทวนบทเรียนการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ในชัน้เรียน ของนกัศึกษา ที่มีการ
เรียนการสอนตามหลกัสตูร ทัง้ใน หลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต และหลกัสตูรดรุยิางคศาสตรบณัฑิต
วิชาเอกดนตรีไทย ของภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดพ้ฒันาเพื่อใหน้อกจากนกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย ของวิทยาลยัการดนตร ี
สามารถเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรีได ้รวมทั้งศึกษาหลักการทางทฤษฎี
จิตวิทยาการเรยีนรู ้ต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบในการพฒันาคูมื่อในครัง้นี ้ซึง่มีแนวคิด และหลกัการ 
ดงันี ้

1. การปรบัทัศนคติ จากผลการศึกษาอุปสรรคในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร์ การ
บันทึกโน้ตดนตรี ส  าหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ทัศนคติด้านลบคือปัญหาส าคัญของ
นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ซึ่งตามหลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้อง โคมส ์(Combs) เช่ือว่า 
ทศันคติ หรือเจตคติมีความส าคญัต่อการเรียนรู ้การช่วยใหน้กัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ไดพ้ฒันา
ความรูส้ึกในทางบวกของซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ซึ่งส่วนใหญ่การบันทึกโน้ตดนตรี 
จ าเป็นตอ้งใช้ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก อาจจะขัดต่อทัศนคติของนักศึกษา
วิชาเอกดนตรีไทย ที่การบนัทกึโนต้ดนตรี เป็นอีกระบบหนึ่ง หรือเป็นการบนัทกึโดยการจ าในความ
ทรงจ าของแต่ละบคุคล  การปรบัทศันคติดา้นลบ ใหมี้ความรูส้กึที่ดีในทางบวกจะช่วยใหก้ารเรยีนรู ้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่น และสามารถแสดงศกัยภาพได ้และเป็นการอนรุกัษ์บท
เพลงที่มีค่าของชาติใหค้งอยู่ และเผยแพร่ต่อไป ดังนัน้ ก่อนเขา้สู่เนือ้หาจึงควรมีบทน าเพื่อปรบั
ทศันคติเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี หรือซอฟตแ์วร ์เพื่อช่วยในการบนัทึกโนต้ดนตรี โดยการอธิบาย
หลักการใชง้านพืน้ฐานดว้ยภาษาที่เรียบง่าย ไม่เนน้เนือ้หาสาระหรือองคค์วามรูใ้นการใชง้าน 
เพื่อใหเ้ขา้ถึงไดง้่าย และรวดเรว็ 

2. การเนน้ที่ภาพประกอบ มากกว่าตวัอกัษร และเนน้ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ไดง้่ายเม่ือการใช้งานจริง เป็นการลดปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู ้ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากการ
สังเกตการณ์ จากบุคลากรสายวิชาการภายในสาขาวิชาดนตรีไทย และสภาพภายในชั้นเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอรด์นตรเีบือ้งตน้ ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย ประสบปัญหาส าคญัในการใช้
งานจากการสื่อสาร การใชต้วัอกัษร หรือขอ้ความที่มาก หรือไปในทางวิชาการมากเกินไป ท าให้
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เกิดความไม่เขา้ใจในการใชง้าน การที่มีภาพประกอบช่วยสื่อความหมายที่ท  าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายใน
การใชง้านจรงิ มากกวา่ขอ้ความตวัอกัษรที่เนน้วิชาการมากเกินไป  

3. การจัดท าคู่มือที่จัดเรียงบทเรียน  ตามหลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้อง เบอรร์สั 
เอฟ. สกินเนอร ์(Burrhus F. Skinner) นกัจิตวิทยา และนกัการศึกษาชาวอเมริกนัผูพ้ฒันา และผู้
คิดคน้เครื่องมือในการช่วยสอน (Teaching Machine) ซึ่งการจดัเรียงบทเรียนเป็นเสน้ตรง (Linear 
Programming) ล าดบัขัน้ของบทเรียนจากง่ายไปหายาก โดยเริ่มจากการเรียนขัน้แรกเป็นพืน้ฐาน
ของขั้นต่อไปตามล าดับ การจัดเนือ้หาเรียงล าดับง่ายไปหายาก เพื่อมุ่งให้การเรียนรูโ้ดยคู่มือ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. หลกัการใชห้รือการฝึกฝน จากผลการศึกษาปัญหาในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตรี ส  าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ความจ า และทศันคติในระบบการบนัทึก
โนต้ดนตรี หลักการความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรี ซึ่งเป็นหลักการที่แตกต่างกันมากกับ
ทฤษฎีดนตรีไทย กับทฤษฎีดนตรีตะวนัตก เรียนรูช้า้และตอ้งใชว้ิธีการเรียนรูซ้  า้มากครัง้ ซึ่งตาม
หลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้องธอรน์ไดค ์คือ จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่คงทนถาวร และการ
กระท า และปฏิบตัิจรงิของผูเ้รียนจะเป็นกระบวนการที่ท  าใหเ้กิดการเรียนรูเ้ขม้แข็ง โดยแบ่งไดเ้ป็น 
กฎแห่งการไดใ้ช ้(Law of Use) หมายถึง การตอบสนองจะมากขึน้เม่ือไดล้งมือกระท าบ่อย ๆ และ
กฎแห่งการไม่ไดใ้ช ้(Law of Disuse) หมายถึง การตอบสนองจะนอ้ยลงเม่ือไม่ไดล้งมือกระท า
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ไดท้  าบ่อย ๆ ดงันัน้ คู่มือจึงตอ้งการมีภาพประกอบวิธีการใชง้านที่ชดัเจน มี
ล าดบัขัน้ตอนการใชง้าน การอธิบายที่ง่าย ไม่ซบัซอ้น เพื่อใหน้กัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยสามารถ
เรียนรูฝึ้กฝนไดต้ามความตอ้งการ การทบทวน หรือฝึกฝน ภายหลงัการเรียนรูมี้ผลต่อการเรียนรู ้
ของนักศึกษา คู่มือที่เหมาะสม โดยการเนน้ที่ตวัอกัษร ขอ้ความที่เขา้ใจง่าย และภาพประกอบที่
ชดัเจนจึงถือเป็นปัจจัยที่ส  าคญัต่อการเรียนรูข้องนักศึกษา เพื่อช่วยใหน้ักศึกษาสามารถทบทวน 
ฝึกฝนเองไดง้่าย หรอืเรียนรูเ้พิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง 

