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บทบรรณาธิการ

         ปจจุบันเราสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและแทบจะไรขีดจํากัด  
เราตางใชสื่อสังคมออนไลนจนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันเพื่อรับขอมูล
ขาวสารอยางทันทวงที ตลอดจนชวยลดตนทุนการจัดทําสื่อสิ่งพิมพแบบฉบับ (Print) 
เปลี่ยนเปนสื่อสิ่งพิมพแบบออนไลน (Online) ซึ่งเขากับสถานการณการใชชีวิตแบบ 
New Normal เนื่องดวยสถานการณการเกิดโรคระบาดของเช้ือไวรัสโควิด -19  
ดวยเหตุนี้ วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก็ไมหยุดนิ่ง
ที่จะมีความมุงมั่นในการจะผลิตวารสารทางวิชาการเพื่อมุงเนนเผยแพรผลงาน
วิชาการในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณหนังสือ สาขาวิชา
มนุษยศาสตรในดานประวัติศาสตรและโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและ
ภาษาศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี สาขาสังคมศาสตร 
ในดานสังคมศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธุ
ศึกษาใหปรากฏและเปนที่ยอมรับจากวงวิชาการระดับชาติ โดยเม่ือเดือนกุมภาพันธ 
2565 ที่ผานมา กองบรรณาธิการ ฯ ไดเขารวมอบรมเพื่อเตรียมความพรอม ใน 
การรองรับการตรวจประเมินคุณภาพวารสารวิชาการใหอยูในฐานขอมูล TCI ศูนย
ดัชนีการอางอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation และการเปดใชระบบ
ThaiJo2.0 เพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของวารสารฟาเหนือ ตั้งแตปที่ 10 ฉบับที่ 1 

มกราคม – มิถุนายน 2562 จนถึงปจจุบัน ทั้งน้ีทางกองบรรณาธิการฯ ยังคงให
ความสําคัญกับการจัดพิมพแบบรูปเลม (Print) เพื่อนําไปเผยแพร จัดมอบเปนของที่
ระลึก ประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยไมได
จําหนายและไมมีคาธรรมเนียมในการสงบทความเพ่ือพิจารณาตีพิมพ เนื่องจากไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตรอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
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          “วารสารฟาเหนือ” ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 นี้ไดรับ
เกียรติจากนักวิชาการที่ไดสงบทความมาตีพิมพจํานวน 7 เรื่อง โดยเร่ืองแรกเปน
บทความวิชาการ เรื่อง บทเพลง 9-R3 SEAT สําหรับกีตารไฟฟา ของ เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
ไดสนใจนําเสนอแนวคิดดานการประพันธและแนวคิดดานการบรรเลง เปนอีกมุมมอง
ของงานดนตรีแนวแจสที่นาสนใจ ตอมาเปนบทความวิจัย จํานวน 6 เรื่อง มีทางดาน
งานดนตรี 2 เรื่อง คือ การฝกซอมบทเพลง ยิปซีโทนิก ประพันธโดยเจสซี มังคแมน 
และบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน ประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน ของดนุพงษ หงษโภคาพันธ 
และ ธีรัช เลาหวีระพานิช มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ ตีความบทเพลง วิเคราะห
เทคนิคการบรรเลง และนําเสนอแนวทางการฝกซอม โดยมีขอบเขตการวิเคราะห 
ในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผูที่สนใจงานดานดนตรีจะไดทราบเทคนิคพิเศษดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการศึกษาและฝกซอมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บทความวิจัยถัดมาคือเรื่อง 
การวิเคราะหเทคนิคการบรรเลงกีตารในบทเพลง แมนแฮตตัน ประพันธโดย อีริค 
จอหนสัน ของ อรัญ อินสมบัติ และ ธภัฎ สังขวิจิตร บทความไดวิเคราะหแนวคิดและ
เทคนิคการบรรเลงกีตารในบทเพลง แมนแฮตตัน ประพันธโดย อีริค จอหสัน จาก 

การวิเคราะหพบวา บทเพลงนี้มีการใชแนวคิดและเทคนิคการบรรเลงที่หลากหลาย 
ผูอานสามารถศึกษาแนวคิดและเทคนิคในบทความมาปรับใชในการฝกซอมและ
บรรเลงใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 บทความดานภาษาไทยมี 3 เรื่อง กลาวคือ กลวิธีการต้ังชื่อซีรีสเกาหลีเปน
ภาษาไทยในป 2016 – 2020 ของ ตรียาภรณ สายจันทร และคณะ ไดศึกษากลวิธี 
การใชภาษาและท่ีมาในการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย โดยศึกษาเฉพาะช่ือซีรีส
เกาหลีที่ดัดแปลงเปนภาษาไทยในป 2016 จนถึงเดือนกรกฎาคมป 2020 ซึ่งมี 
การรวบรวมช่ือซีรีสเกาหลีมาจากสื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน ผลการวิจัยไดสะทอน
ความนิยมของคนไทยที่ช่ืนชอบซีรีสเกาหลีอีกมุมมองหน่ึง สวนเรื่อง กลวิธีทางภาษา
โนมนาวใจในรายการเกมโชว : เกมตอชีวิต ของอภิสรา ช้ัวทอง และ เขมฤทัย 
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บุญวรรณ เปนการศึกษาตามทฤษฎีภาษาศาสตรภาษาไทย ไดแสดงถึงลักษณะการใช
ภาษาไทยดานกลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจผูชมใหรวมบริจาคแกผูรวมรายการ  
ซึ่งรายการแนวนี้ยังคงไดรับความนิยมจากประชาชนเปนอยางมาก  
 บทความวิจัยอีก 2 เรื่องไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาตางชาติและ
นักศึกษาไทย เริ่มจากเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไทย สําหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ชั้นปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของปยะมาศ มาวงศ บทความเร่ืองนี้เปนอีกหนึ่งแนวทาง
ในการพัฒนาแบบฝกใหนักศึกษาตางชาติ บทความสุดทายนําเสนอเรื่อง การศึกษาความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ของ เมษธิดา วงศทางสวัสดิ์ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่ 4 และเพ่ือไดขอเสนอแนะใน
การพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

นอกเหนือจากบทความที่เต็มไปดวยคุณคาทางวิชาการท้ัง 7 เรื่องขางตน
แลว หนาปกวารสารฉบับน้ีเปนภาพวาดช่ือ “จินตนาการสีมวง” โดยไดรับเกียรติจาก
ผูชวยศาสตราจารยศุภรัตน อินทนิเวศ อาจารยประจําโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร 
มีความเช่ียวชาญดานศิลปกรรม และทัศนศิลปเปนผูใหความอนุเคราะหภาพวาดรูปนี้
แกวารสารฟาเหนือ ภายใตแนวคิด ตองการแสดงออกถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองของ
สิ่งที่เห็นเปนปกติ ธรรมดา โดยการสรางสีสันที่เห็นแตกตางจากความเปนจริง 
ความสุขในงานช้ินนี้เกิดจากการเรียนรูสิ่งใหม การปรุงแตงความงามดวยการจินตนาการ 
เชน ดอกไมที่ไดกําหนดสีขึ้นใหม สรางบรรยากาศท้ังภาพดวยสีเอกรงค โครงสีของ
ภาพเปนสีมวง ซึ่งเปนสีที่อาจารยทานช่ืนชอบ ตองการใหผลงานออกมาในอารมณ
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ความสุขที่เปนสวนตัว ดูลึกลับแตมีเสนหเยายวนใจนาคนหา รูปทรงของดอกไมถูก 
ตัดทอนภาพใหเห็นเพียงการขยายออกของกลีบดอกท่ีแผออกจากตรงกลาง ใชการไล
คานํ้าหนักของสีใหเกิดความออน-เขม พื้นหลังใชสีเขมลึกและดานบนสวางเพ่ือสราง
มิติทางจินตนาการ จัดวางดวยจังหวะของกลีบดอกใหญเล็กทับซอนกัน 

กองบรรณาธิการหวังวาทานผูอานจะมีความสุขอิ่มเอมกับวารสารฟาเหนือ
ฉบับน้ีตั้งแตหนาปกไปจนถึงเน้ือหาของบทความหนาสุดทายอันเต็มไปดวยคุณคาทาง
วิชาการดานมนุษยศาสตร  กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการท่ี ให 
ความสนใจสงผลงานขางตนมาตีพิมพ ทั้งนี้ผูอานทานใดสนใจอานบทความอื่น ๆ ของ
ฉบับยอนหลังถึงปจจุบันเพิ่มเติม สามารถเขาถึงบทความฉบับเต็ม (full text) 

ตลอดจนสนใจสงบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฟาเหนือไดที่ เว็บไซต 
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/FaNJ  

หวังเปนอยางยิ่งวา “วารสารฟาเหนือ” ฉบับน้ีจะเปนอีกหนึ่งชองทางให
แวดวงมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานวิชาการ เปน
สะพานเช่ือมผูที่มีความสนใจ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูตอไป 

 

       
    อาภิสรา  พลนรัตน  

บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ  
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บทเพลง 9-R3 SEAT สําหรับกีตารไฟฟา 
9-R3 SEAT for Electric Guitar 

เจตนิพิฐ สังขวิจิตร*1   
Jetnipith Sungwijit*1  

 

บทคัดยอ 

 บทเพลง 9-R3 Seat สําหรับกีตารไฟฟามีความยาวประมาณ 1.39 นาที  
เปนหนึ่งในบทประพันธเพลงจากจํานวนทั้งสิ้น  8 บทเพลงของโครงการวิจัย 

เชิงสรางสรรคเรื่อง “ความทรงจําสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก” ไดรับทุนสนับสนุน 

การวิจัยจากสถาบันวิจัยแหงมหาวิทยาลัยรังสิตป พ .ศ. 2558 โครงการวิจัยดังกลาว
เปนการประพันธขึ้นเพ่ือระลึกถึงสถานท่ีตาง ๆ ในวิทยาลัยดนตรีแหงมหาวิทยาลัย
รังสิต บทเพลงนี้เปนการประพันธข้ึนสําหรับบรรเลงเดี่ยวกีตารไฟฟาเปนบทเพลงแรก
ของโครงการวิจัยดังกลาวเปรียบเสมือนเปนการกลาวนําชวงสั้น ๆ เพื่อนําเขาสูชุดบทเพลง
ในงานวิจัยเชิงสรางสรรคตอไป  
 บทความน้ีกําหนดใหมี 2 ประเด็นหลักคือ ดานแนวคิดดานการประพันธ และ
ดานแนวคิดการบรรเลง ดานแนวคิดการประพันธ ผูประพันธไดนําหมายเลขหอง
ทํางานคือ “9-R3” มาใชเปนช่ือบทเพลง และเปนตัวแทนลักษณะการแสดงแบบ
บรรเลงเด่ียวดวยกีตารไฟฟา เน่ืองจากหองทํางานดังกลาวเปนหองทําการเรียน 

การสอนเดี่ยวในรายวิชา “ดนตรีปฏิบัติ” เครื่องมือกีตารไฟฟา ดานแนวทางการประพันธ
ไดกําหนดกลุมโนตเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบการประพันธ ดวยวิธีการสุมโนตบนคอกีตาร

                                                 
* Corresponding author, e-mail: kwan.alt@gmail.com 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
1 Assistant Professor, Dr., Conservatory of Music, Rangsit University 
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จากการกําหนดรูปทรงแบบตัวอักษร  “V” โดยกลุมโนตเหลานี้จะถูกนํามาใช
สรางสรรคในบทเพลงดวยโนต 1 ตัว กลุมโนต 2 ตัว กลุมโนต 3 ตัว และกลุมโนต 4 ตัว 
ดานแนวคิดการบรรเลงมีการนําแนวคิดเทคนิคการใชมือขวาของกีตารคลาสสิก  
เขามาเพ่ิมมิติการบรรเลงกีตารไฟฟา โดยกําหนดการบรรเลงของมือขวามีหลาย
รูปแบบ อาทิ p-i-m, p-i-m-a เปนตน  
 

คําสําคัญ:  การประพันธเพลง  กีตารไฟฟา  การบรรเลงเดี่ยว 
 

Abstract 

 9-R3 Seat is a 1.39 minute composed for electric guitar. It is 

composed as a part of the musical project entitled ‘Memory for Small 

Jazz Ensemble,’ consisting of 8 pieces. This project has been funding by 

the Research Institute of Rangsit University by 2015 to conserve the 

memories of places in the Rangsit University Conservatory of Music. 

Compose of electric guitar, it serves as the first, introductory short piece 

for the entire project.  
 This article means to demonstrate the conception and guidance 

of the piece. The title derives from the number of a classroom designed 

for each student taking a course in electric guitar. The composer set to 

designate his material by choosing random notes in V shape and then 

grouping those notes in categories, i.e., one-note, two-note, three-note, 

and four-note. It also deploys the right-hand technique, usually 

employed in classical guitar, to enhance the electric guitarist’s 
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performance in sound texture and vividness, through various forms, such 

as p-i-m and p-i-m-a, etc. 

 

Keywords:  Composition  Electric Guitar  Solo 

 

บทนํา 
 บทเพลง 9-R3 Seat เปนบทเพลงลําดับแรกของโครงการวิจัยเชิงสรางสรรค
เรื่อง “ความทรงจําสําหรับวงดนตรีแจสวงเล็ก” จากจํานวนทั้งสิ้น 8 บทเพลง 
ประพันธขึ้นสําหรับการบรรเลงเด่ียวกีตารไฟฟา ผูประพันธมีความต้ังใจประพันธให
บทเพลงมีความยาวไมมากนักโดยมีความยาวทั้งสิ้น 1.39 นาที เปรียบเสมือน 

การกลาวนําเขาสูชุดบทเพลงของงานวิจัยสรางสรรคทั้งหมด นอกจากนี้ยังกําหนดให
บทเพลงปราศจากทอนอิมโพรไวส  
 แรงบันดาลใจตลอดจนเหตุผลการการตั้งช่ือบทเพลง แนวคิดดานการกําหนด
ช่ือบทเพลงผูประพันธไดแนวคิดมาจากหมายเลขหองทํางานของผูประพันธ  
คือ หมายเลข 9-R3 เน่ืองจากหองทํางานดังกลาวเปนหองทําการเรียนการสอนเด่ียว
ในรายวิชา “ดนตรีปฏิบัติ” เครื่องมือกีตารไฟฟานักศึกษาแขนงดนตรีแจสและแขนงวิชา 
การผลิตดนตรีตลอดจนรายวิชา “ดนตรีปฏิบัติเครื่องรอง” สําหรับนักศึกษาแขนงอื่น ๆ 
ที่มีความประสงคในการเรียนรูเครื่องมือกีตารไฟฟา จึงนํามาเช่ือมโยงกับแนวคิด  

การประพันธบทเพลง กลาวคือ บทเพลง 9-R3 Seat มีแนวทางการบรรเลงลักษณะ
เดี่ยวกีตารไฟฟา ดานโครงสรางบทเพลงผูประพันธกําหนดใหมี  4 แนวคิดหลัก 
ประกอบดวย 4 ทอนหลัก คือ ทอน A ทอน B ทอน C และทอนจบ แนวทํานองบทเพลง
ผสมผสานดวยแนวคิดโนต 1 ตัว และกลุมโนตตั้งแต 2 ตัว 3 ตัว และ 4 ตัว จากกลุม
โนตหลักบทเพลง ดานแนวทางการประพันธบทเพลง ผสมผสานเทคนิคการใชนิ้วมือ
ขวาจากกีตารคลาสสิกเขามาเพิ่มมิติการบรรเลง โดยใชสัญลักษณ p = นิ้วหัวแมมือ  
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i = นิ้วช้ี m = นิ้วกลาง และ a = นิ้วนาง (เจตนิพิฐ สังขวิจิตร, 2560) นอกจากน้ี 

แนวทํานองยังผสมผสานดวยอัตราจังหวะ 3/4 และ 4/4 ตลอดจนผสมผสานลักษณะ
จังหวะตาง ๆ โครงสรางบทเพลง 9-R3 Seat สามารถแบงไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ผูเลนกีตารบรรเลงทอน A  หองที่ 1-11 

 ผูเลนกีตารบรรเลงทอน B  หองที่ 12-22 

 ผูเลนกีตารบรรเลงทอน C  หองที่ 23-34 

 ผูเลนกีตารบรรเลงทอนจบ   หองที่ 35-37 

 

แนวคิดในการประพันธ บทเพลง 9-R3 Seat 
 ผูประพันธไดกําหนดเง่ือนไขการประพันธขึ้นดวยแนวคิดจากดนตรีเสี่ยงทาย 
การประยุกตใชเทคนิคดนตรีเสี่ยงทายจะมีลําดับขั้นของการใชที่แตกตางกัน  
โดยผูประพันธกําหนดเง่ือนไขจากเทคนิคที่นักประพันธเพลงกําหนดในขั้นตอนของ 
การประพันธ นักประพันธจะใชการเสี่ยงทายในการเลือกระดับเสียง ลักษณะจังหวะ 
ความเขมเสียง ตลอดจนสังคีตลักษณ (ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร, 2552)  

 บทเพลง 9-R3 Seat เปนการเสี่ยงทายจากการสุมกลุมตัวโนตขึ้นเพื่อเปน
วัตถุดิบสําหรับการประพันธ และนํากลุมโนตเหลาน้ีมาสรางสรรคบทเพลง โดยใช 
การสรางสรรคแนวทํานองจากโนต 1 ตัว กลุมโนต 2 ตัว กลุมโนต 3 ตัว และกลุมโนต 4 
ตัว การเลือกกลุมโนตเพื่อนํามาใชเปนวัตถุดิบน้ัน ผูประพันธใชวิธีการสุมโนตบนคอ
กีตารดวยการกําหนดดวยรูปทรงแบบตัวอักษร “V” เริ่มจากกําหนดจุดเริ่มตนลงบนเฟร็ต
ที่ 11 บนสายกีตารสายที่ 6 ไลเรียงตามลําดับไปจนกระทั่งสิ้นสุดตรงเฟร็ตที่  21  
บนสายกีตารสายที่ 6 (พิจารณาจากตัวอยางที่ 1) ทําใหไดกลุมโนตดังนี้ E¨-A-E¨-A-D-

A¨-E-D¨-A-F-D¨ เนื่องจากมีโนตที่ซ้ํากันจึงตัดตัวโนตที่ซ้ํากันออกไป ทําใหไดกลุมโนต
หลักของบทเพลงมีสมาชิกจํานวน  7 ตัวประกอบดวยโนต E¨-D-A¨-E-A-F-D¨ 
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(พิจารณาจากตารางที่ 1) กลุมโนตหลักเหลาน้ีจะเปนวัตถุดิบสําหรับการประพันธ
ตอไป 

 
ตัวอยางท่ี 1  แสดงลักษณะรูปทรงแบบตัวอักษร “V” และกลุมโนตบนคอกีตาร 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

ตารางที่ 1  กลุมโนตหลักของบทเพลงจํานวน 7 ตัว เรียงตามลําดับ 

กลุมโนตหลักของบทเพลง 
โนตลําดับที ่ 1 2 3 4 5 6 7 

 E¨ D A¨ E A F D¨ 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 แนวทางการประพันธจะใชกลุมโนตดังกลาวเปนแนวทางหลัก ผสมผสานกบั
การใชตัวโนต 1 ตัว กลุมโนต 2 ตัว กลุมโนต 3 ตัว และกลุมโนต 4 ตัว นํามา
สรางสรรคแนวทํานองบทเพลง ดานแนวทํานองบทเพลงเริ่มจากใชแนวคิดดวยตัวโนต 

1 ตัว จากนั้นจึงเพิ่มจํานวนโนตในแนวทํานองบทเพลงข้ึนดวยกลุมโนต 2 ตัว กลุม
โนต 3 ตัว และกลุมโนต 4 ตัว ตามลําดับ ทั้งนี้แนวทํานองบทเพลงจะใชการไลเรียง
ตามลําดับขั้นจากกลุมโนตหลัก E¨-D-A¨-E-A-F-D¨ เปนแนวทางในการประพันธบทเพลง  
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 บทเพลงเริ่มจากแนวทํานองหลักทอน A ประกอบดวยโนต 1 ตัวเปนสวนใหญ 
จากตัวอยางที่ 2 หองที่ 1-7 ประกอบดวยประโยคเพลงทั้งหมดสี่ประโยคที่มาจาก 

กลุมโนตหลักบทเพลง E¨-D-A¨-E-A-F-D¨ ไลเรียงตามลําดับ (พิจารณาจากกรอบ
สี่ เหลี่ยมจุดสังเกต  1) สามประโยคเพลงแรกบรรเลงลักษณะอัตราจังหวะลัก 

(Rubato) หมายถึง อัตราความเร็วไมเครงครัดใหยืดหยุนตามแตผูเลนจะเห็นควร  
(ณัชชา พันธุเจริญ, 2547) และผูประพันธกําหนดใหตั้งแตประโยคเพลงท่ีสี่เปนตนไป 
บทเพลงจะมีอัตราความเร็วโนตตัวดํามีคาเทากับ 144 โดยหองที่ 8-9 มีการเปลี่ยน
แนวคิดจากโนต 1 ตัวเปนการใชกลุมโนต 2 ตัวในการจบประโยคเพลง อีกทั้งมี 
การผสมผสานอัตราจังหวะ 3/4 และ 4/4 พิจารณาจากกรอบสี่เหลี่ยมจุดสังเกต 2  
จะเร่ิมตนดวยโนต E¨ ในทายหองที่ 7 ซึ่งเปนโนตตัวแรกของกลุมโนตหลักบทเพลง 
จากนั้นโนตตัวท่ี 2-7 จากกลุมโนตหลักจะถูกนํามาสรางเปนกลุมโนต 2 ตัวในหองที่ 
8-9 เพื่อสรางมิติ เสียงใหแนวทํานองมีความแตกตางจากชวงตนบทเพลงที่มี  
การบรรเลงดวยแนวคิดโนต 1 ตัว 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 2  แสดงแนวทํานองบทเพลง หองที ่1-9 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
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 ทั้งนี้กลุมโนต 2 ตัวก็เปนการนํามาจากกลุมโนตหลักบทเพลง ซึ่งผูประพันธ
กําหนดดวยโนตลําดับท่ี 2-7 (ตัวอยางที่ 3) จากกลุมโนตหลักมาสรางสรรค แนวคิด
ดังกลาวทําใหไดกลุมโนต 2 ตัว จํานวน 3 กลุม คือ D-A¨, E-A และ F-D¨ (พิจารณา
จากตารางท่ี 2 ประกอบ) กลุมโนตที่สรางจากโนตลําดับที่ 2-7 จากกลุมโนตหลัก 

บทเพลงเหลานี้จะถูกนํามาบรรเลงเรียงตามลําดับในหองที่ 8-9 โดยเร่ิมตั้งแตกลุมโนต 

D-A¨, E-A หองที ่8 และ F-D¨ ในหองที ่9 ตามลําดับ อน่ึง กลุมโนต 2 ตัว ผูประพันธ
ไดจัดวางแนวเสียงใหเหมาะสมกับการบรรเลงบนกีตารไฟฟา 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 3  แสดงแนวคิดการสรางกลุมโนต 2 ตัว จากกลุมโนตหลักบทเพลง 
ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 

 

ตารางที่ 2  กลุมโนต 2 ตัว เรียงตามลําดับ 

กลุมโนต 2 ตัว จากการผสมผสานกลุมโนตหลักบทเพลง 
กลุมโนตลําดบัที ่  1 2 3 

 E¨ 

(1) 
D-A¨ 

(2+3) 

E-A 

(4+5) 
F-D¨ 

(6+7) 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 จากนั้นผูประพันธกําหนดใหเปนการใชแนวคิดกลุมโนต  3 ตัว มาสราง 
แนวทํานอง ดวยการสรางกลุมโนต 3 ตัวจากกลุมโนตหลักบทเพลง โดยนํากลุมโนต
หลักท้ัง 7 ตัวนํามากําหนดกลุมโนตใหไดครั้งละ 3 ตัว เริ่มจากโนตตัวแรกไลเรียง
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ตามลําดับจนกระท่ังถึงโนตตัวสุดทาย ทําใหไดกลุมโนต 3 ตัว จํานวนทั้งหมด 7 กลุม  
ดังปรากฏในตัวอยางที่ 4 แสดงแนวคิดการสรางกลุมโนต 3 ตัว ตัวเลขในวงกลมแสดงถึง
กลุมโนต 3 ตัว ในแตละกลุม สังเกตวากลุมโนตแตละกลุมมีการใชโนตซ้ํา และเพ่ือให
สะดวกตอการอธิบายแนวคิดขางตน โนต E¨-D ในวงเล็บดานขวามือตัวอยางที่ 4 
แทจริงแลวก็คือ โนตตัวที่ 1 และ 2 จากกลุมโนตหลักนั่นเอง สามารถพิจารณาแนวคิด
กลุมโนต 3 ตัว ไดจากตารางท่ี 3 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 4  แสดงแนวคิดการสรางกลุมโนต 3 ตัว จากกลุมโนตหลักบทเพลง 
ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 

 

ตารางที่ 3  กลุมโนต 3 ตัว เรียงตามลําดับ 

กลุมโนต 3 ตัว จากการผสมผสานกลุมโนตหลักบทเพลง 
กลุมโนต 

ลําดับที ่ 1 2 3 4 5 6 7 

 E¨-D-A¨ 
(1+2+3) 

D-A¨-E 

(2+3+4) 

A¨-E-A 

(3+4+5) 

E-A-F 

(4+5+6) 

A-F-D¨ 
(5+6+7) 

F-D¨-E¨ 
(6+7+(1)) 

D¨-E¨-D 

(7+(1)+(2) 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 เมื่อไดกลุมโนต 3 ตัวจากแนวคิดขางตน ผูประพันธนํากลุมโนตเหลานี้มาใช
สรางสรรคแนวทํานองในทอน B (หองที่ 10-19) ผสมผสานกับแนวคิดโนตเสียงคาง 
(Pedal Note) ในแนวเสียงต่ํา ดานการใชโนตเสียงคางนั้นจะถูกกําหนดดวยโนต F  
มีลักษณะจังหวะเปนโนตตัวดําสําหรับขับเคลื่อนแนวทํานอง เพื่อใหมิติเสียงมี 
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ความหลากหลายและแตกตางจากแนวทํานองที่สรางจากแนวคิดโนต 1 ตัว หรือกลุม
โนต 2 ตัวท่ีผานมา ทั้งนี้กลุมโนต 3 ตัวหองที่ 12-13 ตรงกรอบสี่เหลี่ยมเปนกลุมโนต
ที่ไดแนวคิดจากกลุมโนต 3 ตัวลําดับที่ 5 หองที ่14 คือ กลุมโนต A-F-D¨ โดยมีการใช
โนต D เคลื่อนที่เขาหาโนต D¨ อีกทั้งไดวางแนวเสียงของโนต A ใหแตกตางกัน 
นอกจากน้ีการใชกลุมโนต 3 ตัวผูประพันธไดสรางแนวคิดท่ีตางออกไปอีก คือ จะไมได
นํากลุมโนต 3 ตัวลําดับที่ 7 มาใชในแนวทํานอง กลาวคือ ไมไดนํากลุมโนตมาใช
ทั้งหมดเรียงตามลําดับดังแนวคิดกอนหนาน้ี (ตัวอยางที่ 5) 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 5  แสดงกลุมโนต 3 ตัว ในแนวทํานองบทเพลง หองที่ 10-19 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
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 จากนั้นบทเพลงจะดําเนินเขาสูทอน C ของบทเพลง แนวคิดหลักเปนการใช
กลุมโนตหลัก E¨-D-A¨-E-A-F-D¨ นํามาสรางเปนกลุมโนต 4 ตัว จัดเรียงตามลําดับได 7 
กลุม และกลุมโนตเหลานี้จะนํามาเปนวัตถุดิบแนวทํานองบทเพลง แนวคิดการกําหนด 

กลุมโนต 4 ตัวมีทิศทางคลายกับการกําหนดกลุมโนต  3 ตัวที่ผานมา ตางกัน 
ดานการกําหนดเปนกลุมโนต 4 ตัว แนวคิดการสรางกลุมโนต 4 ตัว สามารถดูไดจาก
ตัวอยางที่ 6 โดยโนต E¨-D-A¨ ในวงเล็บคือ โนตลําดับที่ 1, 2 และ 3 จากกลุมโนต
หลักบทเพลงตามลําดับ ท้ังนี้กลุมโนต 4 ตัวทัง้ 7 กลุม แสดงดังตารางท่ี 5 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 6  แสดงแนวคิดการสรางกลุมโนต 4 ตัว จากกลุมโนตหลักบทเพลง 
ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 

 

ตารางที่ 5  กลุมโนต 4 ตัว เรยีงตามลําดับ 

กลุมโนต 4 ตัว จากการผสมผสานกลุมโนตหลักบทเพลง 
กลุม
โนต
ลําดับ
ท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

 E¨-D-A¨-E 

(1+2+3+4) 

D-A¨-E-A 

(2+3+4+5) 

A¨-E-A-F 

(3+4+5+6) 

E-A-F-D¨ 

(4+5+6+7) 

A-F-D¨-E¨ 

(5+6+7+(1)) 

F-D¨-E¨-D 

(6+7+(1)+(2)) 

D¨-E¨-D-A¨ 

(7+(1)+(2)+(3)) 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
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 กลุมโนต 4 ตัวขางตนท้ังหมดจะถูกนํามาใชสรางสรรคแนวทํานองบทเพลงทอน C 
กลุมโนตเหลานี้ผูประพันธไดผสมผสานโนตเสียงคางในแนวเสียงตํ่า คลายกับแนวคิด
ทอน B แตมีความหลากหลายยิ่งขึ้นดานการใชโนตเสียงคางในแนวตํ่า ชวงตนหองที่ 
20 มีการเคลื่อนที่จากโนต D ไปยังโนต A และกลับมาสูโนต D ชวงทายหองท่ี 25 

ผสมผสานกับความหลากหลายดานลักษณะจังหวะของโนตเสียงคาง (ตัวอยางที่ 7) 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 7  แสดงกลุมโนต 4 ตัว ในแนวทํานองบทเพลงทอน C หองที ่20-27 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 จากนั้นหองที่ 28-34 ผูประพันธนําแนวคิดกลุมโนต 2 ตัวกลับมาใชอีกครั้ง 
โดยกําหนดใหมีชวงเสียงที่กวางย่ิงขึ้นกวาการใชแนวคิดกลุมโนต  2 ตัวในชวงแรก  
อีกท้ังยังทําใหมิติเสียงในระดับเสียงสูงมีบทบาทมากย่ิงข้ึนกวาชวงแรกดวยเชนกัน  

ตัวอยางที ่8 เปนแนวคิดสรางแนวทํานองบทเพลงทีป่ระกอบขึ้นจากกลุมโนตหลักบทเพลง
แนวคิดดังกลาวทําใหไดกลุมโนต 2 ตัว จัดเรียงตามลําดับได 7 กลุม ซึ่งโนต E¨ ใน
วงเล็บดานขวามือ คือ โนตลําดับท่ี 1 จากกลุมโนตหลักบทเพลง ท้ังนี้กลุมโนต 2 ตัว 
จัดเรียงตามลําดับแสดงดังตารางท่ี 6 
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ตัวอยางท่ี 8 แสดงแนวคิดการสรางกลุมโนต 2 ตัว จากกลุมโนตหลกับทเพลง 
ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 

 

ตารางที่ 6  กลุมโนต 2 ตัว เรียงตามลําดับ 

กลุมโนต 2 ตัว จากการผสมผสานกลุมโนตหลักบทเพลง 
กลุม
โนต

ลําดับที ่

1 2 3 4 5 6 7 

 E¨-D 

(1+2) 

D-A¨ 

(2+3) 

A¨-E 

(3+4) 

E-A 

(4+5) 

A-F 

(5+6) 

F-D¨ 

(6+7) 

D¨-E¨ 

(7+(1)) 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 ตัวอยางที่ 9 แสดงแนวทํานองกลุมโนต 2 ตัวตั้งแตหองที่ 28-34 ที่ไดนํา
วัตถุดิบกลุมโนตมาจากตารางท่ี 6 นํามาสรางแนวทํานองไลเรียงไปตามลําดับตั้งแต
กลุมโนต 2 ตัว ลําดับท่ี 1-7 แนวทํานองชวงสรางจากกลุมโนต 2 นี้จะเปนแนวทํานอง
เช่ือมไปยังทอนจบของบทเพลงตอไป 
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ตัวอยางท่ี 9  แสดงกลุมโนต 2 ตัว ในแนวทํานองหองที่ 28-34 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 ทอนจบของบทเพลงเปนการนําวัตถุดิบประโยคเพลงท่ีสี่ในหองที่ 7-9 นํามา
บรรเลงซ้ําอีกครั้ง ในหองที่ 38-40 แตมีการปรับลักษณะจังหวะใหบรรเลงเสียงสั้นลง
ตอนทายประโยค (ตัวอยางที ่10) 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 10  แสดงแนวทํานองทอนจบของบทเพลง 
ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 

 

แนวทางการบรรเลงบทเพลง 9-R3 Seat 
 บทเพลงนี้ผูประพันธไดใชแนวคิดการบรรเลงจากกีตารคลาสสิก  นํามา
ประยุกตใชกับการบรรเลงบนกีตารไฟฟามาเปนแนวทาง ทั้งดานการประพันธบทเพลง
และดานการบรรเลงแนวทํานอง ซึ่งปรกติแลวกีตารไฟฟามักใชการดีดสายกีตารดวย
อุปกรณเรียกวา “ปค (Pick)” ในการดีดสายของมือขวา แตบทเพลงน้ีจะใชนิ้วมือขวา
ในการบรรเลงบทเพลงเทาน้ัน โดยสัญลักษณที่ใชกําหนดแทนมือขวานั้นเหมือนกับ



วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 14 

กีตารคลาสสิก คือ p = นิ้วหัวแมมือ i = นิ้วช้ี m = นิ้วกลาง และ a = นิ้วนาง  
ดานเทคนิคการดีดของมือขวาจะใชการดีด 2 แบบ คือ การดีดแบบพักสาย (Rest 

Stroke) และการดีดแบบไมพักสาย (Free Stroke) ทั้ง 2 แบบเปนพื้นฐานมือขวาใน
การดีดสายของกีตารคลาสสิก  ซึ่ งผู วิ จั ย นํามาประยุกต ใชกับกีตาร ไฟฟ า  
โดยแนวทํานองหองที ่1-7 ไดใชเทคนิคมือขวาดวยการดีดแบบไมพักสายเปนสวนใหญ 
เนื่องจากใหการเคลื่อนไหวของนิ้วมือขวาไดอิสระกวาการดีดแบบพักสาย แตทั้งนี้ชวง
ทายประโยคหองที่ 1 และ 5 ไดใชการดีดแบบพักสาย เพื่อทําใหโนตตัวสุดทายของ
ประโยคมีความชัดเจน เหมาะกับแนวทํานองชวงบรรเลงลักษณะอัตราจังหวะลัก 

(ตัวอยางที่ 11) 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 11  แนวทํานองหองที่ 1-4 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 ตั้งแตทายหองที่ 7 บทเพลงเร่ิมมีอัตราความเร็วที่ชัดเจน ผนวกดวยแนวทํานอง
ใชแนวคิดจากโนต 1 ตัว 2 ตัว และ 3 ตัว โดยชวงการบรรเลงโนต 3 ตัว หองที่ 10-11 
มีการกําหนดดวยนิ้ว p-i-m เน่ืองจากกลุมโนต 3 ตัวถูกบรรเลงดวยสายกีตารใกลเคียง
กัน คือ หองที่ 10 บรรเลงดวยสายกีตารลําดับท่ี 3-4-5 และหองที่ 11 บรรเลงดวย



15 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สายกีตารลําดับที่ 4-5-6 ทําใหการใชนิ้วเชนเดิมจะไมทําใหการบรรเลงแนวทํานอง 
เกิดการสะดดุลง ซึ่งการบรรเลงแนวทํานองนี้ดานมือขวาจะใชเทคนิคการดีดแบบไมพักสาย 
 ในชวงหองที่ 12-17 ผูประพันธไดกําหนดใหใชนิ้วหัวแมมือสําหรับการบรรเลง
โนตแนวเสียงต่ําที่โนต F ซึ่งแนวทํานองชวงน้ีผูประพันธตองการความชัดเจนและ
มั่นคงแข็งแรง จึงเลือกใชนิ้วหัวแมมือทั้งยังสามารถใหผูบรรเลงเตรียมนิ้วอื่น ๆ 
สําหรับการบรรเลงแนวทํานองตอไปของบทเพลงไดอีกดวย (ตัวอยางที ่12) 
 

 

 
ตัวอยางท่ี 12  แนวทํานองหองที่ 8-19 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 ทอน C ของบทเพลงเร่ิมตั้งแตหองที่ 24-30 มีการใชกลุมโนต 4 ตัวสําหรับ
บรรเลงแนวทํานอง ดานมือขวาน้ันยังคงใชเทคนิคการดีดแบบไมพักสายเปนหลัก 
มีการกําหนดนิ้วดังน้ี p-i-m-a โดยจะใชการบรรเลงดวยรูปแบบเชนนี้ตลอด เนื่องจาก
กลุมโนตมีการบรรเลงบนสายกีตารใกลเคียงกัน ซึ่งการบรรเลงลักษณะนี้กลาวอีกนัย คือ 
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มีแนวคิดเหมือนกับการใชมือขวาดีดคอรดที่ตองกําหนดน้ิวใหมีความเหมาะสม และ
สะดวกกับผูบรรเลง (ตัวอยางที ่13) 

 
ตัวอยางท่ี 13  แนวทํานองทอน C ชวงหองที่ 23-30 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