5. โครงสรา้งความรูห้รือประสบการณ์ ผลการศึกษาปัญหาในการเรียนรูก้ารใช้งาน
ซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ส  าหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย  ประสบการณ์เดิมของ
นกัศึกษาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ท  าใหก้ารเรียนรูท้ี่มีความขดัแยง้กบัความรู ้และประสบการณเ์ดิม 
ซึ่งตามหลกัการพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ในเรื่องการปรบัตวัเขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม โดย
กระบวนการซึมซบัหรือดดูซมึประสบการณ ์(Assimilation) กระบวนการทางสมองที่ซมึซบัหรือดดู
ซึมเอาประสบการณ์ใหม่ หรือจัดสิ่งที่ไดร้บัรูใ้หม่ที่เหมือนหรือคลา้ยคลึงกันกับโครงสรา้งทาง
ความรูค้วามคิดเดิมเข้ามาเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป เม่ือบุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับ
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สิ่งแวดลอ้ม สมองจะปรบัเอาประสบการณ์ใหม่กับโครงสรา้งทางความรูค้วามคิดเดิม โดยใช้
โครงสรา้งทางความรูค้วามคิดที่มีอยู่เดิมช่วยในการท าความเขา้ใจเพื่อรบัประสบการณใ์หม่เขา้มา
สะสมไว ้ดงันัน้ คู่มือจึงตอ้งเนน้เช่ือมโยงความรูใ้นบทเรียนกบัความรูเ้ดิมที่นกัศกึษาเคยไดร้บัจาก
การเรียนรูใ้นรายวิชาคอมพวิเตอรด์นตรีเบือ้งตน้ ก่อนหนา้นี ้โดยใชภ้าษาที่นกัศกึษามีความคุน้เคย 
ซึง่นกัศกึษาเป็นผูท้ี่ผ่านประสบการณก์ารเรียนรูก้ารใชง้าน เพื่อเช่ือมโยงกบัประสบการณท์ี่มีมาแต่
ก่อนจะท าใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ีมากขึน้ 

ผูว้ิจัยไดคู้่มือที่ไดพ้ัฒนาขึน้มาเพื่อเป็นคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึก
โนต้ดนตรี ส  าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย (อยู่ในส่วนของภาคผนวก จ หนา้ที่ 126) โดยแบ่ง
เนือ้หาออกเป็น 2 ตอน คือ การใชซ้อฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี Sibelius และความรูพ้ืน้ฐาน
ทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก เพื่อใหค้รอบคลมุตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น 
ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย ซึง่ในแตล่ะตอน ดงันี ้

1. ความเขา้กนัไดก้บัระบบปฏิบตัิการที่ใชง้าน ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี Sibelius 
(ส าหรบั PC) 

2. การใชซ้อฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีSibelius 
3. ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 
ทั้งหมดประกอบด้วยหัวข้อ เก่ียวกับเนื ้อหา การเรียนรูก้ารใช้งานด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ความรูพ้ืน้ฐานเบือ้งตน้ วิธีการใชง้าน คุณลกัษณะ และความเขา้กันไดข้องซอฟตแ์วร ์ประโยชน์
การประยกุตก์ารใชง้าน และเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งตา่ง ๆ ในการใชง้าน 

โดยในการตรวจคุณภาพของคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี 
ผู้วิจัยจึงไดเ้สนอตรวจการประเมินคุณภาพของคู่มือจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการด้านดนตรี 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี Sibelius จ านวน 3 ท่าน โดยผลการประเมิน
คุณภาพคู่มือการเรียนรูก้ารใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ได้น าเสนอผลการประเมิน
คณุภาพคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ส  าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรี
ไทย ในตารางที่ 8 
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ตาราง 8 ผลการประเมินคณุภาพคูมื่อการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีส  าหรบั
นกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย 
 

รายการประเมนิคณุภาพ 
ผลการประเมนิ 

�̅� S.D. ระดบั 
ด้านประโยชนใ์นการน าคู่มือไปใช้งาน    
คู่มือใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับการใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตร ี

3.67 0.58 มาก 

คูมื่อช่วยใหก้ารเรยีนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเองไดส้ะดวก  4.33 0.58 มาก 
คูมื่อเป็นประโยชนต์่อนกัศกึษาดนตรีไทย และผูส้นใจ 4.33 0.58 มาก 
คูมื่อมีรายละเอียด เนือ้หาครบถว้นต่อการใชง้าน 3.67 0.58 มาก 
คูมื่อมีรายละเอียด เนือ้หาเขา้ใจไดง้่าย 3.67 0.58 มาก 
ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานคู่มือ    
คูมื่อมีความเป็นไปไดใ้นการเรียนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเอง 3.67 0.58 มาก 
การปฏิบตัิตามคูมื่อใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรีไดด้ีขึน้  3.67 0.58 มาก 
คูมื่อท าใหน้กัศกึษาเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์เพิ่มเติมไดง้่ายขึน้  4.00 1.00 มาก 
ด้านความเหมาะสมของคู่มือ    
เนือ้หามีความเหมาะสม  3.67 0.58 มาก 
การจดัเลม่มีความเหมาะสมส าหรบัการใชง้าน  3.67 0.58 มาก 
ใชภ้าษาท่ีกระชบั ง่าย และเขา้ใจ เหมาะสม  3.67 0.58 มาก 
ภาพประกอบมีความชดัเจน สอดคลอ้ง และเหมาะสม  3.67 0.58 มาก 
ด้านความถูกต้องของเนือ้หา    
เนือ้หาถกูตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ  3.67 0.58 มาก 
การพิมพ ์สะกด เวน้วรรค และเหมาะสมถกูตอ้ง  3.67 0.58 มาก 
มีอา้งอิงจากแหลง่ท่ีมาน่าเช่ือถือ  3.67 0.58 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.78 0.45 มาก 
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ผลการวิเคราะหข์อ้มลูผลการประเมินคณุภาพคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทึกโนต้ดนตรี ในตาราง 8 พบว่า ผลการประเมินคณุภาพคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตรี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า 
คูมื่อท าใหน้กัศกึษาเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์เพิ่มเติมไดง้่ายขึน้ มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 
อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ คู่มือมีความเป็นไปไดใ้นการเรียนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเอง การปฏิบตัิ
ตามคู่มือใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรีไดด้ีขึน้ เนือ้หามีความเหมาะสม การจัดเล่มมี
ความเหมาะสมส าหรบัการใชง้าน ใชภ้าษาที่กระชับ ง่าย และเขา้ใจ เหมาะสม ภาพประกอบมี
ความชดัเจน สอดคลอ้ง และเหมาะสม เนือ้หาถกูตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ การพิมพ ์สะกด เวน้วรรค 
และเหมาะสมถกูตอ้ง มีอา้งอิงจากแหลง่ที่มาน่าเช่ือถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67 อยู่ในระดบัมาก  
 