 การบรรเลงกลุมโนต 2 ตัว หองที่ 31-37 แนวทํานองมีลักษณะคูเสียงท่ีกวาง 
ดังนั้น มือขวาควรกําหนดการใชนิ้วท่ีเหมาะสมกับการบรรเลงขามสายของแนวทํานอง
กลุมโนต 2 ตัว โดยผูประพันธไดกําหนดน้ิวไวตามตัวอยางที่ 14 เห็นไดวาคูเสียงกวาง
ที่สุดคือ หองที่ 32 และ 34 ซึ่งจะบรรเลงบนสายกีตารลําดับที่ 2 และ 5 ผูประพันธ
กําหนดดวยนิ้ว p-a ที่ตอบสนองตอการบรรเลงแบบขามสายไดสะดวกตอการบรรเลง 
การบรรเลงควรใหระดับเสียงโนตแตละตัวมีระดับเสียงใกลเคียงกันใหมากที่สุด และ
การเคลื่อนที่กลุมโนต 2 ตัว ตองบรรเลงใหตอเนื่องไมเกิดการสะดุดของเสียงท่ีเกิดข้ึน 
 

 
ตัวอยางท่ี 14  แนวทํานองหองที่ 31-37 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
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 ดานการบรรเลงดวยเทคนิคมือซาย ผูประพันธมีคําแนะนําดังนี้ ควรให
ความสําคัญกับการกําหนดนิ้วที่เหมาะสมกับการเคลื่อนท่ีของมือซายเสมอ กรณีหาก
แนวทํานองมีการบรรเลงตองยืดน้ิวหรือถางน้ิว เพื่อบรรเลงคูเสียงที่กวางของ 
แนวทํานอง ยกตัวอยางหองที่ 31-37 แนวทํานองมีการใชกลุมโนต 2 ตัว ประกอบข้ึน
เปนแนวทํานองที่มีคูเสียงกวาง ผูประพันธกําหนดน้ิวมือซายไวดังนี้  สามารถดูจาก
ตัวอยางที่ 15 ประกอบการอธิบาย ตัวเลขในวงกลม คือ ลําดับสายกีตาร สวนตัวเลข
ดานลาง คือ นิ้วมือซาย โดยกําหนดให 1 = นิ้วช้ี 2 = นิ้วกลาง 3 = นิ้วนาง และ  
4 = นิ้วกอย ทั้งน้ีการเลือกนิ้วที่เหมาะสมจะชวยทําใหผูบรรเลงสามารถบรรเลงได
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังชวยใหนิ้วมือซายไมเสี่ยงตอการบาดเจ็บจาก 
การซอมบทเพลงหรือบรรเลงจริงดวย 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 15  แสดงการใชนิ้วมือซาย หองที ่31-37 

ที่มา:  เจตนิพิฐ สังขวิจิตร 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 สรุปบทเพลง 9-R3 Seat เปนบทเพลงบรรเลงเดี่ยวดวยกีตารไฟฟา ประพันธ
ขึ้นจากการสุมเลือกกลุมโนตบนคอกีตารจากรูปทรงแบบตัวอักษร “V” และนํากลุม
โนตเหลานี้มาเปนวัตถุดิบในการประพันธ ตั้งแตโนต 1 ตัว หรือกลุมโนต 2-4 ตัว ท้ังยัง
ผสมผสานดวยโนตเสียงคางและอัตราจังหวะ  3/4 หรือ 4/4 เพื่อทําใหบทเพลง 
มีมิติเสียงหลากหลาย ดานการบรรเลงบทเพลง ผูประพันธไดใหความสําคัญกับ 
การกําหนดน้ิวมือขวาและดานการดีดสายตลอดจนถึงการกําหนดนิ้วมือซาย  
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ซึ่งแนวทางการกําหนดน้ิวมือซายและขวานั้นเปนเพียงแนวทางการบรรเลงท่ี
ผูประพันธเห็นสมควร สําหรับกําหนดทิศทางการบรรเลงบทเพลง การใชรูปแบบมือ
ขวา-ซาย หรือการใชนิ้วตามท่ีผูประพันธกําหนด อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ของผูบรรเลง นอกจากน้ีการบรรเลงใหบทเพลงมีความสมบูรณนั้นมีปจจัยอื่นเขามา
ประกอบ ทําใหทิศทางบทเพลงท่ีบรรเลงแตละครั้ง อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลง
ให เหมาะสมกับสถานการณที่ ผู บรร เลงตองการเปนสํ า คัญ  ตั วอย าง เชน  
การบรรเลงของผูประพันธนั้นจะใชกีตารไฟฟาผสมผสานอุปกรณแปลงเสียงกีตาร
ประเภทเสียงตาม ไดแก ดีเลย (Delay) ที่ชวยใหเสียงกีตารมีมิติ หรืออาจผสมผสาน
อุปกรณแปลงเสียงกีตารประเภทอ่ืนเขากับดีเลย เชน รีเวิรบ (Reverb) ใหมิติเสียง
ประเภทเสียงกอง เพื่อสรางเสียงกีตารใหมีมิติมากยิ่งข้ึน เปนตน  
 ผลตอบรับจากการนําแสดงตอสาธารณชนและสื่อออนไลนผูประพันธพบวา 
ขอเสนอแนะจากผูที่รับฟงสะทอนใหเห็นถึง หลักการทางทฤษฎีดนตรีสากลสามารถ
เช่ือมโยงเขากับแรงบันดาลใจหลากหลาย ขณะที่แรงบันดาลใจเสมือนเปนสารต้ังตน
ใหกับผูประพันธนําหลักการตาง ๆ เขามาเช่ือมโยง การสรางแรงบันดาลใจเปนสิ่ง
สําคัญประการแรก ๆ ที่ทําใหผูประพันธรังสรรคบทเพลงใหดําเนินไปตามครรลอง  
ตอไป การตั้งขอสังเกต การต้ังคําถาม การเดินทาง ฯลฯ สามารถสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับผูประพันธไดหลากหลาย เชนเดียวกับบทเพลง 9-R3 Seat บทเพลงที่ไดรับ 
แรงบันดาลใจจากสถานที่จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต สําหรับผูที่สนใจสามารถ
รับฟงบทเพลงไดจากลิงก https://www.youtube.com/watch?v=JexdNdhGE4M 

หรือสแกนคิวอารโคด (QR Code) ดานลางนี้  
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การฝกซอมบทเพลง ยิปซีโทนิก ประพันธโดยเจสซี มังคแมน  
และบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน ประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน  

Practice Techniques in Gypsy Tonic by Jesse 

Monkman and Texas Hoedown by David Friedman 
ดนุพงษ หงษโภคาพันธ*1 ธีรัช เลาหวีระพานิช2 

Danupong Hongpokapan*1 Teerus Laohverapanich2 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อตีความบทเพลง วิเคราะหเทคนิค 

การบรรเลง และนําเสนอแนวทางการฝกซอม โดยมีขอบเขตการวิเคราะหในประเด็น
ตาง ๆ ไดแก คุณลักษณะของเสียง ความเขมเสียง รูปแบบการตี การเลือกใชไม 
ตําแหนงการตี โดยเทคนิคที่กลาวมาน้ันสามารถเกิดขึ้นไดทั้งบนมาริมบาและไวบราโฟน 

แตบนไวบราโฟนจะมีเทคนิคการใชเพเดิล และการหยุดเสียงเขามาเกี่ยวของ 
จากการศึกษา ผูวิจัยตีความบทเพลงและกําหนดความเขมเสียงเพ่ิมเติม 

ตามความเหมาะสม มีการใชรูปแบบในการตีทั้งหมด 7 รูปแบบ ไดแก การตีแบบเปด 
การตีเสียงส้ัน การตีเสียงยาว การตีไมใดไมหน่ึงอยางตอเนื่อง การตีสลับมือ การตีสอง
ไมพรอมกันในมือเดียว และการตีสลับไมในมือเดียว การเลือกใชไมในบทเพลง 
สวนมากจะสามารถออกแบบไดตามความถนัดของแตละบุคคล แตยังมีหลายจุดที่
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จะตองพิจารณาใหเหมาะสม ตําแหนงการตี ผูวิจัยจะตีกลางลิ่มเสมอ แตดวยขอจํากัด
ตาง ๆ ทําใหมีการตีที่ปลายลิ่มอยูบาง ในบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน ผูวิจัยไดเลือกใชเพเดิล
ทั้งหมด 3 แบบไดแก เพเดิลตามหลัง ครึ่งเพเดิล เพเดิลตามจังหวะ นอกจากนี้ ผูวิจัย
ยังไดเพิ่มการหยุดเสยีง ในบางจุดซึ่งพิจารณาแลววาไมสงผลกระทบกับโนตอื่น ๆ  โดยผูวจิัย
ใชการหยุดเสียง ทั้งหมด 3 แบบไดแก การหยุดเสียงแบบสลับมือ และการหยุดเสียง
แบบเลื่อน และการตีเสียงตาย เพื่อทําใหบทเพลงมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
 

คําสําคัญ:  ตีความบทเพลง  แนวทางการฝกซอม  เจสซี มังคแมน  เดวิด ฟรีดแมน 
 
Abstract 

The research aims to interpret the selected pieces, analyze 

techniques, and suggest practice methods to increase the capability of 

the performance. This study focuses on articulation, dynamic, stroke, 
sticking, mallet position on marimba and vibraphone, pedaling and 

dampening on vibraphone. 

 The researcher interpreted and interpolated the dynamic from the 

melodic direction. There were seven types of strokes, including staccato 

stroke, legato stroke, up stroke, single alternating strokes, single 

independent strokes, double vertical strokes, and double lateral strokes. 

Sticking, in most cases, depends on the individual's aptitude, but some 

points were confused and must be reconsidered. In addition, the striking 

position was mostly on the center of the bars, but with interpretation 

and limitations, the researcher also hit the edge of the bars as well. In 

Texas Hoedown, the researcher employed three pedaling types: 
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rhythmic pedaling, half-pedaling, and after pedaling. In addition, the 

researcher added dampening at a point that was considered appropriate 

and used three damping types: opposite hand dampening, slide damping, 

and dead stroke to make the piece more complete. 

 

Keywords:  Interpretation  Practice  Jesse Monkman  David Friedman 

 

บทนํา 
 การท่ีผูแสดงจะสามารถบรรเลงและถายทอดบทเพลงออกมาไดอยางไพเราะน้ัน 
ตองอาศัยการศึกษาและตีความบทเพลงอยางละเอียดลึกซึ้ง มีการวิเคราะหในบริบท
ตาง ๆ และทําความเขาใจในสิ่งท่ีผูประพันธกําหนด เพื่อท่ีจะสามารถถายทอดออกมา
ไดตรงตามความตองการของผูประพันธ กอนการแสดงดนตรีทุกครั้ง ผูแสดงตอง
ฝกซอมเพ่ือพัฒนาเทคนิคตาง ๆ  ในการบรรเลง หากไมมีการวางแนวทางการฝกซอมที่ดี 
อาจทําใหการฝกซอมไมเห็นผลเทาที่ควร จึงจําเปนตองวางแนวทางการฝกซอมเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการฝกซอมไมเพียงแคทําใหสามารถบรรเลงบทเพลงน้ัน
ไดคลองมากขึ้น แตยังทําใหเขาใจในบทเพลงมากขึ้น และเมื่อเขาใจบทเพลงเปนอยางดี 
ก็จะสามารถสอดแทรกความเปนตัวเองลงไปได และทําใหการแสดงมีเอกลักษณ
แตกตางจากผูแสดงคนอ่ืน 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลงที่จะนํามาศึกษา 2 บทเพลงจากนักประพันธที่มี
ช่ือเสียงท้ังในดานการแสดงและในบทบาทของนักการศึกษา เปนบทเพลงที่โดดเดนใน
เร่ืองของเทคนิคการบรรเลง และเปนบทเพลงที่ผูวิจัยเลือกใชในการแสดงเด่ียว 
(Recital) ดวย ไดแก บทเพลง ยิปซีโทนิก (Gypsy Tonic) ประพันธโดยเจสซี มังคแมน 
(Jesse Monkman 1975-) ประพันธขึ้นสําหรับมาริมบา (Marimba) และบทเพลง
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เท็กซัสโฮดาวน (Texas Hoedown) ประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน (David Friedman 1944-) 
ประพันธข้ึนสําหรับไวบราโฟน (Vibraphone) 

เจสซี มังคแมน นักมาริมบาและนักประพันธชาวอเมริกัน เริ่มเรียนเครื่องตี 
(Percussion) ตั้งแตอายุ 10 ป และไดศึกษาดานเครื่องตีโดยตรงกับแฟรงก เอพสไตน 
(Frank Epstein) อาจารยจากวิทยาลัยดนตรีนิวอิงแลนด (New England Conservatory 

of Music) เขายังไดรวมแสดงกับวงซิมโฟนีหลายวง เชน บอสตันซิมโฟนีออรเคสตรา 
(Boston Symphony Orchestra) แอตแลนตาซิมโฟนีออรเคสตรา (Atlanta Symphony 

Orchestra) เปนตน (Heiny, 2010) 
เดวิด ฟรีดแมน นักไวบราโฟน นักประพันธและนักการศึกษาแจสชาวอเมริกัน

ที่มีช่ือเสียง เขาเคยไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาภาควิชาดนตรีแจสที่มหาวิทยาลัย
ศิลปะแหงเบอรลิน (Berlin University of the Arts) และไดเขียนหนังสือท่ีเปนตํารา
เลมสําคัญของนักไวบราโฟนไวมากมาย (Thompson, 2012) 

การตีความบทเพลง เปนสิ่งจําเปนท่ีตองทํากอนการฝกซอม นอกจากสิ่งที่
ผูประพันธกําหนดมา เชน เครื่องหมายกําหนดความเขมเสยีง ความเร็ว สิ่งที่ตองศึกษา
เพิ่มเติมคือองคประกอบอื่น ๆ เชน ชวงเวลา เหตุการณสําคัญตาง ๆ รวมถึงแรงบันดาลใจ
ในการประพันธบทเพลงนั้น ๆ แตหากฝกซอมและทําการแสดงโดยอาศัยการตีความ
จากสิ่งที่ผูประพันธกําหนดมาใหเทาน้ัน จะทําใหการแสดงคลายกันไปหมดและอาจ
ทําใหการแสดงขาดความนาสนใจ การตีความบทเพลงในแบบของตนเองนั้นมี
ความสําคัญไมนอยไปกวาการทราบวาผูประพันธตองการอะไร การตีความในแบบ
ของตนเองจะทําใหบทเพลงมีความนาสนใจและมีความแตกตางจากผูบรรเลงคนอ่ืน ๆ 
ในเบ้ืองตนจะข้ึนอยูกับการฝกฝน ประสบการณและความเช่ียวชาญในการเลนดนตรี
ของแตละคน รวมถึงพรสวรรคและการฟงที่ดี ในนักดนตรีที่มากประสบการณ จะถูก
ปลูกฝงความละเอียดออนและความคิดสรางสรรคที่เหมาะสมกับการตีความบทเพลง 
(Cook, 1997) ซึ่งในบทเพลงที่ผูวิจัยนํามาศึกษานั้น ผูประพันธไดเปดโอกาสให
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ตีความไดอยางอิสระ ดังน้ันผูวิจัยจึงฝกซอมบทเพลงพรอมกับฟงเสียงที่ไดบรรเลง
ออกมา แลวตีความบทเพลงไปพรอม ๆ กัน ดังที่เดวิด ฟรีดแมน (Friedman, 1973) 
ไดกลาวไววา สิ่งที่สําคัญที่สุดในการฝกซอมแบบฝกหัดหรือบทเพลง คือการต้ังใจฟง
เสียงท่ีคุณกําลังสรางขึ้น และปรับใหไพเราะตามความตองการของผูบรรเลง 

ทั้งสองบทเพลง เปนบทเพลงที่ตองใชเทคนิคในการบรรเลงมากมาย และยัง
ตองการความแมนยําในการตีรวมถึงตําแหนงการตีที่เหมาะสมซึ่งตองใชเวลานาน 

ในการฝกซอม ฉะน้ัน การมีแนวคิดในการฝกซอม เพื่อยึดเปนแนวทางและนํามา
ฝกซอมในจุดที่ตองการ จะชวยใหสามารถบรรเลงบทเพลงไดอยางแมนยํามากขึ้นและ
ใชระยะเวลานอยลง นักดนตรีที่ประสบความสําเร็จจะใหความสําคัญกับการฝกซอม
และทําความเขาใจในบทเพลง เชนเดียวกับวีดา เชโนเว็ธ (Vida Chenoweth) ไดให
ความสําคัญกับการฝกซอมไววา สิ่งที่มีประโยชนท่ีสุดคือการนั่งลงและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับบทเพลง มองหาเทคนิคที่ยากและซับซอน วิเคราะหใหเห็นถึงปญหาตาง ๆ 
แลวจึงหาแนวทางการฝกซอมและวิธีการแกไขปญหา (Chenoweth, 1985) 

จากการคนควาประวัติและบริบทแวดลอมของผูประพันธ ทําใหผูวิจัยทราบถึง
แนวคิด และประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจ ชวยใหเขาใจถึงสิ่งที่ผูประพันธตองการย่ิงขึ้น 
และนําขอมูลท่ีได มาตีความบทเพลงในแบบของผูวิจัย ประกอบกับการวิเคราะห
เทคนิคการบรรเลงเพ่ือใหเลือกใชไดอยางเหมาะสมและไดมาซึ่งแนวทางการฝกซอมที่มี
ประสิทธิภาพ สงผลใหประหยัดเวลาในการฝกซอม สามารถปฏิบัติเทคนิคตาง ๆ ได 
และข้ึนบรรเลงในการแสดงเดี่ยวไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดนําเสนอวิธี 
การตีความบทเพลงและแนวทางการฝกซอมเหลานี้เพื่อเปนหนึ่งในแนวทางแกผูที่
สนใจ รวมถึงผูที่กําลังศึกษาบทเพลงเดียวกันนี้ หรือจะนําเอาวิธีการตาง ๆ นี้ไปปรับ
ใชในบทเพลงอื่น ๆ ตอไป 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อตีความบทเพลง และวิเคราะหเทคนิคการบรรเลงท่ีใชในบทเพลง 

ยิปซีโทนิก และบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน  
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการฝกซอมบทเพลง ยิปซีโทนิก และบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน  
 

ขอบเขตงานวิจัย 
ผูวิจัยไดเลือกบทเพลงที่จะนํามาศึกษาท้ังหมด 2 บทเพลง ไดแก บทเพลง  

ยิปซีโทนิก ประพันธโดยเจสซี มังคแมน จากสํานักพิมพแทปสเปซ (Tapspace 

Publications) ป ค.ศ. 2015 โดย แชด ไฮนี (Chad Heiny) เปนบรรณาธิการ และบทเพลง 
เท็กซัสโฮดาวนประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน จากสํานักพิมพนอสค มิวสิคฟอรเลก (Norsk 

Musikforlag)ป ค.ศ. 2004 โดย คริสติน แอนเดอรสัน (Kristin Anderson) เปน
บรรณาธิการ 
 ผูวิจัยทําการศึกษาโดยมุงเนนไปท่ีการตีความบทเพลง วิเคราะหเทคนิคตาง ๆ 
ในการบรรเลง ไดแก คุณลักษณะของเสียง (Articulation) ความเขมเสียง (Dynamic) 
รูปแบบการตี (Stroke) การเลือกใชไม (Sticking) ตําแหนงการตี (Position) โดยเทคนิค 
ที่กลาวมาน้ันสามารถเกิดขึ้นไดทั้งบนมาริมบาและไวบราโฟน แตบนไวบราโฟนจะมี
เทคนิคการใชเพเดิล (Pedal) และการหยุดเสียง (Dampening) เขามาเกี่ยวของ อีกทั้ง
ผูวิจัยยังไดนําเสนอแนวทางการฝกซอมบทเพลงดวย 

 ผูวิจัยใชแนวคิดในการตีความบทเพลงและการบรรเลงจากแกรี ดี คุก (Gary D. 

Cook) ซึ่งไดอธิบายถึงวิธีการตีความบทเพลงของเครื่องตีไวอยางครอบคลุม ประกอบกับ
ผูวิจัยไดนําเทคนิครูปแบบการตีพื้นฐานจากโทมัส แมคมิลแลน (Thomas McMillan) และ
รูปแบบการตีสําหรบับรรเลงส่ีไมจากล ีโฮเวิรด สตีเฟนส (Leigh Howard Stevens) ในสวน
ของการใชเพเดิลบนไวบราโฟน และการหยุดเสียง นํามาจากเออรรอล แร็กคีพอฟ (Errol 
Rackipov) เพื่อมาวิเคราะหและหาวิธีการบรรเลงท่ีเหมาะสมกับบทเพลงทั้งสองบทเพลง 
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ขอตกลงเบ้ืองตน 

ผูวิจัยไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนสําหรับงานวิจัยดังน้ี 

1. งานวิจัยครั้งนี้ไดลําดับไมทั้ง 4 ไม โดยเรียงจากไมดานซายของมือซายเปน
ไม 1 ดานขวาเปนไม 2 ตามดวยไมในมือขวาดานซายเปนไม 3 และดานขวาเปนไม 4 

 2. การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยอางอิงการทับศัพทและความหมายของคําศัพททางดนตรีจาก
หนังสอืพจนานุกรมศัพทดุริยางคศิลป พิมพครั้งที่ 4 ของศาสตราจารย ดร.ณัชชา พันธุเจริญ 

 3. คําศัพทเกี่ยวกับเทคนิคการบรรเลงในงานวิจัยฉบับนี้ บางกรณีใชเปนคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจไดงาย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

วิจัยเรื่อง การฝกซอมบทเพลง ยิปซีโทนิก ประพันธโดยเจสซี มังคแมน และ  
บทเพลง เท็กซัสโฮดาวน ประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน ผูวิจัยไดดําเนินงานวิจัยซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

การรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดคัดเลือกโนตเพลง รวบรวมขอมูลประวัติของผูประพันธ และขอมูลที่
เกี่ยวของกับบทเพลงจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาดังน้ี 

 1. คัดเลือกโนตเพลงจากสํานักพิมพท่ีมีชื่อเสียง นาเช่ือถือและเปนที่ยอมรับ 

 2. หาขอมูลจากหนังสือ ตํารา บทความ วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของกับการตีความ
บทเพลง เทคนิคการบรรเลง และแนวทางการฝกซอม 

 3. เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ โดยพิจารณาเฉพาะแหลงขอมูลที่มี
ความนาเช่ือถือ เชน ฐานขอมูลวิทยานิพนธออนไลนโปรเควสท (ProQuest) 
ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย (ThaiJO) เปนตน 
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ขั้นตอนการทําวิจัย 

หลังจากรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหสังคีตลักณของบทเพลงโดยสังเขป
เพื่อใหมองเห็นภาพรวมของบทเพลง จากนั้นตีความบทเพลงโดยอิงแนวคิดการตีความ
บทเพลงจากแกรี เปนหลัก วิเคราะหเทคนิคการบรรเลงจากลักษณะโนต วางแนวทาง
การฝกซอมแลวลงมือฝกซอม แกไขขอบกพรองเพ่ือทําการแสดง 
 การนําเสนอขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการเผยแพรงานวิจยัโดยแบงเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้
 1. การแสดงคอนเสิรตจบการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใตช่ือ “Graduate 

Recital” โดยทําการแสดงในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. ณ หอง 215 

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 
 2. เขียนอธิบายเชิงวิชาการในวิทยานิพนธ  เกี่ยวกับการตีความบทเพลง
วิเคราะหเทคนิคการบรรเลงและนําเสนอแนวทางการฝกซอม 
 

ตัวอยางการตีความบทเพลง เทคนิคการบรรเลง และวิธีการฝกซอม 

อรรถาธิบายบทเพลง ยิปซีโทนิก 

 บทเพลงนี้อยูในกุญแจเสียง G ไมเนอร แตพบการเปล่ียนกุญแจเสียงบอยครั้ง 
เชน D ไมเนอร และ Eb เมเจอร บทเพลงสวนใหญมีความเร็วมาก มีการเปลี่ยนแปลง
อัตราจังหวะท่ีหลากหลาย สังเกตไดจากมีอัตราจังหวะซอนอยาง 7/8 5/8 สลับกับ
อัตราจังหวะผสมอยาง 9/8 อยูตลอด อีกทั้งผูประพันธยังใหอิสระในการตีความบทเพลง
อยางเต็มที่โดยไมไดกําหนดความเขมเสียงมาใหอยางละเอียดนัก ภาพรวมของบทเพลง
มีความโดดเดนในเรื่องของความเร็วและความตอเนื่อง มีการใชโมด G ฟริเจียนโดมินันท 
(Phrygian Dominant) ในการสรางทํานองหลัก 

   
ตัวอยางท่ี 1 โมด G ฟริเจียนโดมินันท 
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ตารางที่ 1 โครงสรางบทเพลง ยิปซีโทนิก 
ทอน หองที่ เนื้อหา 

ชวงนํา 1-24 พบการเปลี่ยนอัตราจังหวะที่ซับซอน 

ชวงเช่ือม A 25-40 ปรากฏโมทีฟจังหวะ (Rhythmic Motif) และใชโมด G ฟริเจียน
โดมินันท ในการสรางทํานองหลัก 

ทอน A 41-143 มีการพัฒนาทํานองและเปลี่ยนบันไดเสียงบอยครั้ง 
ชวงเช่ือม B 144-152 คอย ๆ ชาลงเพื่อสงเขาสูทอน B 

ทอน B 153-200 มีจังหวะที่ชา และมีการเลียนสําเนียงของดนตรีเตนรําสเปน 
ชวงเช่ือม C 201-206 มีจังหวะที่เร็วขึ้นอยางฉับพลันเพื่อเขาสูทอน C 

ทอน C 207-286 ผูประพันธเปดโอกาสใหตีความบทเพลงไดอยางอิสระ 
โคดา 287-303 จะเปนชวงที่สงอารมณของบทเพลงใหไปถึงจุดสูงสุดและย้ําโมทีฟ

บอยคร้ังกอนจะจบบทเพลง 
 

การตีความการควบคุมลักษณะเสียงและความเขมเสียง  
 ในหองที่ 57-68 ผูวิจัยยังไดกําหนดความเขมเสียงและการควบคุมลักษณะเสียง
ใหสอดคลองกับทิศทางของโนตและมีความนาสนใจยิ่งข้ึน 
 

 
ตัวอยางท่ี 2 การตคีวามการควบคุมลักษณะเสียงและความเขมเสียงในหองที่ 57-68 
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 การตีแบบเปด การตีเสียงสั้น และการตีเสียงยาว 

 ในหองที่ 1-3 ผูวิจัยใชการตีเสียงยาวในหองที่ 1 ทั้งหองเพ่ือให เสียง
ตอเนื่องกัน จากนั้น ผูวิจัยใชการตีเปดเพื่อยกไมใหสูงขึ้นกวาปกติและใชการตีเสียงสั้น
โนตที่ตองการเนนเสียง จะทําใหเสียงสั้นและมีความชัดเจนมากข้ึน เชน ในหองท่ี 1 

ใชการตีแบบเปดท่ีโนต A จากนั้นในหองที่ 2 ใชการตีเสียงสั้นที่โนต B และ A ซึ่งได
กําหนดเครื่องหมายเนนเสียง 
 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 3 การตีแบบเปด การตีเสียงสั้น และการตีเสียงยาวในหองที่ 1-3 
 

การตีไมใดไมหนึ่งอยางตอเนื่อง (Single Independent Stroke) และการตี
สลับมือ (Single Alternating Stroke) 
 ในหองที่ 69-74 ผูวิจัยใชการตีสลับมือเปนสวนใหญ เพราะเปนรูปแบบการตี
ที่สามารถควบคุมเสียงและบรรเลงตอเนื่องกันไดเปนธรรมชาติที่สุด แตจะมีจุดที่ผูวิจัย
เลือกใชการตีไมใดไมหนึ่งอยางตอเนื่องคือในหองที่ 70 แตตองระวังเรื่องของคุณภาพ
เสียงและความเร็วใหดี เพราะจะควบคุมเสียงไดยาก และอาจทําใหจังหวะหนวงลง 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 4 การตีไมใดไมหน่ึงอยางตอเนื่องและการตีสลับมือในหองท่ี 69-74 
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 การตีสองไมพรอมกันในมือเดียว (Double Vertical Stroke) และการตี
สลับไมในมือเดียว (Double Lateral Stroke) 
 ในหองที่ 87 จังหวะสุดทาย ใชการตีสองไมพรอมกันในมือเดียวแลวตามดวย
การตีสลับไมในมือเดียวทันที ซึ่งใชทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุนในการเปลี่ยน
รูปแบบการตีอยางกะทันหัน ผูวิจัยจึงฝกซอมรูปแบบการตีทั้งสองแบบใหชํานาญกอน 

 การฝกซอมในจุดนี้ ผูวิจัยจะฝกซอมมือซายขางเดียวกอน โดยใชการตีสองไม
พรอมกันในมือเดียวที่โนต F# และ A ในจังหวะสุดทายของหองที่ 87 (รูปที่ 1) แลวยกไม
ขึ้นทันทีเพื่อเตรียมพรอมที่จะตีโนตตอไป (รูปที่ 2) แลวใชการตีสลับไมในมือเดียวตอทันที 
โดยตีไม 1 ลงกอนแลวตามดวยไม 2 (รูปที่ 3-4) ฝกซอมเฉพาะจุดนี้ซ้ําใหคลอง จะทําให
กลามเน้ือจดจําและเคลื่อนไหวอยางเปนธรรมชาติ ควรฝกซอมชา ๆ  ใหรูถึงระยะหางของ
ขั้นคูที่เปลี่ยนไป รวมถึงระยะการเคลื่อนไหวของมือซาย แลวจึงฝกซอมรวมกับมือขวา 
 

 

 
 

 

ตัวอยางที่ 5 การตีสองไมพรอมกันในมือเดียวและการตีสลับไมในมือเดียวในหองที่ 87 
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รูปที่ 1-4 อธิบายการตีในหองที่ 87-88
การเลือกใชไม
ในหองท่ี 287 ผูวิจัยเลือกใชมือซายในการตีโนตตัวแรกที่โนต D และ G และมือขวา

ที่โนต A เนื่องจากผูวิจัยไดทดลองฝกซอมในความเร็วจริงแลวพบวา หากใชมือขวาใน
การตีโนตตัวแรกมีโอกาสท่ีไมจะขัดกันได  ซึ่งในกรณีนี้ขึ้นอยูกับความถนัดและ
การฝกฝนของแตละบุคคล จากนั้นจึงปฏิบัติเหมือนเดิมในหองท่ี 288 แตจะแตกตางกัน
เล็กนอยในจังหวะสุดทาย และผูวิจัยยังไดกําหนดความเขมเสียงใหสอดคลองกับทิศทาง
ของโนต

ตัวอยางท่ี 6 การเลือกใชไมในหองที่ 287-288

1. จังหวะสุดทายของหองท่ี 87

3. ตีไม 1 ลงกอน 4. ตามดวยไม 2

2. ยกมือซายข้ึนทันที
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ตําแหนงการตี
ในหองที่ 31-32 ผูวิจัยกําหนดตําแหนงการตีของมือซายท่ีปลายลิ่ม เนื่องจาก

การล้ําแนวเสียง (Overlapping) ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นไมสามารถบรรเลงได เพราะจะ
ทําใหไมซอนทับกัน

ตัวอยางท่ี 7 การล้ําแนวเสยีงในหองที่ 31-32

วิธีการฝกซอมในหองที่ 31-32 ผูวิจัยเปลี่ยนตําแหนงการตีมือซายท่ีโนต D 

ในจังหวะสุดทาย ลงมาตีบริเวณปลายลิ่มดานลาง เพื่อหลบใหมือขวาท่ีบรรเลงเปน
ทํานองหลักสามารถตีโนต B ที่กลางลิ่มได จากนั้นในหองที่ 32 จังหวะท่ี 2 ใหมือซาย
หลบอีกคร้ังโดยขึ้นไปตีโนต Eb ที่ปลายลิ่มดานบน เพื่อใหมือขวาท่ีเปนทํานองหลัก
สามารถตีโนต C ที่กลางลิ่มไดอยางเปนธรรมชาติ

รูปที่ 5 ตําแหนงการตีในหองที่ 31-32

ปลายลิ่มดานลาง
ปลายลิ่มดานบน

ปลายลิ่มดานบน

ปลายลิ่มดานลาง
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อรรถาธิบายบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน 
 บทเพลงน้ีอยูในกุญแจเสียง F เมเจอร เปนกุญแจเสียงหลัก พบการเปลี่ยน
อัตราจังหวะอยูบาง มีจังหวะท่ีสนุกสนาน การบันทึกโนตแยกมือทั้งสองขางอยางเห็น
ไดชัด โดยท่ีสวนใหญแลวมือขวาจะบรรเลงเปนทํานองหลัก สวนมือซายจะบรรเลง
เปนคอรดหรือเสียงประสาน อีกทั้งผูประพันธยังไดแบงประโยคเพลงมาใหอยาง
ชัดเจน โดยพิจารณาจากเคร่ืองหมายเช่ือมเสียงและเครื่องหมายกําหนดเพเดิล 

ภาพรวมของบทเพลงมีความโดดเดนในเรื่องของการใชสัดสวนโนตไดอยางนาติดตาม 
เสียงประสานแบบแจสที่มีความเปนเอกลักษณ เทคนิคการรบรรเลงที่ซับซอนเนื่องจาก
ตองใชหลายเทคนิคติดตอกัน รวมถึงมีการอิมโพรไวสที่นาสนใจและมีความทาทาย 
อยางมาก 

ตารางที่ 2  โครงสรางบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน 
ทอน หองที่ เนื้อหา 

ชวงนํา  1-8 เริ่มบทเพลงดวยชวงนําที่มีจังหวะสนุกสนานและมีการใชสัดสวน
โนตที่โดดเดน 

ชวงเช่ือม A 9-19 มีเสียงประสานในรูปแบบของดนตรีแจสมากข้ึน 

ทอน A 20-33 เปนทอนที่มีเทคนิคการบรรเลงที่หลากหลายและทาทาย 

ชวงเช่ือม B 34-39 ปรากฏโมทีฟจังหวะ (Rhythmic Motif) ที่เดนชัด 

ทอน B 40-66 ไดนําโมทีฟจังหวะมาพัฒนา และเปนทอนท่ีเปลี่ยนอารมณของ
บทเพลงใหผอนคลายลง  

ทอนดน 67-83 มีการใชชวงเสียงท่ีกวาง อีกทั้งผูประพันธยังเปดโอกาสใหสามารถ
ดนไดอยางเต็มที่ 

ทอน C 84-99 เปนทอนท่ีมีความแตกตางของความเขมเสียงอยางมาก ตอง
ควบคุมการตีอยางระมัดระวัง 

โคดา 100-103 เปนทอนที่คลายอารมณของบทเพลงลง และมีลักษณะจังหวะท่ี
เบาบางลงกอนจะจบบทเพลง 
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 การใชเพเดิลตามหลัง (After Pedaling) 
ในหองที่ 40 ผูวิจัยตองการเสียงที่ไมชัดเจนนัก เพื่อใหเกิดความแตกตางจาก

ทอนอื่น ๆ ผูวิจัยจึงเลือกใชเพเดิลตามหลังในจังหวะท่ี 1 และ 3 จะทําใหหัวเสียงมี
ความอูข้ึนเล็กนอย คลายการดีดสารของไวโอลิน (Violin) 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 8 การใชเพเดลิตามหลงัในหองที่ 40 
 

การใชคร่ึงเพเดิล (Half Pedaling) 
ในหองที่ 82-83 ผูวิจัยใชครึ่งเพเดิล ทั้งสองประโยคเพลง ทําใหสามารถ

ควบคุมหางเสียงไมใหรบกวนกันเกินไป รวมถึงสรางประโยคเพลงไดชัดเจนกวาการเปด
เพเดิลแบบปกติ อีกทั้งผูวิจัยยังพิจารณาการเลือกใชไมใหเหมาะสมกับประโยคเพลงดวย 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 9 การใชครึ่งเพเดิลและการเลือกใชไมในหองที่ 82-83 
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 การใชเพเดิลตามจังหวะ (Rhythmic Pedaling) 
 ในหองที่ 66 ในหองนี้ผูประพันธไมไดกําหนดเพเดิลมาให ทําใหแตละคอรด 
มีเสียงที่สั้นมาก ผูวิจัยจึงไดเพิ่มการใชเพเดิลใหสอดคลองกับโนตโดยการใชเพเดิล  
ตามจังหวะ เพื่อเพ่ิมหางเสียงใหแตละคอรด 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 10 การใชเพเดิลตามจงัหวะในหองที่ 66 

 

 การหยุดเสียงแบบสลับมือ (Opposite-hand Dampening) 
 ในหองที่ 41 มีการใชการหยุดเสียงที่สามารถทําไดหลายวิธี แตผูวิจัยเลือกท่ีจะ
ใชการหยุดเสียงแบบสลับมือ โดยบรรเลงทํานองหลักดวยไม 4 แลวหยุดเสียงดวยไม 2 

เพราะจะทําใหโนต C และ D ขาดออกจากกันอยางชัดเจน หางเสียงไมรบกวนกัน 
และยังสามารถควบคุมเสียงใหเปนไปตามตองการไดงายกวาแบบอ่ืน 
 
 

 