 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาวิจยัการพฒันาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ตาม

ความตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
บา้นสมเด็จเจา้พระยา โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดความมุ่งหมายไวด้งัตอ่ไปนี ้
1. เพื่อศึกษาสภาพจริงที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น เพื่อประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษา วิทยาลยัการดนตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

2. เพื่อจัดท าคู่มือการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการจ าเป็น
ของนกัศกึษา สาขาดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
2. การด าเนินการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัตามขัน้ตอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
วิธีการเก็บแบบสอบถาม  
1. ผูว้ิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยัที่ไดจ้ากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจา้พระยา เพื่อขอความอนเุคราะหใ์หน้กัศกึษา ในระดบัปรญิญาตร ีตอบแบบสอบถาม  

2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้ 
2.1 จัดท าแบบสอบถามการประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึก

โน้ตดนตรี ตามความต้องการจ าเป็น โดยแปลงค่าให้อยู่ ในรูปแบบออนไลน์ โดยการส่ง
แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
(COVD-19) โดยประสานกับทางภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี และเก็บข้อมูล
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แบบสอบถามโดยนดัหมายกบันกัศกึษา ส่งขอ้มลูแบบสอบถาม ในเวลา 1 สปัดาห ์หลงัจากไดร้บั
ลิงกข์องแบบสอบถาม 

2.2 วิธีการตรวจประเมินคณุภาพคูมื่อ 
2.2.1 ผู้วิจัยน าส่งแบบประเมินคุณภาพคู่มือ พรอ้มแนบคู่มือ ต่อผู้เช่ี ยวชาญ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจประเมินคุณภาพของคู่มือ และนัดหมายเพื่อส่งคืนแบบประเมิน
คณุภาพคูมื่อ  

2.2.2 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมินคุณภาพของคู่มือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาวิเคราะหข์อ้มูล และก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของขอ้มูล แบ่ง
ออกเป็นมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  

 
3. การจัดท า และการวิเคราะหข์้อมูล 

หลังจากเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แบบสอบถามการประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี 
ตามความตอ้งการจ าเป็น วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณ 

ค่าสถิติส  าเรจ็รูปดว้ยคอมพิวเตอร ์โดยค่าสถิติการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ จ านวน รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNI แบบปรบัปรุง (PNImodified) ใชส้  าหรบัการ
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในงานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ของ
นกัศกึษา 

2. ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของขอ้มลูสภาพที่เป็นอยู่จรงิ และสภาพที่
ควรจะเป็นในการใชก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัมากที่สดุ  
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จริง/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบันอ้ย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง สภาพที่เป็นอยู่จรงิ/สภาพที่ควรจะเป็น ระดบันอ้ยที่สดุ 
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4. สรุปผลการวิจัย 
ผูว้ิจยัขอสรุปผลการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
ตอนที่ 1 การประเมินในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความ

ตอ้งการจ าเป็น ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรไีทย โดยน าเสนอดงัตอ่ไปนี ้
1. ขอ้มลูทั่วไปของนกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง 

1.1. จ าแนกตามเพศ อายุ หลกัสูตรที่ก  าลงัศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง โดยมีจ านวน 27 คน รองลงมาเป็นเพศชาย มีจ านวน 20 คน และเพศทางเลือก จ านวน 2 คน 
ดา้นอาย ุพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอาย ุ20 ปี โดยกลุ่มที่มากที่สุด คือ มีอาย ุ20 ปี มีจ านวน 
46 คน และรองลงมา คือ อาย ุ21 ปี มีจ านวน 3 คน เม่ือจ าแนกตามหลกัสตูรที่ก  าลงัศึกษา พบว่า 
ส่วนใหญ่  ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มากที่ สุด  จ านวน 41 คน และหลักสูตร                   
ดรุยิางคศาสตรบณัฑิต มีจ านวน 8 คน  

1.2. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบการณ์
ทางดา้นดนตรี ส่วนใหญ่มีประสบการณท์างดา้นดนตรี ระหว่าง 8 – 10 ปี มากที่สดุ มีจ านวน 24 
คน รองลงมา คือ ระหว่าง 5 – 7 ปี มีจ านวน 17 คน ในดา้นมีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรี
ตะวนัตก สว่นใหญ่ไม่มีความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มีจ านวน 43 คน รองลงมา มี
ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก จ านวน 6 คน เม่ือจ าแนกตามประสบการณก์ารใช้
ซอฟตแ์วร ์พบว่านกัศึกษาทัง้หมดมีประสบการณก์ารใชซ้อฟตแ์วร์ จ านวน 49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
100.00 และซอฟตแ์วร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ที่นักศึกษาใชง้าน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างใช้งาน
ซอฟตแ์วร ์Sibelius จ านวน 47 คน รองลงมา ใชง้านซอฟตแ์วร ์MuseScore จ านวน 2 คน  

2. ผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพที่ควรจะเป็น และสภาพจริงที่ เป็นอยู่  การใช้งาน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยั
ราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ดงันี ้

การประเมินการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามความตอ้งการ
จ าเป็น ส าหรบันักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา พบว่า สภาพจรงิที่เป็นอยู่ของนกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14 เม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายดา้น พบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ทุกดา้นอยู่ใน
ระดับนอ้ย โดยดา้นที่มีความรูสู้งที่สุด คือ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.37 รองลงมาคือ ดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.91  

ส่วนสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์
การบนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 เม่ือพิจารณาจ าแนก
ตามรายดา้น พบว่า สภาพที่ควรจะเป็น ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี อยู่ในระดบั
มาก โดยดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มีสภาพที่ควรจะเป็นมากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รองลงมา คือดา้นความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี อยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.20 

เม่ือท าการจัดล าดับความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นในการเรียนรูก้ารใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ี เม่ือจ าแนกรายขอ้พบว่า มีค่าดชันี PNImodified อยู่ที่ระหว่าง 0.30 - 
0.69 โดยขอ้การเรียนรูท้ี่มีความตอ้งการจ าเป็นสงูที่สดุ ไดแ้ก่ นกัศึกษาสามารถ บนัทึกโนต้ดนตรี 
ในรูปแบบพิเศษที่ไม่มีหาง และจังหวะที่ไม่แน่นอนได้ นักศึกษาเข้าใจ และสามารถ การใส่
เครื่องหมายการบรรเลงซ า้ ในโนต้ดนตรีได ้นักศึกษาสามารถ แกไ้ขรูปแบบของตวัอกัษร เพื่อใช้
งานตามตอ้งการได ้นกัศกึษาเขา้ใจลกัษณะ รูปแบบ และสามารถ ท าการเก็บผลงาน (Save) หรือ
สง่ออกผลงาน (Export) ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อน าไปใชง้านตามลกัษณะงานที่น  าไปใชไ้ด ้นกัศกึษา
รู ้และเขา้ใจขอ้ก าหนดของระบบ และความเขา้กันได ้ของซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี และ 
นกัศึกษารู ้และเขา้ใจเครื่องหมายสญัลกัษณ ์และความหมาย ของค าศพัทพ์ืน้ฐาน ในการใชง้าน
ของซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ตามล าดบั โดยมีค่าดชันี PNImodified เท่ากับ 0.69 0.68 0.67 
0.63 0.61 และ 0.60 ตามล าดับ และข้อการเรียนรูท้ี่ มีความต้องการจ าเป็นต ่าที่สุด ได้แก่ 
นกัศึกษามีความเขา้ใจในเรื่องของการก าหนดค่าความสัน้ยาวของเสียงโดยการใชส้ญัลกัษณโ์นต้
ดนตรี และโนต้ตวัหยดุ นกัศกึษา เขา้ใจการใชง้านแถบเครื่องมือ และตวัควบคมุอื่น ๆ ของหนา้ตา่ง
การท างานของซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี นกัศึกษาสามารถเรียกช่ือโนต้โดยการใชต้วัอกัษร 
ภาษาองักฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น C. D, … นักศึกษาเขา้ใจ และสามารถ บนัทึกโนต้ดนตรี และ
เครื่องหมายสญัลกัษณ ์ทางดนตรี ผ่านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรีได ้นกัศึกษามีความเขา้ใจ
ระดบัเสียง และช่ือของเสียงดนตรี และนักศึกษาสามารถสรา้งงานสกอรเ์พลงใหม่ (New Score) 
ได ้ตามล าดบั โดยมีคา่ดชันี PNImodified เท่ากบั 0.38 0.35 0.32 0.32 0.30 และ 0.30 
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ตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ส  าหรบั
นกัศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย 

1. ผูว้ิจัยได้พัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ส  าหรบั
นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย โดยแบ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ตอน คือ ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎี
ดนตรีตะวันตก และการใชซ้อฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี Sibelius (ภาคผนวก จ หนา้ที่ 126) 
เพื่อใหค้รอบคลมุตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น ของนกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย 
ซึ่งในแต่ละตอน ไดแ้ก่ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก และความเขา้กนัไดก้ับ
ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน  (ส าหรับ PC) และการใช้ซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี Sibelius 
ทัง้หมดประกอบดว้ยหวัขอ้ เก่ียวกบัเนือ้หา การเรียนรูก้ารใชง้านดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความรูพ้ืน้ฐาน
เบือ้งตน้ วิธีการใชง้าน คุณลกัษณะ และความเขา้กนัไดข้องซอฟตแ์วร ์ประโยชนก์ารประยุกตใ์ช้
งาน และเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งความเหมาะสมตามความตอ้งการจ าเป็น โดยยึดหลกัการ ทฤษฎีการ
เรียนรู ้

ทั้งนีผู้ ้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี นีข้ึน้
เพื่อใหน้อกจากนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ของวิทยาลยัการดนตรี ที่สามารถเรียนรูก้ารใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรีไดด้ว้ยตนเองแลว้ ยงัรวมถึงไดศ้ึกษาหลกัการทางทฤษฎีจิตวิทยา
การเรยีนรู ้ตา่ง ๆ เพื่อน ามาประกอบในการพฒันาคูมื่อในครัง้นี ้ซึง่มีแนวคิด และหลกัการ ดงันี ้

1. การปรบัทัศนคติ จากผลการศึกษาอุปสรรคในการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บันทึกโน้ตดนตรี ส  าหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ทัศนคติด้านลบคือปัญหาส าคัญของ
นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ซึ่งการบนัทึกโนต้ดนตรี จ าเป็นตอ้งใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก อาจจะขดัต่อทศันคติของนกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ที่การบนัทึกโนต้ดนตรี เป็น
อีกระบบหนึ่ง หรือเป็นการบนัทกึโดยการจ าในความทรงจ าของแตล่ะบคุคล  การปรบัทศันคติดา้น
ลบ ใหมี้ความรูส้ึกที่ดีในทางบวกจะช่วยใหก้ารเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่น 
และเป็นการอนรุกัษบ์ทเพลงที่มีค่าของชาติใหค้งอยู่ และเผยแพรต่่อไป โดยการอธิบายหลกัการใช้
งานพืน้ฐานดว้ยภาษาที่เรียบง่าย เพื่อใหเ้ขา้ถึงไดง้่าย และรวดเรว็ 