 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 11 การหยุดเสียงแบบสลับมือในหองที่ 41 
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 การหยุดเสียงแบบเล่ือน (Slide Dampening) 
 ในหองที่ 49 จังหวะท่ี 3-4 ผูวิจัยไดกําหนดการหยุดเสียงขึ้นใหม เนื่องจาก
ผูประพันธไดกําหนดเพเดิลโดยใหเปดเพเดิลตามโนตในมือซาย ทําใหโนตในมือขวาที่
เปนทํานองหลักบรรเลงออกมาไดไมเต็มคาโนตและเกิดหางเสียงท่ีรบกวนกัน ผูวิจัยจึง
กําหนดเพเดิลโดยใหความสําคัญกับทํานองหลัก คือเปดเพเดิลพรอมกับการตีโนต F 

และ A ในมือขวา ประกอบกับใชการหยุดเสียงแบบเลื่อนดวยไม 4 ซึ่งจะทําใหเสียงท่ี
บรรเลงออกมาเต็มคาโนตและเสียงมีความชัดเจน 
 

 

 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 12 การหยดุเสียงแบบเลื่อนในหองที่ 49 
 

 การตีเสียงตาย 
 ในหองที่ 3-4 มีการตีเสียงตายท่ีมือขวา ทําใหเสียงสั้นเพื่อบรรเลงในลักษณะ
ของการเดินจังหวะ (Rhythm) และเปลี่ยนใหมือซายบรรเลงทํานองหลัก จะเห็นไดวา
สัดสวนโนตในจุดนี้มีความซับซอน ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเลือกที่จะฝกซอมเฉพาะสัดสวน  
ทั้งสองมือใหแมนยํากอน แลวจึงฝกซอมการตีเสียงตายและระดับเสียงตามลําดับ 
 

 

 

 

 

ตัวอยางท่ี 13 การตเีสียงตายท่ีมอืขวาในหองที่ 3-4 
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 ผูวิจัยจะแบงขั้นตอนการฝกซอม โดยข้ันแรก รวมสัดสวนโนตของทั้งสองมือ
เขาดวยกัน และเขียนขึ้นมาใหมใหเขาใจงาย กําหนดใหอักษร R แทนมือขวา อักษร L 

แทนมือซาย และอักษร B แทนโนตที่ทั้งสองมือตีลงไปพรอมกัน หลังจากฝกซอม
สัดสวนโนตคลอง ตามดวยฝกซอมการตีเสียงตายในมือขวา จากนั้นจึงฝกซอมกับ
ระดับเสียงจริง การแบงขั้นตอนฝกซอม จะทําใหผูบรรเลงมีสมาธิจดจอไปทีละเรื่อง 
ซึ่งจะทําใหกลามเนื้อจดจําวิธีการตีไดรวดเร็วกวาการฝกซอมทั้งหมดในเวลาเดียวกัน  
 

 
 

ตัวอยางท่ี 14 สัดสวนโนตและการตีเสียงตายในหองที่ 3-4 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

ผูวิจัยไดตีความบทเพลงโดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของเสียงและ
กําหนดความเขมเสียงเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม และถึงแมผูประพันธแบงประโยค
เพลงมาใหแลว แตยังมีบางชวงท่ีผูวิจัยไดแบงประโยคเพลงใหมเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง
และสอดคลองกับการตีความบทเพลง อีกท้ังยังมีการยืดจังหวะใหบทเพลงมีชวงพัก 
และชวงที่ผูวิจัยตองการความตอเนื่องเพื่อทําใหบทเพลงมีความนาสนใจมากขึ้น ทั้งสอง
บทเพลงตองใชเทคนิคที่หลากหลายและมีจังหวะที่รวดเร็ว ตองอาศัยความแข็งแรง
ของรางกายอยางมาก จึงควรฝกซอมเทคนิครวมกับความแข็งแรงไปพรอมกัน จะทํา
ใหสามารถควบคุมเทคนิคใหเปนไปอยางที่ตองการ 

ทั้งสองบทเพลงมีการใชรูปแบบการตีทั้งหมด 7 รูปแบบไดแก การตีแบบเปด 
การตีเสียงสั้น การตีเสียงยาว การตีไมใดไมหน่ึงอยางตอเนื่อง การตีสลับมือ การตีสองไม
พรอมกันในมือเดียว และการตีสลับไมในมือเดียว จะเห็นไดวามีการใชรูปแบบการตีที่
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หลากหลาย ซึ่งและมีวิธีการบรรเลงและเสียงที่แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชโดย
พิจารณาจากลักษณะของโนต และการควบคุมลักษณะเสียงเปนหลัก  

การเลือกใชไมในบทเพลงนี้ สวนใหญแลวจะสามารถเลือกใชไดตามความถนัด
ของแตละบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาการเลือกใชไมใหสามารถบรรเลงไดอยางเปน
ธรรมชาติที่สุด และสอดคลองกับการตีความบทเพลงของผูวิจัย 

ตําแหนงการตี ผูวิจัยพยายามตีที่กลางลิ่มเสมอ แตดวยขอจํากัดตาง ๆ เชน 
ความเร็วของบทเพลง การเคลื่อนตัว ทําใหมีการตีที่ปลายลิ่มบางตามความเหมาะสม 
ผูวิจัยหลีกเลี่ยงการตีในจุดที่เชือกรอยผาน เพื่อใหเสียงที่ออกมาชัดเจนมีคุณภาพ 
อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงเสียงท่ีจะเกิดขึ้นและจัดสมดุลของความเขมเสียงในแตละไม 
 ในบทเพลง เท็กซัสโฮดาวน ผูวิจัยไดปรับการใชเพเดิลเพื่อใหเหมาะสมกับความยาว
ของโนตและเสียงที่ตองการ นอกจากการเปดและปดเพเดิลแบบปกติแลว ผูวิจัยไดเลือกใช
เพเดิลอีก 3 แบบไดแก เพเดิลตามหลัง ครึ่งเพเดิล และเพเดิลตามจังหวะ อีกทั้งผูวิจัยได
เพิ่มการหยุดเสียงในบางจุดเพื่อทําใหบทเพลงมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใชการหยุดเสียง
ทั้งหมด 3 แบบไดแก การหยุดเสียงแบบสลับมือ การหยุดเสียงแบบเลื่อน และการตีเสียงตาย  
 จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถตีความบทเพลงไดอยางลึกซึ้ง มีความแปลกใหม 
เปนเอกลักษณในแบบของผูวิจัย ทราบถึงเทคนิคการบรรเลงตาง ๆ  ทําใหสามารถ
เลือกใชเทคนิคไดอยางเหมาะสมและบรรเลงบทเพลงไดอยางเปนธรรมชาติ รวมถึง
สามารถวางแนวทางการฝกซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังไดนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชกับบทเพลงอื่น ๆ ตอไปได 
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กลวิธีการตั้งชื่อซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016 – 2020 

The Method of Thai Titles in Korean Drama Series 

2016 – 2020 
ตรียาภรณ สายจันทร*1 ศศิมา ววีร2 อลิสา คุมเค่ียม3 ปริยากรณ ชูแกว4 

Treeyaporn Saijan*1 Sasima Weevorn2 Alisa Khumkhiam3 Pariyakorn Chukaew4 

 

บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาและท่ีมาในการตั้งช่ือ
ซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย โดยจะศึกษาเฉพาะช่ือซีรีสเกาหลีที่ดัดแปลงเปนภาษาไทย
ในป 2016 จนถึงเดือนกรกฎาคมป 2020 ซึ่งมีการรวบรวมช่ือซีรีสเกาหลีมาจาก 
สื่อออนไลนและสื่อโทรทัศน ผลการศึกษาพบวากลวิธีต้ังช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย 

ทั้ง 168 ช่ือเร่ือง มีการใชภาษา 3 ดาน ไดแก ดานเสียง ประกอบดวย การเลนเสียง
สัมผัส และการเลนเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต ดานคํา ประกอบดวย การซํ้าคํา 
คําทับศัพท คําสรางภาพ คําตรงขาม คําบอกจํานวนและแสดงเวลา คําเรียกแทน
บุคคลและคําแสดงสถานะทางสังคม ช่ือบุคคล คําบอกอาชีพ คําเรียกช่ือสถานท่ี  
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และการใชภาพพจน ประกอบดวย อุปลักษณ นามนัย บุคลาธิษฐาน อติพจน และ
ปฏิปุจฉา ที่มาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย พบวาช่ือซีรีสเกาหลีมีที่มาจาก 
6 ลักษณะ คือ ที่มาจากช่ือของตัวละครหลัก ลักษณะของตัวละคร แกนเรื่อง 
ความรูสึกของ ตัวละคร อาชีพ และสถานท่ี 

 

คําสําคัญ:  การตั้งช่ือ  ซีรีสเกาหลี  ช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย 
 

Abstract 

 This research article intends to study the Thai naming mechanism 

and the origin of Korean drama series from 2016 to July 2020 from online 

media and television media. The results show that 168 given names in 

Thai with three major mechanisms are sound words and figures of 

speech. In Using sounds found that have using vowel-consonant and 

tone sounds. In using words found that have word repetition, transliterate 

words imagination words, opposite words, number and expression of 

time words, pronouns, name of person, career and place. In figures of 

speech found that have Metaphor, Metonymy, Personification, 

Hyperbole, and Rhetorical Questions. Origins of naming found to have 

the main character’s names, personal of the main character, Theme, 

feeling of main character, career, and place in the story. 

 

Keywords:  The method of Thai titles  Korean Drama series  Thai Titles 
in Korean Drama Series 
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บทนํา 
 การต้ังช่ือมีความสําคัญในการกําหนดเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไมวาจะเปนช่ือเรื่อง  
ช่ือหนังสือ ช่ือบานเมือง หรือช่ือคน หรือแมกระทั่งช่ือซีรีสเกาหลี จะตองคํานึงถึง 
ความเหมาะสมของสิ่งนั้น ซึ่งการต้ังช่ือถือเปนการใชภาษาอยางหนึ่งที่ตองอาศัย
วิธีการและจะตองมีศิลปะ รวมถึงมีความรูเกี่ยวกับสิ่งท่ีตองการจะต้ังช่ือ การตั้งช่ือเปน
การสรางคําเพื่อใชเรียกแทนสิ่งตาง ๆ ถือเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่สรางความเขาใจ
ใหกับผูสงสารและผูรับสาร โดยเกิดขึ้นตามขอตกลงของคนในสังคม ที่ใชในการกําหนด
คําเรียก บงบอกและจําแนกเอกลกัษณของสิง่นั้น ๆ  ใหแตกตางจากสิ่งอื่น เพื่อใหการสือ่สาร
ระหวางผูรับสารและผูสงสารเกิดความเขาใจในสารไดทันที ดังท่ี ชุติมา บุญอยู (2549 

อางถึงใน นลินี ศิริพรไพศาล, 2558) กลาววา การต้ังช่ือมีความสําคัญตอการสื่อสาร
และการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก ดังน้ันทุกสิ่งรอบตัวมักจะมีช่ือเรียกใหผูคนเขาใจ
ตรงกันเสมอ ซึ่งการต้ังช่ือเปนวัฒนธรรมการใชภาษาของมนุษยอยางหนึ่ง เนื่องจาก
ช่ือเปนเคร่ืองสื่อความคิด แสดงลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ ทําใหคนเรียกขานได
อยางถูกตอง และสื่อความหมายตรงกันระหวางผูสงสารและผูรับสาร ช่ือจึงเปน
สัญลักษณที่ถูกกําหนดข้ึนโดยผูใชภาษาหรือคนในสังคม 

 ช่ือซีรีสเกาหลี เปนสารชนิดหน่ึงท่ีผูผลิตตั้งขึ้น เพื่อตองการชักจูงใจใหผูชมเกิด
ความสนใจในการบริโภคสื่อนั้น ทั้งน้ียังสามารถสื่อสารแนวคิดบริบทของเรื่อง หรือ
แมแตลักษณะของตัวละครผานทางช่ือเรื่อง ซึ่งผูผลิตจะตองมีความคิดสรางสรรคและ
คํานึงถึงความเหมาะสมของเร่ือง ซีรีสเกาหลีเปนละครโทรทัศนในรูปแบบหนึ่งที่ผลิต
โดยสถานีโทรทัศนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) และกลายเปนท่ีนิยมไป
ทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยดวย จากกระแสความนิยมทําใหประเทศไทยซื้อลิขสิทธิ์ 
ซีรีสเกาหลีมาเผยแพรในชองทางตาง ๆ และมีการดัดแปลงช่ือเรื่องใหมีความสอดคลองกับ
บริบทของเร่ือง โดยต้ังช่ือเรื่องเปนภาษาไทย เพื่อใหสอดรับกับกลุมผูชมคนไทย ดังที่ 
ธีรารัตน บุญกองแสน  (2543 อางถึงใน  นลินี ศิริพรไพศาล , 2558) กลาววา  
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ช่ือภาพยนตรเปนสิ่งแรกที่จะชักชวนผูชมใหตัดสินใจไปสัมผัสกับเนื้อหาและความบันเทิง
ที่ผูสรางไดสรางสรรคไว โดยการต้ังช่ือสื่อภาพยนตรจะตองใชความประณีตและ
พิถีพิถันในการต้ังช่ือภาษาไทยเพ่ือใหสามารถส่ือเนื้อหาหลัก ๆ ของภาพยนตรโดยใช 
คํา วลี หรือประโยคสั้น ๆ ที่มีความหมายโดดเดนและอาจเทียบเคียงกับช่ือเดิมที่เปน
ภาษาอังกฤษหรือไมก็ตั้งข้ึนใหมเพื่อใหสื่อกับผูรับชมที่เปนคนไทย 

 นอกจากน้ี ธรรณปพร หงษทอง (2562) ไดกลาวถึงความสําคัญในการต้ังช่ือ
เรื่องภาพยนตรวา การต้ังช่ือเรื่องภาพยนตรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในเชิงธุรกิจ โดยถือวาเปนความสําคัญระดับตน ๆ ประเด็นสําคัญคือ
ภาพยนตรอเมริกันที่นําเขามาฉายในประเทศไทยจะมีลักษณะสําเร็จรูปมาแลวจาก
บริษัทตนสังกัดซึ่ งบริษัทตัวแทนจําหนายไมสามารถเปลี่ยนแปลงเน้ือหาใน 
ภาพยนตรไดแมแตนอย แตสิ่งที่สามารถทําไดและจําเปนตองทํา คือ การต้ังช่ือเรื่อง
เปนภาษาไทยนอกจากนี ้กิตยา แพทยศรีวงษ และคณะ (2564) ไดศึกษากลวิธีตั้งช่ือ
เรื่องนวนิยายออนไลนบนเว็บไซต Thai boys love พ.ศ. 2562 พบวาการต้ังช่ือ 
นวนิยายมีการต้ังช่ือเร่ืองตามอาชีพของตัวละคร เชน คุณพอบานของผม ฯลฯ การต้ังช่ือ
ตามลักษณะสําคัญหรือสมญานามของตัวละคร เชน พ่ีวากตัวราย กับนายปหนึ่ง ฯลฯ 
และการต้ังช่ือเรื่องโดยใชคําบอกกาลเวลา เชน รักแรกรักสุดทาย เปนตน ในการต้ังช่ือ
เรื่องนอกจากจะใหความสําคัญกับการเลือกสรรคําแลว  ยังตองใหความสําคัญกับ
รายละเอียดของเรื่อง ไมวาจะเปนแกนเรื่อง (Theme) โครงเร่ือง (Plot) ตัวละคร 
(Character) บทสนทนา (Dialogue ) ฉาก (Setting) และบรรยากาศ (Atmosphere) 
ซึ่งองคประกอบดังกลาวเปนสวนสําคัญและเปนที่มาในการต้ังช่ือเรื่องเพื่อใหมี 
ความนาสนใจและดึงดูดผูชมใหติดตามในเน้ือหาไปจนจบเรื่องได 
 จะเห็นไดวาการตั้งช่ือในสื่อรูปแบบใดก็ตาม จะตองมีการเลือกใชคําตาง ๆ ที่
เหมาะสม ดึงดูดความสนใจจากผูชม ทั้งการใชคําที่สื่อหรือ ใหความสําคัญกับ
องคประกอบของเร่ือง เนื่องจากช่ือเรื่องจะตองมีที่มาจากรายละเอียดในเร่ืองนั้น 
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เชนเดียวกับการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย โดยผูตั้งช่ือเรื่องจะตองคํานึงจาก
หลักการเดียวกันกับการตั้งช่ือสื่ออื่น ๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสอดคลองในการใชคํา
และท่ีมาของช่ือเรื่อง เนื่องจากการรับชมซีรีสเกาหลีมีชองทางการเผยแพรหลาย
ชองทาง ซึ่งแตละชองทางไดมีการซื้อลิขสิทธิ์ซีรีสเกาหลีมาเผยแพรในประเทศไทย 
สงผลใหเกิดการใชภาษาในการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยซึ่งมีหลากหลายกลวิธีดวยกนั 
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการใชภาษาไทยในการต้ังช่ือ ซีรีสเกาหลีในป 2016 – 2020 

รวม 168 ช่ือเรื่อง เพื่อใหทราบถึงกลวิธีการใชภาษาและท่ีมาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลี
เปนภาษาไทย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาในการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยใน 
ป 2016-2020 

 2. เพื่อศึกษาท่ีมาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016-2020 

 

วิธีการวิจัย 

 1. กําหนดเร่ืองและกําหนดขอบเขตท่ีตองการจะศึกษา คือ ศึกษาช่ือซีรีส
เกาหลีที่ดัดแปลงเปนภาษาไทยใน 5 ปที่ผานมา คือ ตั้งแตป 2016 จนถึงเดือน
กรกฎาคมป 2020 จํานวน 168 ช่ือเรื่อง 
 2. รวบรวมขอมูลและเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการตั้งช่ือและ
ช่ือเรื่องภาษาไทยของซีรีสเกาหลีในป 2016-2020 จากสื่อออนไลนและโทรทัศน 
 3. นําขอมูลช่ือซีรีสเกาหลีที่เปนภาษาไทยมาจัดกลุม เพื่อวิเคราะหขอมูลตาม
วัตถุประสงค คือกลวิธีการใชภาษาและท่ีมาของช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย 
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ผลการวิจัย 

 การศึกษากลวิธีการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยเปนการศึกษากลวิธีการใช
ภาษาและท่ีมาในการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีที่มีการดัดแปลงเปนช่ือภาษาไทย การต้ังช่ือ 

ซีรีสเกาหลีถือเปนการรวมความคิดรวบยอดของเรื่อง โดยการนําเสนอดวยคําสั้น ๆ  
มีเปาหมายเพ่ือใหผูชมที่พบช่ือซีรีส สามารถคาดเดาแนวเรื่องไดและท่ีสําคัญผูตั้งช่ือ
และผูชมจําเปนตองคาดเดามโนทัศนของกันและกัน โดยผูตั้งช่ือเรื่องอาศัยแนวเรื่อง
หรือที่มาของเรื่องในการตั้งช่ือ สวนผูชมก็คาดเดาเน้ือหาจากช่ือเรื่องท่ีผูตั้งช่ือเรื่องได
นําเสนอผานกลวิธีตาง ๆ เอาไว ดังน้ันการใชภาษาในการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีจะตองมี
ความพิถีพิถันและตองมีความสอดคลองกับที่มาของเร่ืองดวย เพื่อดึงดูดความสนใจ
จากผูชมใหติดตามเรื่องราวไปจนจบเรื่อง การศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษากวิธีการใช
ภาษาและท่ีมาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยซึ่ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. กลวิธีการใชภาษาในการต้ังชื่อซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016 – 2020 