2. การเนน้ที่ภาพประกอบ มากกว่าตวัอกัษร และเนน้ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ไดง้่ายเม่ือการใชง้านจริง เป็นการลดปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู ้การที่มีภาพประกอบช่วยสื่อ
ความหมายที่ท  าใหเ้ขา้ใจไดง้่ายในการใชง้านจริง มากกว่าขอ้ความตัวอักษรที่เนน้วิชาการมาก
เกินไป  
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3. การจัดท าคู่มือที่จัดเรียงบทเรียน ตามหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้อง  เบอรร์สั 
เอฟ. สกินเนอร ์(Burrhus F. Skinner) โดยเริ่มจากการเรียนขั้นแรกเป็นพื ้นฐานของขั้นต่อไป
ตามล าดับ การจัดเนือ้หาเรียงล าดับง่ายไปหายาก เพื่อมุ่งใหก้ารเรียน รูโ้ดยคู่มือเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. หลกัการใชห้รือการฝึกฝน ตามหลกัการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้องธอรน์ไดค ์คือ จะ
ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่คงทนถาวร และการกระท า และปฏิบตัิจรงิของผูเ้รียนจะเป็นกระบวนการที่
ท  าใหเ้กิดการเรียนรู ้เพื่อช่วยใหน้กัศึกษาสามารถทบทวน ฝึกฝนเองไดง้่าย หรือเรียนรูเ้พิ่มเติมได้
ดว้ยตนเอง 

5. โครงสรา้งความรูห้รือประสบการณ์ ผลการศึกษาปัญหาในการเรียนรูก้ารใช้งาน
ซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี ส  าหรับนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ประสบการณ์เดิมของ
นกัศึกษาเป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ท  าใหก้ารเรียนรูท้ี่มีความขดัแย้งกบัความรู ้และประสบการณเ์ดิม 
ซึ่งตามหลกัการพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์ในเรื่องการปรบัตวัเขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม โดย
กระบวนการซึมซบัหรือดดูซมึประสบการณ ์(Assimilation) กระบวนการทางสมองที่ซมึซบัหรือดดู
ซึมเอาประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น คู่มือจึงต้องเน้นเช่ือมโยงความรูใ้นบทเรียนกับความรูเ้ดิมที่
นกัศกึษาเคยไดร้บัจากการเรียนรูใ้นรายวิชาคอมพิวเตอรด์นตรีเบือ้งตน้ ก่อนหนา้นี ้โดยใชภ้าษาที่
นกัศึกษามีความคุน้เคย ซึ่งนกัศึกษาเป็นผูท้ี่ผ่านประสบการณก์ารเรียนรูก้ารใชง้าน เพื่อเช่ือมโยง
กบัประสบการณท์ี่มีมาแต่ก่อนจะท าใหส้ามารถเรียนรูไ้ดด้ีมากขึน้ 

การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ส  าหรบันักศึกษา
วิชาเอกดนตรีไทย ผูว้ิจยัไดแ้บ่งเนือ้หาออกเป็น 2 ตอน คือ การใชซ้อฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี 
Sibelius โดยเสริมความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก เขา้รวมเพื่อทบทวนส่งเสริมการ
เรียนรู ้เพื่อใหค้รอบคลุมตามสภาพจริงที่เป็นอยู่ และสภาพที่ควรจะเป็น ของนักศึกษาวิชาเอก
ดนตรีไทย ซึง่ในแตล่ะตอน ดงันี ้

1. ความเขา้กนัไดก้บัระบบปฏิบตัิการที่ใชง้าน ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี Sibelius 
(ส าหรบั PC) 

2. การใชซ้อฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีSibelius 
3. ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 
โดยประกอบดว้ยหวัขอ้เนือ้หา การเรียนรูก้ารใชง้านดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความเขา้กนัไดข้อง

ซอฟตแ์วร ์ความรูพ้ืน้ฐานเบือ้งตน้ วิธีการใชง้าน คุณลกัษณะ และการประยุกตก์ารใชง้าน และ
ส่วนเนือ้หาที่เก่ียวขอ้ง การตรวจคณุภาพของคู่มือการเรียนรู ้ผูว้ิจยัได้เสนอประเมินคณุภาพของ
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คู่มือจากผูท้รงคณุวฒุิดา้นดนตรี 3 ท่าน ผลการตรวจประเมินคณุภาพคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้าน
ซอฟตแ์วร ์การบันทึกโน้ตดนตรี Sibelius ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการประเมินคุณภาพคู่มือ 
พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบว่า คู่มือท าให้
นักศึกษาเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์เพิ่มเติมไดง้่ายขึน้ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาทัง้หมด อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.67  

 
5. อภปิรายผล 

ผูว้ิจยัขออภิปรายผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
ตอนที่ 1 การประเมินการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี ตามความ