  1.1 การใชภาษาในดานเสียง เปนการเลือกใชคําที่มีลักษณะเดนในดานเสียง
มาตั้งช่ือซีรีสเกาหลี ไดแก การเลนเสียงสัมผัส การเลนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต 
ดังตัวอยาง 
   1.1.1 การเลนเสียงสัมผัส คือ การใชประโยชนจากหนวยเสียงพยัญชนะ 
สระ และวรรณยุกตใหเกิดความไพเราะข้ึนในตัวภาษา และเนนในเร่ืองของการอาน
ออกเสียง นอกจากน้ียังนบัเปนการแสดงฝมือของผูตั้งช่ือซีรีสอีกวิธีหนึ่ง ดังตัวอยาง 
    1.1.1.1 เสียงสัมผัสเรียงติดกัน คือ พยางคสุดทายของจังหวะหยุด
จะสัมผัสคลองจองกับเสียงของพยางคตอไป โดยไมมีพยางคหรือคําอื่นมาคั่นกลาง 
เชน วุนหัวใจ ยัยผีจอมปวน, ปริศนาฝนรายกลายเปนจริง (Netflix 10 สิงหาคม 
2563: ออนไลน) โดยชื่อซีรีสขางตนจะมีการเลนเสียงสัมผัสสระท่ีเรียงติดกัน คือคําวา 
“ใจ-ยัย” เลนเสียงสระ ไอ / / และคําวา “ราย-กลาย” เลนเสียงสระ อา ตัวสะกดแมเกย 
/ / 
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    1.1.1.2 เสียงสัมผัสวางไวโดยมีพยางคหรือคํามาค่ันกลาง คือ 
พยางคสุดทายของจังหวะหยุดสัมผัสกับพยางคอื่นที่ไมใชพยางคแรกของขอความ
ตอไป เชน ตรวจใจเธอใหเจอรัก, ผีดิบคลั่ง บัลลังกเลือด (Netflix 10 สิงหาคม 
2563: ออนไลน) ช่ือซีรีสดังกลาวมีการเลนเสียงสัมผัสในช่ือเรื่อง คือคําวา “ใจ-ให” 
เลนเสียงสระ ไอ / / โดยมีคําวา “เธอ” มาคั่นกลางระหวางคํา และเลนเสียงสัมผัส
คําวา “คลั่ง-ลังก” เลนเสียงสระ อะ ตัวสะกดแมกง / / โดยมีพยางค “บัล” ที่เปน
สวนของคําวา “บัลลังก” มาคั่นกลาง จะเห็นไดวาการเลนเสียงสัมผัสทั้งสองลักษณะ
ดังกลาว ทําใหช่ือซีรีสเกาหลีมีความไพเราะงายตอการออกเสียง การจดจํา และมี
ความเพลิดเพลินตอคําสัมผัสหากนํามาเรียบเรียงเปนช่ือเรื่อง ก็จะถือเปนช่ือซีรีสที่มี
ความนาสนใจตอผูรับชม 

    1.1.1.3 การเลนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต คือ การใชเทคนิค
พิเศษที่ทําใหเสียงของถอยคําเหลาน้ันเปนที่โดดเดนนาสนใจ บางเร่ืองอาจใชเฉพาะ
เสียงพยัญชนะ หรือบางเร่ืองอาจใชทั้งเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตก็ได เชน 

โคตรคนโคนอิทธิพลเดือด, องคหญิงตัวรายกับคุณชายเจี๋ยมเจี้ยม (MONO 29, 

Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) การเลนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกตในช่ือ 
ซีรีส “โคตรคนโคนอิทธิพลเดือด”เปนการเลนเสียงพยัญชนะ ค / / ในคําวา 
“โคตรคนโคน” และมีการเลนเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต สวนช่ือซีรี ส  
“องคหญิงตัวรายกับคุณชายเจี๋ยมเจี้ยม” คําวา “เจี๋ยมเจี้ยม” มีการเลนเสียง
พยัญชนะ จ / / เสียงสระ เอีย / / และเลนเสียงวรรณยุกตจัตวาและโท ทั้งสอง
ลักษณะน้ีเปนการใชเสียงสัมผัสพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตใหมีความพิเศษกวา
ปกติ มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหทํานองในการอานมีความไพเราะยิ่งข้ึน 

  1.2 การใชภาษาในดานคํา การต้ังช่ือซีรีสเกาหลีใหมีความโดดเดนใน
เร่ืองของการใชคําซึ่งช่ือซีรีสเกาหลีก็จะมีการต้ังช่ือจากคําตาง ๆ เชน การซํ้าคํา  
คําทับศัพท คําสรางภาพ คําตรงขาม คําบอกจํานวนและแสดงเวลา คําเรียกแทน
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บุคคลและคําแสดงสถานะทางสังคม ช่ือบุคคล คําบอกอาชีพ และคําเรียกช่ือสถานท่ี 
เมื่อสังเกตจากคําก็จะทราบถึงแนวของซีรีสเกาหลีไดทันที ดังตัวอยาง 
   1.2.1 การซํ้าคํา คือ ลักษณะของการใชคําเดิมซ้ําในตําแหนงอื่น ๆ 
หรือเปนการเลนเสียงเพื่อเนนย้ําและเพิ่มความหนักแนนดานความหมาย หรืออาจเปน
ลักษณะของการเลนคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน เชน ชีวิตเพ่ือชาติ รักนี้เพ่ือเธอ
Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางขางตนเปนการซํ้าคําเดิมใน
ตําแหนงอ่ืน ๆ คือคําวา “เพ่ือ” ในช่ือซีรีส “ชีวิตเพ่ือชาติ รักนี้เพ่ือเธอ” เพื่อใหเห็น
ถึงความเสียสละของตัวละคร  
   1.2.2 คําทับศัพท คือ การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาต้ังเปนช่ือ 
ซีรีสเกาหลี เชน วุนรัก วันไนทสแตนด (Netflix, VIU 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) 
จากตัวอยางช่ือซีรีสเกาหลีขางตน เปนการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษคําวา “วันไนท
สแตนด” มาจากคําภาษาอังกฤษวา One night stand หมายถึง ความสัมพันธแบบ
ยินยอมพรอมใจทั้งสองฝายกับคนท่ีเราไมเคยรูจักมากอนหรืออาจรูจักกันแคชวงเวลา
สั้น ๆ แบบฉับพลัน  
   1.2.3 คําสรางภาพ เปนคําที่เนนเรื่องอารมณ ความรูสึกที่เกิดขึ้นจาก
ตัวภาษา สงผลใหผูอานช่ือซีรีสเกาหลีสามารถจินตนาการภาพและรับรูอารมณของ
เรื่องนั้นไดชัดเจน เชน 

    1.2.3.1 คําสรางภาพเกี่ยวกับความรุนแรง คือ การใชคําที่ทําให
เกิดภาพความรุนแรงขึ้นในใจของผูรับสาร ดังตัวอยาง ผีดิบคลั่ง บัลลังกเลือด, 
อาธดัล สงครามสยบบัลลังก (Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยาง
ขางตนคําวา “คลั่ง” และ คําวา “เลือด” แสดงใหเห็นภาพความรุนแรงแบบบาคลั่ง
และเกิดการนองเลือดข้ึน สวนคําวา “สงคราม” เปนคําท่ีทําใหเห็นภาพการสูรบ การแยง
ชิงบัลลังก จากช่ือซีรีสเรื่องน้ีผูชมสามารถคาดเดาไดวาจะตองมีการใชความรุนแรง 
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    1.2.3.2 คําสรางภาพเกี่ยวกับความแข็งแกรง คือ คําที่แสดงให
เห็นถึงความหนักแนน มั่นคงยาวนานและแข็งแรง ดังตัวอยาง สาวนอยจอมพลัง โดบงซุน, 
จอมราชันยบัลลังกอมตะ (Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางคํา
สรางภาพความแข็งแกรงท่ีวา “จอมพลัง” หมายถึง มีพละกําลังมากกวาคนปกติ และ
คําวา “อมตะ” หมายถึง ไมตาย ไมดับสูญ หรือการคงอยูอยางยาวนานและยั่งยืน 

    1.2.3.3 คําสรางภาพเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ คือ การใชคําที่กอใหเกิด
ความรูสึกหวาดกลัว ดังตัวอยาง สวาหะ: ศรัทธามืด, สวมรางหลอน (Netflix 10 

สิงหาคม 2563: ออนไลน) ช่ือซีรีสดังกลาวมีการใชคําสรางภาพเก่ียวกับสิ่งลี้ลับ คือคําวา 
“ศรัทธามืด” และคําวา “หลอน” ที่เปนการใชคําที่แสดงใหรูสึกหวาดกลัวและ 
มีความฉงนในสิ่งที่ซอนเรน ซึ่งมีความยากท่ีจะหยั่งรูได 
   1.2.4 คําตรงขาม คือ การตั้งใจสรางความขัดแยงข้ึนในใจของผูรับสาร 
ความขัดแยงนี้จะเปนเครื่องกระตุนใหเกิดการคาดเดาเน้ือหาและความอยากรูใน
เรื่องราวนั้น ๆ ดังตัวอยาง สุขเคลาเศราชีวิตในเคร่ืองแบบ, คําสาปรักเจาหญิงแมมด 
(Netflix, Ch3Thailand 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางขางตนมีการใชคํา
ที่มีความขัดแยงกัน คือคําวา “สุข-เศรา” เปนคําที่แสดงอารมณที่ตรงกันขามเพ่ือสื่อ
ใหเห็นวาในซีรีส “สุขเคลาเศรา ชีวิตในเคร่ืองแบบ” มีหลากหลายอารมณความรูสึก
สวนคําวา “เจาหญิง-แมมด” เปนคําที่แสดงบุคลิกของตัวละคร ซึ่งคําวา “เจาหญิง” 
คนทั่วไปมักจะเห็นเปนผูหญิงจิตใจดี สวยงามตามอุดมคติ สวน “แมมด” คนทั่วไป
มักจะเห็นภาพเปนหญิงท่ีใจราย อิจฉาริษยา ซึ่งการใชคําลักษณะนี้ทําใหเห็นภาพของ
ความดีและความชั่วรายของตัวละคร 
   1.2.5 คําบอกจํานวนและแสดงเวลา  คือ การใชภาษาที่แสดงถึง
จํานวนนับและชวงเวลาของสิ่งตาง ๆ เชน 6 มังกรกําเนิดโชซอน, 7 วันบัลลังกราชนิี
Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส “6 มังกรกําเนิดโชซอน” ใชคํา
บอกจํานวนคือคําวา “6 มังกร” โดยมังกรในท่ีนี้มีนัยยะหมายถึงตัวละครในเร่ือง  
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ที่มีจํานวน 6 คน สวนช่ือซีรีส “7 วันบัลลังกราชินี” ใชคําวา “7 วัน” ซึ่งเปนทั้ง 
คําบอกจํานวนและแสดงเวลา คือ ระยะเวลา 7 วันเทากับ 1 สัปดาห 
   1.2.6 คําเรียกแทนบุคคลและคําแสดงสถานะทางสังคม  คือ การใช
ภาษาเพ่ือใชเรียกแทนบุคคลในสถานภาพตาง ๆ ดังตัวอยาง  หวานใจสุดสยอง, 
จักรพรรดินีพลิกบัลลังก (Netflix, VIU 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยาง
ขางตนคําท่ีใชเรียกแทนบุคคล คือคําวา “หวานใจ” หมายถึง คนรัก สวนคําวา 
“จักรพรรดินี” หมายถึง หญิงผูปกครองดินแดนที่เปนประเทศหรืออาณาจักร 
   1.2.7 ช่ือบุคคล คือ การใชช่ือของตัวละครท่ีสําคัญในเรื่องมาตั้งเปน
ช่ือซีรีส เชน ก็อบลิน คําสาปรักผูพิทักษวิญญาณ, รูกัล ตํารวจกลคนเหนือมนุษย 
(Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางขางตนเปนการใชช่ือบุคคลมา
เปนสวนหน่ึงในการต้ังช่ือซีรีส เพื่อสื่อใหเห็นวาตัวละครท่ีถูกนํามาเปนต้ังช่ือเรื่องจะ
เปนตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในการดําเนินเรื่อง 
   1.2.8 คําบอกอาชีพ คือ คําที่แสดงถึงหนาที่การทํางานโดยมีรายได
เปนสิ่งตอบแทนในที่นี้จะนําอาชีพที่ปรากฏในซีรีสมาตั้งช่ือ เชน คุณหมอสองภพ,  

เงือกสาวตัวรายกับนายตมตุน (MThai 11 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส 
“คุณหมอสองภพ” คําบอกอาชีพคือคําวา “คุณหมอ” ซึ่งหมายถึง ผูที่รักษาและ
วินิจฉัยอาการเจ็บไขไดปวยของผูคน สวนช่ือซีรีส “เงือกสาวตัวรายกับนายตมตุน” 

ใชคําบอกอาชีพคือคําวา “ตมตุน” หมายถึง อาชีพท่ีมีการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน
ของตนเอง ทั้งสองช่ือเรื่องเปนการใชคําบอกอาชีพ เพื่อบงบอกถึงหนาที่ที่ตอง
รับผิดชอบของตัวละคร ซึ่งจะมีความเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินเรื่องดวย 

   1.2.9 คําเรียกช่ือสถานที่ คือ คําที่ใชเรียกช่ือสถานท่ีตาง ๆ อาจจะ
เปนท่ีท่ัว ๆ ไป หรือสถานท่ีที่มีช่ือเฉพาะก็ได ดังตัวอยาง เปดครัวลางแคน, อลัมบรา 
มายาพิศวง (Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางขางตน จะมีการใชคํา
เรียกช่ือสถานท่ี คือคําวา “ครัว” ซึ่งเปนสถานที่ที่ใชประกอบอาหาร และคําวา
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“อลัมบรา” เปนช่ือเฉพาะของพระราชวังและปอมปราการตั้งอยูที่เมืองกรานาดา 

แควนอันดาลูเซีย ในภาคใตของประเทศสเปน ช่ือสถานท่ีมีความเกี่ยวของและบอกให
ทราบถึงเกิดเหตุการณตาง ๆ ที่สงผลตอการดําเนินเรื่อง 
  1.3 การใชภาษาแสดงภาพพจน หมายถึง วิธีการทางภาษาที่กอใหเกิด
ภาพที่ชัดเจน บางครั้งการใชภาพพจนสื่อความไดดีกวาการกลาวแบบตรงไปตรงมา 
นอกจากนี้ยังเปนการแสดงความสามารถทางภาษาใหเปนที่ประจักษอีกดวย 

ซึ่ ง ในการใชภาษาแสดงภาพพจนในช่ือซีรี ส เกาหลีปรากฏการใชภาพพจน 
แบบอุปลักษณ นามนัย บุคลาธิษฐาน อติพจน และปฏิปุจฉา ดังนี้ 
   1.3.1 อุปลักษณ (Metaphor) หมายถึง ภาพพจนที่นําเอาสิ่ งที่
แตกตางกัน 2 สิ่งหรือมากกวาแตมีคุณสมบัติบางประการรวมกันมาเปรียบเทียบกัน 
โดยเปรียบเทียบวาส่ิงหน่ึงเปนอีกสิ่งหน่ึง ดังตัวอยาง 6 มังกรกําเนิดโชซอน, ปงรักยัย
ซินเดอเรลลา (Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส “6 มังกรกําเนิดโช
ซอน” คําวา “มังกร” เปนสัตวเทพเจาที่อยูบนสรวงสวรรคตามศาสตรของความเช่ือ 
และเปนสัญลักษณของจักรพรรดิและอํานาจอันย่ิงใหญโดย “มังกร” ในที่นี้เปน 
การอุปลักษณตวัละครสําคัญในเรื่อง 6 ตัวละคร ที่ชวยกอบกูราชวงศโชซอน ซึ่งผูตั้งช่ือซีรสี
เลือกใช “มังกร” แทน 6 ตัวละครเพ่ือแสดงใหเห็นวาตัวละครดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับ
บัลลังกในราชวงศนี้ สวนช่ือซีรีส “ปงรักยัยซินเดอเรลลา” คําวา “ซินเดอเรลลา” 
เปนตัวการตูนหญิงในเทพนิยายท่ีมีชีวิตตกระกําลําบาก ตองปรนนิบัติรับใชแมเลี้ยง
และพ่ีสาวดวยการทํางานบานทุกอยางแทนพวกเธอ เชนเดียวกับซีรีส เรื่องน้ี  
ที่ตัวละครเอกฝายหญิงมีชีวิตที่พลิกผัน เนื่องจากครอบครัวประสบอุบัติเหตุ จึงทําให
เธอตองหาเลี้ยงชีพดวยการไปรับจางทําความสะอาดคฤหาสน ซึ่งเรื่องราวชีวิตของเธอ
มีความคลายคลึงกับชีวิตของซนิเดอเรลลา จึงมีการต้ังช่ือเร่ืองวา “ปงรักยัยซินเดอเรลลา” 

   1.3.2 นามนัย (Metonymy) หมายถึง ภาพพจนที่ใชคําหรือวลี ซึ่งบงบอก
ลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด  เชน  
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ผีดิบคลั่ง บัลลังกเลือด, สลับราง ลางบัลลังก (Netflix, VIU 10 สิงหาคม 2563: 

ออนไลน ) จากช่ือซีรี สขางตน คําวา “บัลลังก” คือ พระแทนที่ประทับของ
พระมหากษัตริยภายใตเศวตฉัตร เรียกวา ราชบัลลังก ซึ่ง “บัลลังกเลือด” ในที่น้ีอาจ
สันนิษฐานไดวาในเรื่องราวอาจจะมีการฆากัน เพื่อแยงชิงราชสมบัติ 
   1.3.3 บุคลาธิษฐาน (Personification) หมายถึง การสมมติสิ่งตาง ๆ 
ใหมีกิริยาอาการความรูสึกเหมือนมนุษย เชน เมฆาเกี้ยวจันทรา , วิมานวาดฝน 
(VIU, Bugaboo.TV 11 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส “เมฆาเก้ียวจันทรา” 
แสดงใหเห็นวา เมฆกําลังเกี้ยวพระจันทร ซึ่งเปนไปในความรักเชิงหนุมสาว เปนการสราง
ภาพเมฆกับพระจันทรแทนภาพผูชายและผูหญิง ซี่งเปนการทําใหทั้งสองสิ่งที่ไมมีชีวิต
มีกิริยาอาการเหมือนกับคนที่กําลังเกี้ยวกัน สวนช่ือซีรีส “วิมานวาดฝน” วิมาน เปนที่
ประทับของเทวดา ซึ่งมีการนํามาเปรียบเทียบกับท่ีอยูอาศัยของคนมีฐานะ โดยมีสภาพ
ที่สวยงามหรูหรา ในที่น้ีเปนการทําใหวิมานเปนสิ่งมีชีวิตที่ทําหนาที่วาดฝนของตัวละคร 
ถือเปนการสรางภาพใหเห็นกริยาอาการของสิ่งที่ไมมีชีวิตใหมีชีวิตข้ึน 