ตอ้งการจ าเป็น ส าหรบันกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย วิทยาลยัการดนตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้น
สมเด็จเจา้พระยา  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ของนักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ในการใช้งาน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น 
พบว่า สภาพจริงที่เป็นอยู่ในการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ทุกดา้นอยู่ในระดบันอ้ย 
ดา้นที่มีความรูสู้งที่สุด คือ ดา้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวันตก รองลงมาคือ ดา้นความรู้
ทางดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี เม่ือแยกเป็นรายขอ้ พบว่า นกัศึกษามีความเขา้ใจระดบั
เสียง และช่ือของเสียงดนตรี อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมานกัศกึษาสามารถเรยีกชื่อโนต้โดยการ
ใชต้วัอกัษร ภาษาองักฤษมาแทนช่ือเสียง เช่น C. D, … อยู่ในระดบัปาน และขอ้ที่มีความรูต้  ่าสดุ 
คือ นักศึกษามีความเขา้ใจเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง (Key Signatures) อยู่ในระดับนอ้ย 
ทั้งนีเ้นื่องมาจากนักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกดนตรีดนตรีไทย มีความรูด้า้นความรูพ้ืน้ฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก และความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ซึ่งการใชง้านซอฟตแ์วร ์การ
บนัทกึโนต้ดนตรี อาจจะมีการใชส้ญัลกัษณ ์แทนคา่ ความหมาย ตา่ง ๆ โดยยดึหลกัพืน้ฐานทฤษฎี
ดนตรีตะวนัตก ซึ่งตามสภาพจรงิที่เป็นอยู่ของนกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย นัน้บรบิทส่วนใหญ่ของ
นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเอกดนตรีดนตรีไทย ยังขาดความรูท้างดา้นทฤษฎีดนตรีตะวนัตกเบือ้งตน้ 
ถึงแมท้างประวตัิศาสตรท์างดา้นการบนัทึกโนต้ดนตรีของดนตรีไทย แต่เดิมไดมี้ความพยายามที่
จะบนัทกึในรูปแบบของตะวนัตกก็ตาม แต่ดว้ยความซบัซอ้นทางดา้นทฤษฎีดนตรีเอง ตามมมุมอง
ของนักดนตรีไทย ยังคงคงมีคิดที่ว่าเขา้ใจไดย้าก จึงมีการพัฒนาแนวทางในการบันทึกโนต้ใน
รูปแบบที่ตนถนดั และเขา้ใจไดง้่ายแทน ซึง่สอดคลอ้งกบั บญุสืบ บญุเกิด (2559) ในอดีตที่ผ่านมา
การเรียนการสอนดนตรีไทยรวมทัง้การบรรเลง ไม่นิยมจดบนัทึกโนต้เพลง มักเรียน และสอนกัน
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แบบมขุขปาฐะ เรียนการตวัต่อตวั แต่มาในระยะหลงัสภาพสงัคม และบรบิทเปลี่ยนไป จงึมีการจด
บนัทึกโนต้เพลงเหมือนชาวตะวนัตก ซึ่งเป็นประโยชนต์่อวงการดนตรีไทยอย่างมาก ในการบนัทึก
โนต้เพลงไทยนัน้มีประวตัิการบนัทกึที่ยาวนานซึ่งการบนัทกึโนต้เพลงไทยนัน้จะเช่ือมโยงไปถึงการ
บนัทึกโนต้ส าหรบัดนตรีไทยดว้ย ซึ่งจากหลกัฐานที่พบ มีการพยายามที่จะบนัทึกเป็นในรูปแบบ
ของทางตะวนัตก เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจที่ตรงกนัในการบรรเลง อย่างไรก็ตามการแพรห่ลายของ
โน้ตดนตรีไทย ก็ยังเขา้ถึงคนทั่วไป หรือกลุ่มนักดนตรีไทยไดง้่าย โดยผ่านการบันทึกที่พัฒนา
กันเองของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กรมากกว่า การได้รบัการยอมรับด้วยการบันทึกในรูปแบบ
ตะวนัตก ซึ่งจากที่กล่าวมาทัง้หมดเป็นเหตใุหน้กัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทยส่วนหนึ่งมีปัญหาในการ
บนัทึกโนต้ดนตรีในรูปแบบตะวนัตกอยู่ดี ดังที่กล่าวขา้งตน้ ส าหรบันักศึกษา หรือนักดนตรีไทย 
ดว้ยประวตัิศาสตร ์และวิถีการถ่ายทอดบทเพลงมาแต่ครัง้ก่อน ก่อใหเ้กิดความเคยชินกบัรูปแบบ
การจดัเก็บ หรือบนัทึกโนต้ส่วนใหญ่ไม่นิยมจดบนัทึกโนต้เพลง ยงัมกัเรียน และสอนกนัแบบมขุข
ปาฐะ เรียนการตวัตอ่ตวัอยู่  

ในส่วนสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า นักศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ในการใช้งานซอฟตแ์วร ์
การบนัทกึโนต้ดนตร ีโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาจ าแนกตามรายดา้น พบวา่ สภาพ
ที่ควรจะเป็น ในการใช้งานซอฟต์แวร ์การบันทึกโน้ตดนตรี อยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้
พืน้ฐานทฤษฎีดนตรีตะวนัตก มีสภาพที่ควรจะเป็นมากที่สดุ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือด้าน
ความรูท้างดา้นซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตร ีอยู่ในระดบัมาก เม่ือแยกเป็นรายขอ้ พบวา่ สภาพ
ที่ควรจะเป็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด โดยขอ้ที่มีสภาพที่ควรจะเป็นสูงที่สุด คือ นักศึกษา
สามารถใช ้ เขา้ใจสญัลกัษณ ์และค าศพัทท์างดนตรี อยู่ในระดบัมากที่สดุ รองลงมาคือ นกัศกึษา
มีความเขา้ใจระดบัเสียง และช่ือของเสียงดนตรี อยู่ในระดับมากที่สดุ และขอ้ที่มีสภาพที่ควรจะ
เป็นต ่าที่สดุ คือ นักศึกษามีความเขา้ใจเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง (Key Signatures) อยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบั บญุสืบ บญุเกิด (2559) การใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี เขา้
มาช่วยในการบนัทึกโนต้ดนตรี จากประวตัิการบนัทึกโนต้ดนตรีไทยของเรา ซึ่งมาในปี พ.ศ. 2539 
เนื่องในวโรกาสแห่งปีกาญจนาภิเษก ฉลองสิรริาชสมบตัิครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั
ภูมิพล อดุลยเดช กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นในงานการ
อนรุกัษ์ศิลปวฒันธรรมอนัเป็นสาระความรูแ้ก่ประชาชน จึงไดม้อบหมายใหก้รมศิลปากรจดัพิมพ์
หนังสือชุด “โน้ตเพลงไทย” เล่ม 1 2 และ 3 รวบรวมโน้ตเพลงไทยที่เผยแพร่ จัดพิมพ์ขึน้ โดย
หนงัสือโนต้เพลงไทยเลม่ 1 2 และ 3 ที่พิมพอ์อกมาใหม่นีบ้นัทกึโนต้ดว้ยระบบคอมพิวเตอรเ์ป็นทัง้
ทางรอ้ง และทางเครื่องดนตรีบรรเลงขบัรอ้ง ตวัอกัษรชัดเจนตวัโนต้สวยงาม รูปเล่มชวนใหห้ยิบ
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อ่าน นบัเป็นมรดกทางดรุิยางคศิลป์ที่สมบูรณง์ดงามยิ่ง ซึ่งมีการบนัทึกโนต้ดนตรีไทยเดิม โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอรม์าช่วยในการจัดเก็บ ตามสมัย และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการ
พฒันาอยู่ตลอดเวลา ครูดนตรีไทย หลายท่านมีความคิดที่ปรบัเปลี่ยนการถ่ายทอด การบนัทึกโน้
ดนตรี เพื่อสง่ต่อสืบสานผลงานทางดา้นดนตรใีหค้งอยู่ต่อไป ซึ่งเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2559 ผูช้่วย
ศาสตราจารยเ์ดชน ์คงอิ่ม อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาดนตรีศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพิบูลสงคราม ได้น าโน้ตเพลงไทยที่ได้รวบรวม และบันทึกเป็นโน้ตสากล ผ่านการใช้งาน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ประกอบไปดว้ยประเภทเพลงเรื่อง จ านวน 40 เรื่อง เพลงตระโหม
โรง 25 ตวั พรอ้มทัง้ไดบ้นัทึกเสียงในระบบดิจิตอลลงแผ่น DVD ทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าในโครงการในพระราชด าริ อย่างไรก็ตามแวดวง
การศึกษาด้านดนตรีไทยได้เริ่มมีการใช้การบันทึกโน้ตในรูปแบบตะวันตกเพิ่มมากขึน้ ทั้งใน
ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้บรรจุ
รายวิชาคอมพิวเตอรช์่วยงานดนตรี เขา้ในหลกัสตูร จุดประสงคเ์พื่อใหน้ักศึกษาไดเ้รียนรูก้ารใช้
งานคอมพิวเตอรเ์พื่อช่วยงานดนตรี เป็นพืน้ฐาน เป็นการสง่เสรมิ กระตุน้ใหน้กัศกึษาวิชาเอกดนตรี
ไทย เริม่มีความสนใจในการเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรีมากขึน้ 

ตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรี ส  าหรบั
นกัศึกษาวิชาเอกดนตรีไทย ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาคู่มือการเรียนรูน้ีข้ึน้เพื่อใหน้อกจากนกัศึกษาวิชาเอก
ดนตรีไทย ของวิทยาลยัการดนตรี ที่สามารถเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้ดนตรีได้
ด้วยตนเองแล้ว ยังรวมถึงได้ศึกษาหลักการทางทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู ้ต่าง ๆ เพื่อน ามา
ประกอบในการพฒันาคู่มือในครัง้นี ้ซึ่งมีแนวคิด และหลกัการที่น  ามาใชใ้นการพฒันาคู่มือ ไดแ้ก่ 
1) การปรบัทัศนคติ การปรบัทัศนคติดา้นลบ ใหมี้ความรูส้ึกที่ดีในทางบวกจะช่วยใหก้ารเรียนรู ้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเช่ือมั่น และเพื่อเป็นการอนุรกัษ์บทเพลงที่มีค่าของชาติใหค้ง
อยู่ และเผยแพรต่่อไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั อารี พนัธม์ณี. (2546) โดยอา้งอิงจาก อบุลรตัน ์เพ็งสถิต. 
(2554) ไดก้ว่าไวว้่า ความจ า และความรูเ้ดิมหรือประสบการณ์เดิม ความจ ามีส่วนช่วยใหก้าร
เรียนรูป้ระสบผลส าเร็จไดอ้ย่างรวดเร็ว และความรูเ้ดิมหรือประสบการณ์เดิมจะเป็นพืน้ฐานที่มี
สว่นช่วยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดด้ี หากความจ าไม่ดีจะท าใหเ้กิดการลืม ซึ่งเป็นอปุสรรคส าคญัที่ท  าให้
ผูเ้รียนไม่เกิดการเรียนรู ้โดยทัง้การจ า และการลืมจะเป็นสิ่งเกิดขึน้เสมอ ๆ ในการเรียนรู ้ 2) การ
เนน้ที่ภาพประกอบ มากกว่าตวัอกัษร และเนน้ใชภ้าษาที่เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง้่ายเม่ือการใช้
งานจริง เป็นการลดปัญหาอปุสรรคในการเรียนรู ้การที่มีภาพประกอบช่วยสื่อความหมายที่ท  าให้
เขา้ใจไดง้่ายในการใชง้านจรงิ มากกว่าขอ้ความตวัอกัษร 3) การจดัท าคูมื่อที่จดัเรยีงบทเรียน ตาม
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หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูข้อง เบอรร์สั เอฟ. สกินเนอร ์(Burrhus F. Skinner) เริ่มจาก
พืน้ฐานตามล าดบั โดยการจดัล าดบัเนือ้หาเรียงง่ายไปหายาก เพื่อมุ่งใหก้ารเรียนรูโ้ดยคู่มือเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวความคิดของ สกินเนอร ์(Skinner) นั้นคือการจัดเรียงบทเรียนเป็น
เสน้ตรง (Linear Programming) เรียงล าดับขัน้ของบทเรียนจากง่ายไปหายาก โดยเริ่มจากการ
เรียนขัน้แรกเป็นพืน้ฐานของขัน้ต่อไปตามล าดบั เหมาะส าหรบัใชก้บัวิชาที่มีเนือ้หาเรียงล าดบัง่าย
ไปหายาก และการจัดบทเรียนที่มีเนือ้หาเป็นตอน (Branching Programming) เป็นบทเรียนที่
ผูเ้รียนมีโอกาสที่จะไดร้บัค าอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่ตอบค าถามไม่ถูก วิธีเรียนก็เรียงเนื ้อหาจาก
ง่ายไปยากเช่นเดียวกัน 4) หลักการใช้หรือการฝึกฝน ตามหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู ้
ของธอรน์ไดค ์จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่คงทนถาวร และการกระท า และปฏิบตัิจริงของผูเ้รียนจะ
เป็นกระบวนการที่ท  าใหเ้กิดการเรียนรู ้เพื่อสามารถทบทวน ฝึกฝนดว้ยตนเองไดง้่าย หรือเรียนรู ้
เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 5) โครงสรา้งความรูห้รือประสบการณ ์ตามหลกัการพฒันาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต ์ในเรื่องการปรบัตวัเขา้กบัสิ่งแวดลอ้ม โดยกระบวนการซมึซบัหรือดดูซมึประสบการณ ์
(Assimilation) กระบวนการทางสมองที่ซึมซบัหรือดูดซึมเอาประสบการณใ์หม่ไว ้ดงันัน้ คู่มือจึง
ตอ้งเช่ือมโยงความรูใ้นบทเรียนที่ใหม่ เขา้กับความรูเ้ดิมที่นักศึกษาเคยไดร้บัจากการเรียนรูใ้น
รายวิชาคอมพิวเตอรด์นตรีเบือ้งตน้ ก่อนหนา้นี ้โดยใชภ้าษาที่นกัศกึษามีความคุน้เคย ซึง่นกัศกึษา
เป็นผูท้ี่ผ่านประสบการณก์ารเรยีนรูก้ารใชง้าน เป็นการเช่ือมโยงกบัประสบการณท์ี่มีมาก่อนจะท า
ใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดด้ีมากขึน้ต่อไป  