   1.3.4 อติพจน (Hyperbole) หมายถึง การใชคําเกินจริงเพื่อเนน
ความรูสึกทําใหขอความน้ันมีน้ําหนักหรือเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งผูอานหรือผูฟงทราบดี
วาถอยคําหรือขอความนั้นไมเปนจริงเห็นภาพพจนไดงาย เชน ฟาพลิกชีวิตยังตองสู, 
ขามมิติ ลิขิตสวรรค (Netflix, Ch3Thailand 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือ 

ซีรีสดังกลาวมีการใชคําที่กลาวเกินจริง คือ “ฟาพลิก” และ “ขามมิติ” เหตุการณ
ดังกลาวเปนเหตุการณที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดในชีวิตจริง แตผูชมสามารถรับรูถึง
อารมณที่เรื่องราวตองการจะสื่อซึ่งการใชคําเกินจริงเหลาน้ีทําใหเห็นถึงจุดเปล่ียนของ
ตัวละครได 
   1.3.5 ปฏิปุจฉา (Rhetorical question) หมายถึง คําถามท่ีไมตองการ
คําตอบ ใชเพื่อเรียกรองความสนใจหรือกระตุนใหเกิดความคิด เชน ไมอวนเอาเทาไหร, 
คุณคือใคร นายนัมชิน (Bugaboo.TV, PPTV HD 11 สิงหาคม 2563: ออนไลน)  
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จากตัวอยางช่ือซีรีส “ไมอวนเอาเทาไหร” เปนการใชกลวิธีในการต้ังคําถาม ที่ตองการ
กระตุนใหผูอานเกิดความสงสัย ในคําวา “เอาเทาไหร” ที่ผูตั้งช่ือสื่อความไว ในที่นี้
หมายถึงอาจจะตองมีสิ่งแลกเปลี่ยนเพ่ือใหไดมาซึ่งรูปรางที่ดี แสดงวาในเร่ืองนี้จะมี
เรื่องราวเกี่ยวกับการลดนํ้าหนักของตัวละครใดตัวละครหนึ่ง ที่มีรูปรางและน้ําหนัก
เกินมาตรฐาน ดังนั้น คําวา “เอาเทาไหร”เปนการตั้งคําถามแกผูชมและใหผูชมคนหา
คําตอบจากเร่ืองราว สวนช่ือซีรีส “คุณคือใคร นายนัมชิน” เปนการต้ังคําถามท่ีวา 
“คุณคือใคร” เปนคําถามที่ทําใหผูชมตองการท่ีจะหาคําตอบวา “นัมชิน” ตัวละครที่
สําคัญในเร่ืองเปนใครมาจากท่ีไหนกันแน ซึ่งกลวิธีการต้ังคําถามจะเปนกลวิธีที่ดึงดูด
ความสนใจของผูชมใหฉงนในช่ือเรื่องและเกิดความรูสึกอยากติดตามเร่ืองราว เพื่อหา
คําตอบจากเรื่องราว 
 2. ที่มาของการต้ังชื่อซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016-2020 

 ที่มาของช่ือซีรีสเกาหลี มาจากการคัดเลือกองคประกอบท่ีเดนของซีรีสเกาหลี
แตละเรื่องมาเรียบเรียงตั้งเปนช่ือภาษาไทย เพื่อสื่อถึงแนวคิดหรือบอกใหผูชมทราบ
โดยยอวาซีรีสเรื่องน้ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร จากการศึกษาพบวาท่ีมาของช่ือซีรีสเกาหลี
สามารถจําแนกไดเปน 6 ลักษณะ ดังนี ้
  2.1 ที่มาจากชื่อตัวละครหลัก เปนการใชช่ือตัวละครหลักมาต้ังเปนช่ือซีรีส
เชน วุนนัก รักนี้ของโอแฮยอง,  กูแฮรยอง นารีจารึกโลก (Netflix 10 สิงหาคม 2563: 

ออนไลน) จากช่ือซีรีส “วุนนัก รักนี้ของโอแฮยอง” มีการใชช่ือตัวละคร “โอแฮยอง” 

มาต้ังช่ือ เนื่องจากในเรื่องมีตัวละครที่ช่ือโอแฮยอง 2 ตัวละคร ซึ่งทั้งสองมีบุคลิกที่
ตางกัน แตมีบทบาทในการดําเนินเรื่องราว ไมวาจะเปนการผูกปมหรอืคลายปมปญหา
ตาง ๆ ก็จะมีการนําเสนอผานตัวละครโอแฮยองเปนหลัก และในเรื่อง “กูแฮรยอง 
นารีจารึกโลก” มีการใชช่ือตัวละครเอกฝายหญิงช่ือวา “กูแฮรยอง” ซึ่งเปนตัวละคร
หลักท่ีดําเนินเรื่องราวตาง ๆ โดยถายทอดผานมุมมองของตัวละครกูแฮรยอง 
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  2.2 ที่มาจากลักษณะตัวละคร  เปนการนําลักษณะทางกายภาพ 
พฤติกรรมเดนหรือนิสัยใจคอของตัวละครหลักมาต้ังเปนช่ือซีรีส เชน ความฉลาด 
ความชอบในดานใดดานหน่ึง ฯลฯ เชน รักดีตองพ่ึงดวง, อัจฉริยะพลิกปมปริศนา 
(Netflix 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส “รักดีตองพ่ึงดวง” เปนการนํา
ลักษณะของตัวละครเอกฝาหญิงท่ีเปนสาวผูคลั่งไคลในการดูดวงและเช่ือคําทํานาย
ของหมอดู จึงพยายามทําทุกวิถีทางตามคําทํานาย เพื่อแกปญหาท่ีเธอเผชิญ สวนช่ือ  
ซีรีส “อัจฉริยะพลิกปมปริศนา” เปนนําลักษณะของตัวละครเอกฝายชายท่ีเปน
นักสืบและมีความฉลาดหลักแหลม ซึ่งเปนผูสืบคดีจากการคาดเดาพฤติกรรม 
ของคนราย 

  2.3 ที่มาจากแกนเร่ือง เปนการนําความคิดหลักหรือสารที่ผูผลิตแฝงไวใน
เรื่องมาตั้งเปนช่ือซีรีส เชน W รักขามมิติ , หัวใจไมจํากัดราง (Netflix 10 สิงหาคม 
2563: ออนไลน) จากช่ือซีรีส “W รักขามมิติ” เปนการต้ังช่ือจากแกนเรื่องที่มี 
การขามมิติของตัวละครเอกฝายหญิงท่ีอยูบนโลกมนุษยและโลกการตูนเรื่อง W ที่เปน
โลกของตัวละครเอกฝายชาย ซึ่งการตูนเรื่องนี้พอของตัวละครเอกฝายหญิงเขียนขึ้น 
กลาวไดวาทั้งสองโลกเปนโลกคูขนานที่มีเหตุการณขามมิติระหวางกันและกัน ทําใหเกิด
เปนเรื่องราวที่นาติดตาม สวนช่ือซีรีส “หัวใจไมจํากัดราง” เปนการต้ังช่ือจากแกน
เรื่องที่ตัวละครเอกฝายหญิงที่จะตองเปลี่ยนรางไปเร่ือย ๆ ในทุก ๆ เดือน โดยจะ
เปลี่ยนรางเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในแตละครั้งจะเปลี่ยนไปอยูในรางที่ไมซ้ํากัน บางก็เปน
ผูหญิงมีอายุ บางก็เปนเด็กผูชาย วัยรุนผูชาย หรือชายแก เปนตน  
  2.4 ที่มาจากความรูสึกของตัวละคร เปนการใชคําที่บงบอกถึงอารมณ
ของตัวละครมาตั้งเปนช่ือซีรีส เชน รัก โลภ โกรธ หลง ฯลฯ ดังตัวอยาง รักคร้ังนี้หัวใจ 17, 
รักรอน ซอนเสนหา Netflix, (VIU 10 สิงหาคม 2563: ออนไลน) จากตัวอยางช่ือซีรีส 
“รักคร้ังนี้หัวใจ 17” คําที่แสดงความรูสึกคือคําวา “รัก” ซึ่งเปนอาการท่ีมีความรูสึก 

ชอบพอ เสนหาหรือหวงใยมีใจผูกพัน ซึ่งซีรีสเรื่องนี้จะกลาวถึงเรื่องราวความรักของ 
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ตัวละครเอกที่ตัวละครเอกฝายหญิงอายุ 17 ป เกิดอุบัติเหตุและหลับใหลเปนเวลานาน
กวา 13 ป และฟนขึ้นมาตอนอายุ 30 ป และไดมีเรื่องราวความรักกับชายหนุมอายุ 19 ป 
โดย ตัวละครเอกฝายหญิงยังมีความรูสึกวาตนยังมีอายุเพียง 17 ปเทานั้น สวนช่ือซีรีส 
“รักรอนซอนเสนหา” จะมีคําที่แสดงความรูสึกคือคําวา “รักรอน” ซึ่งเปนอารมณรักที่
เต็มไปดวยความลุมหลงและความเรารอน ซึ่งในท่ีนี้เรื่องราวจะมีปมปญหาการหยาราง
ของชีวิตคู รวมท้ังมีเรื่องราวปมตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความรูสึกสะเทือนอารมณในการรับชม 

  2.5 ที่มาจากอาชีพของตัวละคร เปนการนําอาชีพของตัวละครหลักมา
ตั้งเปนช่ือซีรีส เชน รหัสรัก บอด้ีการด (MThai 11 สิงหาคม 2563: ออนไลน)  
จากช่ือซีรีส “รหัสรัก บอด้ีการด”เปนการนําอาชีพของตัวละครเอกฝายชายมาตั้งช่ือ
ซีรีส คือ อาชีพบอดี้การด เน่ืองจากตัวละครเอกฝายชายเปนอดีตทหารรับจางและ 
ถูกใสรายวาฆาแฟนสาว จึงทําใหเขาตองใชชีวิตหลบ ๆ ซอน ๆ เมื่อเขากลับเกาหลีใต 
ก็ถูกวาจางใหเปนบอด้ีการดใหกับเจาของบริษัทใหญ ซึง่อาชีพบอด้ีการด คือ ผูติดตาม
ดูแลความปลอดภัยหรือผูคุมกัน  

  2.6 ที่มาจากสถานท่ีสําคัญ เปนการนําช่ือสถานที่มาใชในการต้ังช่ือซีรีส 
เชน กังนัมบิวต้ี รักนี้ไมมีปลอม, รอรักโรงแรมพันป (Netflix 10 สิงหาคม 2563: 

ออนไลน) จากช่ือซีรีส “กังนัมบิวต้ี รักนี้ไมมีปลอม” เปนการนําช่ือสถานที่มาต้ังช่ือ 
ซีรีส คือ “กังนัม” ซึ่งเปนยานธุรกิจ ยานแฟช่ัน และถือเปนยานของคนมีอันจะกินใน
กรุงโซลยุคปจจุบัน รวมถึงเปนยานท่ีมีคลินิกศัลยกรรมมากเปนอันดับตน ๆ ของ
ประเทศเกาหลี แสดงวาเรื่องราวของซีรีสเรื่องนี้เกิดขึ้นในยานกังนัม สวนช่ือซีรีส 
 “รอรักโรงแรมพันป” เปนการนําสถานที่มาตั้งช่ือเรื่อง นั่นคือ “โรงแรม” ซึ่งหมายถึง 
สถานที่ที่บริการผูเดินทางในเร่ืองของที่พักอาศัย อาหารและการบริการอ่ืน ๆ  
ในบริบทของเร่ืองโรงแรมพันปเปนของตัวละครเอกฝายหญิงที่เปดใหวิญญาณไรที่พึ่ง
มาใชบริการและทํากิจกรรมที่วิญญาณน้ันปรารถนาท่ีจะทํา ณ ตอนท่ียังมีชีวิตอยู 
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สรุปผลและอภิปรายผล 

 กลวิธีการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016-2020 ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลรายช่ือซีรีสเกาหลีในป 2016 จนถึงเดือนกรกฎาคมป 2020 รวม 168 ช่ือเรื่อง 
โดยศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการใชภาษาและท่ีมาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย 
ผลการศึกษามีดังนี ้
 1. กลวิธีการใชภาษาในการตั้งช่ือซีรีสหมายถึง การเลือกใชภาษาในการตั้งช่ือ
ซีรีสเพื่อดึงดูดความสนใจ เพื่อทําใหผูสงสารและผูรับสารเขาใจและสื่อความหมายได
ตรงกัน พบวากลวิธีการใชภาษาในการต้ังช่ือซีรสีเกาหลีมทีั้งหมด 3 ดาน ไดแก การใชภาษา
ในดานเสียง การใชภาษาในดานคํา และการใชภาษาแสดงภาพพจน ดังนี้ 
  1.1 การใชภาษาในดานเสียง หมายถึง การตั้งช่ือซีรีสเกาหลีใหมีความโดดเดน
ทางดานเสียง จําแนกเปนการเลนเสียงสัมผัสและการเลนเสียงพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต มีจํานวน 68 ช่ือเรื่อง  
  1.2 การใชภาษาในดานคํา หมายถึง การต้ังช่ือซีรีสเกาหลีโดยการใชคํา 
ในลักษณะตาง ๆ จําแนกเปนการซ้ําคํา คําทับศัพท คําสรางภาพ คําตรงขาม คําบอก
จํานวนและแสดงเวลา คําเรียกแทนบุคคลและคําแสดงสถานะทางสังคม  ช่ือบุคคล  
คําบอกอาชีพ และคําเรียกช่ือสถานท่ี มีจํานวน 223 คํา  
  1.3 การใชภาษาแสดงภาพพจน หมายถึง การต้ังช่ือซีรีสเกาหลีโดยการใชภาษา
ใหเกิดจินตภาพ จําแนกเปนอุปลักษณ นามนัย บุคลาธิษฐาน อติพจน และปฏิปุจฉา 
มีจํานวน 38 ช่ือเรื่อง 
 กลวิธีการใชภาษาในการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย พบวาการใชภาษา
ดานเสียงพบกลวิธีการเลนเสียงสัมผัสมากที่สุด จํานวน 42 ช่ือเรื่อง เพราะการใชเสียง
สัมผัสในการต้ังช่ือซีรีสจะทําใหมีความไพเราะและงายตอการจดจํา สําหรับการใชภาษา
ในดานคําพบกลวิธีการใชคําสรางภาพมากท่ีสุด เน่ืองจากการใชคําสรางภาพจะทําให
ผูชมสามารถคาดเดาแนวของซีรีสเรื่องนั้นได และการใชภาษาแสดงภาพพจนพบกลวิธี 
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การใชภาพพจนแบบอติพจนมากที่สุด เน่ืองจากภาพพจนแบบอติพจนคือการใชคําที่
กลาวเกินจริง ซึ่งการใชอติพจนจะเปนการดึงดูดความสนใจจากผูชมใหติดตาม
เรื่องราวตอไป ทั้งนี้ช่ือซีรีสเกาหลีหน่ึงช่ือเรื่องอาจมีกลวิธีการใชภาษาเพียงหนึ่งกลวิธี
หรือมากกวาหน่ึงกลวิธี เพื่อที่จะทําใหช่ือซีรีสมีความเหมาะสม มีความสมบูรณ 
กลาวคือการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนการเลือกสรรกลวิธีการใชคําในรูปแบบตาง ๆ  เพื่อดึงดูด
ความสนใจผานช่ือเรื่อง ไมวาจะเปนการเลือกใชคําสั้น ๆ กะทัดรัด เพื่อไมใหช่ือซีรีส
ยาวจนเกินไป หรือการใชคําคลองจองที่ทําใหช่ือเรื่องมีความไพเราะและเปนที่จดจํา 
อีกทั้งกลวิธีอื่น ๆ ซึ่งกลวิธีเหลาน้ีเปนการเราใหผูชมเกิดความสนใจอยากติดตาม
เรื่องราวของซีรีสเกาหลีเรื่องนั้น จากผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วชิรภรณ ชางหัวหนา และคณะ (2560) ที่ศึกษากลวิธีการต้ังช่ือสารคดีชีวประวัติใน
คอลัมน เร่ืองจากปกนิตยสาร ฅ.คน Magazine กลาววา การต้ังช่ือเรื่องมีกลวิธีที่
แตกตางกันไป ซึ่งแตละกลวิธีมีสวนทําใหช่ือเรื่องสามารถสื่อความและดึงดูดความสนใจ
จากผูอานใหติดตามเรื่องราวได กลวิธีทางภาษาท่ีทําใหช่ือเรื่องมีความสละสลวยเกิด
สัมผัสจังหวะคลองจอง สะดุดตา สะดุดใจผูอานอีกดวย 

 2. ที่มาของการตั้งช่ือซีรีส หมายถึง การใชรายละเอียดของเรื่องนํามาตั้งเปน
ช่ือซีรีส เพื่อใหผูรับสารไดทราบถึงรายละเอียดบางสวนของเร่ืองราว พบวาที่มาของ
การตั้งช่ือซีรีสเกาหลีมีทั้งหมด 6 ลักษณะ ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางที่ 1 จํานวนช่ือเรื่องและรอยละที่มาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลี 
ที่มาของการต้ังชื่อ จํานวนชื่อ

เร่ือง 
รอยละ 

ที่มาจากช่ือตัวละครหลัก 16 9.52 

ที่มาจากลักษณะของตัวละคร 15 8.94 

ที่มาจากแกนเรื่อง 76 45.23 

ที่มาจากความรูสึกของตัวละคร 36 21.44 

ที่มาจากอาชีพของตัวละคร 17 10.11 

ที่มาจากสถานท่ี 8 4.76 

รวม 168 100 

  