โดยสรุปในการพัฒนาคู่มือการเรียนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี โดย
อาศัยทั้งการประเมินความต้องการจ าเป็น และหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูต้่าง ๆ มา
ประกอบเขา้ เพื่อพฒันาคู่มือ เป็นการส่งเสริม เผยแพร่ วิชาการดา้นดนตรีไทย ออกไปโดยกวา้ง
มากขึน้ ไม่ไดจ้  ากัดแต่เฉพาะผูส้นใจแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถใหส้ากลทั่วไปได้
ศกึษา และเขา้ใจ ทัง้ในดา้นวิชาการดนตรีศกึษา การวิเคราะหด์นตรี คีตลกัษณ ์แมก้ระทั่งรูปแบบ
ลกัษณะการประพนัธด์นตรีของไทย เนื่องจากการบนัทึกโนต้ที่เป็นหลกัสากลเหมาะกบันักดนตรี 
และนกัศกึษาดนตรีท่ีเป็นวงกวา้งมากขึน้ และสามารถสื่อสารกนัไดง้่ายขึน้ตามหลกัสากลทั่วไป 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้พบปัญหา และขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งนักศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การในใชง้าน 

หรอืไดร้บัการเรียนรูก้ารใช ้เพื่อศกึษาความตอ้งการที่กวา้งมากขึน้  
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2. ควรศกึษาพฒันาคู่มือการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี ประเภทโอเพนซอรซ์ 
(Open-source software) โอเพนซอรซ์ เพื่อเป็นทางเลือก และการน าไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์
ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่งานวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเพิ่มกลุม่ตวัอย่างที่กวา้งมากขึน้ เช่นนกัศกึษาทัง้วิชาเอกดนตรีตะวนัตก รวมถึงนกั

ดนตรี และผู้ที่สนใจเรียนรู ้ด้านการบันทึกโน้ตดนตรี เพื่ อการศึกษาในหลายแง่มุม จาก
ประสบการณท์ างาน หรอืนอกเหนือจากนอกหอ้งเรยีน 

2. ควรศึกษาเชิงลึกของหลักการท างานของซอฟตแ์วร ์การบันทึกโนต้ดนตรี หรือแปล
บทความจากคูมื่อการใชข้องผูผ้ลิตซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรูก้าร
ใชง้านที่มีประสิทธิภาพสงูสดุ 

3. ควรศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนiรู ้โดยใชง้านคู่มือการใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึก
โนต้ดนตร ีSibelius เพื่อศกึษาประสิทธิภาพของคูมื่อที่พฒันาขึน้จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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ภาคผนวก ค 
ผลวิเคราะหคุ์ณภาพเคร่ืองมือ 
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การประเมินคุณภาพคู่มือการเรียนรู้การใช้งานซอฟตแ์วร ์การบันทกึโน้ตดนตรี  
ส าหรับนักศกึษาวิชาเอกดนตรีไทย 

 

รายการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ผู้เช่ียวชาญ 
�̅� S.D. ระดับ  1 2 3 

ด้านประโยชนใ์นการน าคู่มือไปใช้งาน       
คู่มือให้ความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งาน
ซอฟตแ์วร ์การบนัทกึโนต้ดนตรี 

4 4 3 3.67 0.58 มาก 

คูมื่อช่วยใหก้ารเรียนรูก้ารใชง้านดว้ยตนเองไดส้ะดวก  4 5 4 4.33 0.58 มาก 

คูมื่อเป็นประโยชนต์อ่นกัศกึษาดนตรไีทย และผูส้นใจ 4 5 4 4.33 0.58 มาก 

คูมื่อมีรายละเอียด เนือ้หาครบถว้นตอ่การใชง้าน 4 4 3 3.67 0.58 มาก 

คูมื่อมีรายละเอียด เนือ้หาเขา้ใจไดง้่าย 4 4 3 3.67 0.58 มาก 

ด้านความเป็นไปได้ในการน าไปใช้งานคู่มือ       
คูมื่อมีความเป็นไปไดใ้นการเรยีนรูก้ารใชง้านดว้ย
ตนเอง 

4 4 3 3.67 0.58 มาก 

การปฏิบตัิตามคูมื่อใชง้านซอฟตแ์วร ์การบนัทึกโนต้
ดนตรีไดด้ีขึน้  

4 4 3 3.67 0.58 มาก 

คูมื่อท าใหน้กัศกึษาเรยีนรูก้ารใชง้านซอฟตแ์วร ์
เพิ่มเติมไดง้่ายขึน้  

5 4 3 4.00 1.00 มาก 

ด้านความเหมาะสมของคู่มือ       
เนือ้หามีความเหมาะสม  4 4 3 3.67 0.58 มาก 

การจดัเล่มมีความเหมาะสมส าหรบัการใชง้าน  4 3 4 3.67 0.58 มาก 

ใชภ้าษาที่กระชบั ง่าย และเขา้ใจ เหมาะสม  3 4 4 3.67 0.58 มาก 

ภาพประกอบมีความชดัเจน สอดคลอ้ง และเหมาะสม  4 3 4 3.67 0.58 มาก 

ด้านความถูกต้องของเนือ้หา       
เนือ้หาถกูตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ  4 4 3 3.67 0.58 มาก 

การพิมพ ์สะกด เวน้วรรค และเหมาะสมถกูตอ้ง  4 4 3 3.67 0.58 มาก 

มีอา้งอิงจากแหล่งที่มาน่าเช่ือถือ  4 4 3 3.67 0.58 มาก 

คา่เฉลี่ยรวม    3.78 0.45 มาก 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการเรียนรู้การใช้งานซอฟตแ์วร ์การบันทกึโน้ตดนตรี Sibelius 
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ผูส้นใจสามารถเขา้ไปดาวนโ์หลด โดยสแกน QR Code นี ้

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
หนังสือยนืยันการยกเว้นการรับรอง 

คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกมัพล จาตพุรธรรม 
วัน เดอืน ปี เกิด 25 สิงหาคม 2523 
สถานทีเ่กิด สพุรรณบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2546 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาครุศาสตรบณัฑิต  

สาขาดนตรีสากล  
จาก สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา กรุงเทพฯ  
พ.ศ.2542 ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษา  
จาก โรงเรยีนกรรฯสตูศกึษาลยั สพุรรณบรุ ี

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 644 ต าบลศรีประจนัต ์อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบรุี 72140   
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