 จากตารางที่ 1 การศึกษาท่ีมาของการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 
2016 – 2020 จะเห็นไดวาซีรีสเกาหลีพบท่ีมาของการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีจากแกนเรื่อง
มากที่สุด เนื่องจากการต้ังช่ือจากแกนเรื่องนั้น จะทําใหผูชมสามารถคาดเดา
รายละเอียดโดยยอของเร่ืองไดและดึงดูดความสนใจใหติดตามเรื่องราวตอไป สวนการต้ังช่ือ
จากสถานที่น้ันมีนอยท่ีสุด อาจเปนเพราะซีรีสสวนใหญไมไดใหมีสถานที่เปนสวนหลัก 
สวนเรื่องที่ใชช่ือเรื่องเปนสถานท่ีแสดงวาสถานท่ีนั้นตองมีความสําคัญกับเนื้อเรือ่งมาก
เกือบทุกเหตุการณ  
 ในการต้ังช่ือซีรีสเกาหลีควรตั้งช่ือซีรีสเกาหลีใหมีความนาสนใจ โดยอาศัย
กลวิธีที่หลากหลาย พรอมทั้งคํานึงถึงที่มาของเรื่อง เพราะช่ือซีรีสเกาหลีถือเปน
สวนประกอบแรกท่ีผานสายตาผูชมและเปนตัวกลางในการสื่อสารใหผูชมทราบวาซรีีส
เกาหลีเรื่องนั้นเปนซีรีสประเภทใด หรือบอกรายละเอียดโดยยอในเรื่อง เพื่อทําใหผูชม
เขาใจในซีรีสเรื่องนั้นเปนเบื้องตน นอกจากน้ีช่ือซีรีสเกาหลีจะเปนสิ่งสําคัญในการดึงดูด
ความสนใจใครรูของผูชมใหติดตามเร่ืองราวไปจนจบ จะเห็นไดวาช่ือซีรี สเกาหลี 
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ไมเพียงแตทําหนาที่ดึงดดูความสนใจจากผูชมเพียงเทานั้น แตยังเปนสวนสาํคัญในการสราง
รายไดใหกับผูผลิต ดังที่ สิทธิกันต อุดมและคณะ (2561) ไดศึกษากลวิธีการใช
ภาษาไทยเพ่ือการต้ังช่ือภาพยนตรอินเดีย กลาววา การใชเนื้อหาของภาพยนตร 
ตัวละคร สถานท่ี มาใชในการต้ังช่ือนั้น มีความนิยมเปนอยางมากในการต้ังช่ือ
ภาพยนตรอินเดีย เพราะจะแสดงใหเห็นถึงตัวเนื้อหาคราว ๆ ของภาพยนตรเรื่องนั้นได
เปนอยางดี และเปนการปูทางใหกับผูบริโภคในการเลือกชมภาพยนตรใหสามารถ
ตัดสินใจในการชมภาพยนตรเรื่องนั้น ๆ ไดรวดเร็วมากย่ิงข้ึน และม่ันใจในความสนุก 
ที่จะไดรับจากการชมภาพยนตรเชนเดียวกับช่ือซีรีสเกาหลี ดังนั้นการตั้งช่ือซีรีสเกาหลี
เปนภาษาไทย จึงเปนการเรียกรองความสนใจผูชมคนไทย ใหมารับชมเนื้อหาหรือ
ความบันเทิงที่ไดซื้อลิขสิทธิ์มาเผยแพรผานทางช่ือซีรีสเกาหลีที่ตั้งช่ือเปนภาษาไทย
แลว ในปจจุบันซีรีสเกาหลีไดรับความนิยมอยางแพรหลาย สงผลใหเกิดการใชภาษา
ในการตั้งช่ือซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทย โดยอาศัยที่มาจากรายละเอียดของเรื่องดวย  
 สําหรับขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป ผูสนใจสามารถศึกษากลวิธี 
การใชภาษาและที่มาของการตั้ง ช่ือในสื่อหรือประเด็นอื่น ๆ ได เชน ช่ือรายการ
โทรทัศน ช่ือเพลง ช่ือหนังสือ เปนตน 
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กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชาวตางชาติวิชาเอก
ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
เรียนในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง Z0633311 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563 

เนื้อหาท่ีใชในการศึกษา คือ คํายากซ่ึงประมวลจากการทดสอบการเขียนสะกดคําใน
แบบฝกหัด โดยเฉพาะเร่ืองที่เปนปญหาในเรื่องคําที่ตัวสะกดไมตรงตามมาตรา 
คําพองรูป และคําพองเสียง รวมทั้งสิ้น 200 คํา 

ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงเกิน 80/80 

ที่ผูวิจัยตั้งไว และคะแนนหลังเรียนมีผูเรียนทุกคนทําไดสูงกวารอยละ 30 ของคะแนน
เต็มทั้งหมด ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยแลวผูเรียนสามารถทําคะแนนกอนเรียนมีคาคะแนนหลัง
เรียนจะสูงกวาคะแนนกอนเรียนคิดเปนรอยละ 7.66 คา SD เทากับ 5.22 

 

คําสําคัญ:  การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไทย  วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย 

 นักศึกษาตางชาติ  
 

Abstract 

The purposes of the development of Thai writing skills for third-

year foreign students majoring in Thai language and culture, the Faculty 

of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University, are to 

1. To study the effectiveness of the Thai spelling writing skill 

practice for foreign students, majoring in Thai language and culture at 

Thai Language and Culture Program, Faculty of Humanities, Chiang Rai 

Rajabhat University. 

2. Compare the results of using the Thai spelling skill practice form 

before and after using the skill practice form for foreign students majoring 
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in Thai language and culture at Thai Language and Culture Program, 

Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University. 

The research participants were the foreign students, majoring in 

Thai language and culture at Thai Language and Culture Program, Faculty 

of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University who studied in the 

Advanced Thai Language Course Z0633311 in the second semester of the 

academic year 2020. The content used in the study was the difficult 

words compiled from the spelling test in the exercises, particularly the 

problems of misspelling words, homographs, and homophones in a total 

of 200 words. 

The results showed that the efficiency of the created exercises 

was higher than the 80/80 set by the researcher. The post-test score of 

the participants was over 30% of the total score. Therefore, the average 

post-test score of the participants was higher than the pre-test score at 

7.66%, and the standard deviation value was 5.22.  
 

Keyword:  Development of Thai Writing Skills  Major in Thai Language and 

Culture  Foreign Students 
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บทนํา 
วิชาภาษาไทยเปนวิชาท่ีสําคัญและเปนพื้นฐานของการเรียนรูในทุกวิชา 

เพราะเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทยเปนเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารเพื่อสราง
ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถและประกอบธุรกิจการงานและ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุขและเปนเค ร่ืองมือ 

ในการแสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนา
ความรู พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนา
อาชีพ ใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนสื่อแสดงถึงภูมิปญญาของบรรพบุรษุ
ดานวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ําคาควรแกการเรียนรูอนุรักษ 
และสืบสานใหคงอยูตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 กรมวิชาการ (2554) กลาววา การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดานความรู
ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อพัฒนาใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุดทกุคนมีความสามารถเรียนรู
และพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
นอกจากน้ันในการจัดกลุมสาระการเรียนรูตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดวชิา
ภาษาไทยไวในกลุมแรกเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัด  
การเรียนการสอนเพ่ือสรางพ้ืนฐานความคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหาและ
วิกฤตของชาติ การท่ีจะใหนักเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการใชภาษาไดดีนั้นตอง
อาศัยการฝกฝนเปนสําคัญเพื่อใหเกิดทักษะ นอกจากประเด็นที่กลาวมาขางตนแลว 
จะเห็นวาภาษาไทยน้ันเปนวิชาในกลุมสาระที่ 1 สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใช
เปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรู และการแกปญหา  
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การเขียนเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายท่ีคงทนถาวรเปนหลักฐานท่ีดีกวา
ทักษะอื่น เพราะการเขียนจะไมลบเลือนเหมือนคําพูด การเขียนจึงเปนเครื่องมือ
สําคัญในการติดตอระหวางอดีต ปจจุบัน ถึงอนาคตไดดี (จุไร วรศักดิ์โยธิน , 2523)
การเขียนอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูเขียนตองพยายามเขียนใหผูอาน อานไดชัดเจน
และเขาใจงาย ปจจัยพื้นฐานในการเขียนอยางมีประสิทธิภาพคือ การเขียนสะกดคํา  
ใหถูกตอง ทั้งนี้เพราะถาผูเขียนสามารถเขียนสะกดคําไดโดยไมผิดพลาดก็ยอมทําให
ผูอานสามารถรับสารไดตรงตามความหมายและตรงกับความตองการของผูเขียน ทั้งนี้
ภาษาไทยไดรับความนิยมจากนักศึกษาชาวตางชาติมากขึ้น ปญหาในการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยจึงปรากฏข้ึน นั่นคือปญหาที่มาจากตัวผูสอน ผูเรียน ซึ่งผูสอนมักจะมี
วิธีการสอนท่ีซ้ําซาก นาเบ่ือหนาย สอนตามคูมือครู ไมมีสื่อนวัตกรรมสําหรับการแกไข
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ปญหาที่ยากจะแกไขนั่นคือ การเขียน
สะกดคําไทยของนักศึกษาชาวตางชาติ จากการสังเกตการเรียนการสอนในรายวิชาทีม่ี
การเขียนสะกดคําไทยของนักศึกษาชาวตางชาตินั้น ปรากฏวาการเขียนสะกดคํา 
ในภาษาไทยของนักศึกษาเขียนผิด สะกดผิด ไมเขาใจคําที่เขียน จนเปนที่นาตกใจ 
ดงัอรพรรณ ภิญโญภาพ (2529) กลาววา การเขียนสะกดคําเปนการฝกทักษะการเขียน
ใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจะตองใหผู เขียนเขาใจ
กระบวนการประสมคํา รูหลักเกณฑที่จะเรียงอักษรใรคําหนึ่งๆ ใหไดความหมาย 
ที่ตองการเพื่อจะนําไปใชประโยชนในการสื่อสาร ซึ่งการเรียนภาษาไทยเปนวิชาใน
กลุมทักษะท่ีนักศึกษาจะตองไดฝกฝนบอย ๆ จนเกิดทักษะ เกิดความชํานาญทางดาน
การเขียนสะกดคําใหถูกตอง จึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี และไมเบื่อหนาย 
ตอการเรียน และปญหาประการสุดทายเกิดจากตัวผูเรียน คือ พื้นฐานในการเรียนรู
การรับรู หรือในการทําความเขาใจ ซึ่งผูเรียนบางสวนจะมีพื้นฐานในการเรียนรูต่ําหรอื
คอนขางต่ํา บางคนเรียนรูไดชา ทําใหไมคอยทันเพื่อน อีกทั้งปจจุบันนี้มีนักศึกษา
ชาวตางชาติที่เขามาเรียนในโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน จึงทําใหมี
การจัดรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดเรียนรู แตทั้งนี้ในแตรายวิชานักศึกษายังเรียนออน 
คือจะจัดเด็กใหเรียนคละความสามารถกัน การจัดหองเรียนลักษณะเชนนี้จึงสงผลให
ผูเรียนในกลุมท่ีเรียนออนอยูแลวจะไมสามารถบรรลุตามจุดประสงคการเรียนรูที่ผูสอน
ตั้งไว ในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง Z0633311 เปนวิชาที่บรรจุไวในหลักสูตรของ
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ซึ่งรายวิชานี้นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ
มนษุยศาสตรตองเรียนในแผนการเรยีนภาคเรียนท่ี 2 ซึ่งเปนนักศึกษาจีนท่ีมีระยะเวลา
ในการเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเวลา 4 ป โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษา
ในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง Z0633311 น้ัน ประกอบดวยเน้ือหาเก่ียวกับเรื่องการ
อาน การเขียน ลักษณะทั่วไปของภาษาไทยท่ีอยูในระดับสูง ปญหาของนักศึกษาจีนที่
เรียนในรายวิชานี้ พบวานักศึกษาเขียนสะกดคําภาษาไทยผิดความสามารถในการ
เรียนรูในรายวิชานี้จึงคอนขางชา เพราะนักศึกษามีหลากหลายในดานการเรียนรูนั่น
คือ ออน ปานกลาง เกง สังเกตไดจากผลการทดสอบกอนเรียน และแบบฝกหัดที่
ผูสอนมอบหมายใหทําในแตละคาบเรียน ตัวอยางที่พบคือเขียนสะกดคํา การ จะสะกด
เปน กาน/ โทษ จะสะกดเปน โทด/ รองเทา จะสะกดเปน รองเทาเนื่องจากการเขียนน้ัน
ตองเขาใจพยัญชนะ สระ วรรณยุกตและตัวสะกดดวย  

ซึ่งหากนักศึกษามีความรูความเขาใจในเน้ือหาของการเขียนสะกดคําดังกลาว
จะสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปน
การสั่ งสมความรูพื้นฐานในการเรียนระดับช้ันตอไปที่สูงขึ้น และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนได คือการทํางาน การประกอบอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคตตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําไทยสําหรับ

นักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการใชแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคําไทย
กอนและหลังใชแบบฝกทักษะสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ ช้ันปที่ 3 วิชาเอกภาษา
และวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 สมลักษณ สุวรรณวงศ (2550) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู
และแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายาก ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ผลปรากฏวา
ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนสะกดคํายากท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีคาเทากับ
86.33/87.00 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ 

การเขียนสะกดคํายากท่ีผูวิจัยสรางขึ้นคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 บัณฑิตา แจงจบ (2545) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางแบบฝกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคําในมาตราตัวสะกดท่ีมีพยัญชนะใชหลายตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเสริมทักษะการเขียนสะกดคําในมาตราตัวสะกดท่ีมี
พยัญชนะใชหลายตัวที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.52/83.60 แสดงวาแบบฝกการเขียน
สะกดคําที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยแบบฝกเสริมทักษะ การเขียนสะกดคํา
ในมาตราที่มีพยัญชนะใชหลายตัว สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 วิวัฒน ประสานสุข (2541) ไดศึกษาการใชแบบฝกเสริมทักษะการใชภาษาไทย
ดานการอาน การเขียนคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 พบวา ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนหลังการฝกสูงกวากอนการไดรับการฝก แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

ศุภดาลัด สิทธิประเสริฐ (2536) ไดศึกษาการใชชุดฝกทักษะการเขียนคํา
ภาษาไทยพ้ืนฐาน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 พบวาชุดฝกสามารถพัฒนา
ความรูความสามารถในการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอยางนาพอใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 และพฤติกรรมของนักเรียนตามชุดฝก พบวา นักเรียนใหความสนใจ 
ตั้งใจและใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคล  

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนสะกดคําสรุปไดวา การเขียน
สะกดคําไทยเปนพื้นฐานของการเขียนท่ีตองฝกฝนอยางสมํ่าเสมอ ในการสอนการเขียน
สะกดคําจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองใหโอกาสผูเรียนไดฝกทักษะอยางสม่ําเสมอ ดวยเทคนคิ
ตางๆ เชน การใหทําแบบฝกหัดตาง ๆ การทําแบบฝกทักษะดานการเขียนสะกดคําไทย
จะชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะดานการเขียนสะกดคําไทย เกิดความสนใจในการเรียน  
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดดีขึ้น 

 

วิธกีารวิจัย  

วิธีการในการหาประชากรซ่ึงมีทั้งหมดจํานวน 1 หองเรียน 35 คนนั้น คือใน
ช้ันเรียน มีการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง ผูสอนใหนักศึกษาเขียน
สะกดคําไทย ขอความ ประโยค ทีละคน ในรายวิชาน้ีจะตองฝกเขียนทุกครั้งเมื่อ 
มีการเรียนการสอน และทดสอบเก็บคะแนนทุกครั้งเพื่อกระตุนใหนักศึกษามีความอยาก
เรียนรูมากขึ้น ทั้งนี้ในการเขียน ผูสอนจะจับประเด็นในเรื่องของการเขียนสะกดคําไทย
ใหมากที่สุดมีนักศึกษาจํานวนดังกลาวท่ีมีการเขียนคําออน ปานกลาง เกง สังเกตได
จาก มคอ.5 ในคะแนนและระดับผลการเรียนของนักศึกษาจะลดหลั่นกันไป 
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1. กลุมประชากร  
กลุมประชากรที่ใชเปนนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย 

โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ช้ันปท่ี 3 จํานวน 35 คน ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง (Z0633311) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาดังน้ี  

2.1 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยสรางและพัฒนาทักษะการเขียนคําไทยโดยใช
แบบฝกทักษะวิชาภาษาไทย เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนสะกดคําไทยกอนและ
หลังใชแบบฝกทักษะสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ ช้ันปที่ 3 วิชาเอกภาษาและ
วัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่ งประมวลจาก 

การทดสอบการเขียนคําไทยในแบบฝกหัด โดยเฉพาะเร่ืองท่ีพบปญหา แบงออกเปน 
3 ชุด คือ คําพองรูป คําพองเสียง และตัวสะกดท่ีไมตรงตามมาตรา รวม 200  คํา  
ชุดฝกแตละชุดจะแตกตางกันทั้งคํา และจํานวนคํา 

2.2 การเขียนคํา สะกดคําพองรูป คําพองเสียง และตัวสะกดที่ไมตรงตาม
มาตรา รวมท้ังสิ้นจํานวน 200 คํา โดยการสรางโจทยใหเขียนตามคําบอกวันละ 10 คํา 
ใชเวลาทําการหาคํา 5 นาทีกอนทําการเรียนการสอนเต็มช่ัวโมง แตละคาบเรียน 
มีแบบฝกหัดใหทํา และผูสอนมอบการบานให 

2.3 หาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสูตรของ นพพร ธนะชัยขันธ (2552) ดังนี ้ 

 IOC = 
N

R
 

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
R   แทน ผลรวมของคะแนนท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนให 

N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้  
 3.1 ช้ีแจงใหผู เรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการเรียน บทบาทของผูเรียน
จุดประสงคของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน 

 3.2 ใหผูเรียนทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 
 3.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะ จํานวน 10 
กิจกรรม โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 20 ช่ัวโมง 
 3.4 ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับหลังเรียนแตเปนชุดเดียวกันกับฉบับกอนเรียน จํานวน 30 ขอ 
ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 
 3.5 นําคําตอบของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรวจให
คะแนนแลวนําไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  
 

ผลการวิจัย  

 จากการวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี ้
 1. ผลของประสทิธิภาพรวมของแบบฝกเสริมทักษะ เรื่องการพัฒนาทักษะการเขยีน
สะกดคําไทย สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปท่ี 3 
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มีประสิทธิภาพสูงกวา 80/80 คือ ผลของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และผล
ของการทําแบบทดสอบหลังเรียน ที่ผูวิจัยกําหนดไว สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับสูงสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติได 
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 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียน การจัดการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคําไทย สําหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูมาหาคารอยละพบวานักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 

จากผลการใชแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไทย 
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปท่ี 3 โปรแกรมวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวามี
ประเด็นท่ีควรอภิปราย ดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพรวมของแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
สะกดคําไทยสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่ผูวิจัยกําหนดไว สามารถนําไปใช
เปนสื่อในการพัฒนาทักษะการเรียนรู เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไทย 
สําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 โปรแกรม
วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได  
เนื่องมาจากกระบวนการสรางชุดฝก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พรอมทั้งศึกษาคําที่หาไดจากหนังสือพิมพ หนังสือการอาน การเขียนภาษาไทย 
ลักษณะภาษาไทย หลักภาษาไทย แตละฉบับนํามาใหนักศึกษาฝกใชคํา ศึกษาเทคนิค
วิธีการสรางและการพัฒนาชุดฝกกิจกรรม รวมถึงความหมาย  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
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ประเภท ขั้นตอนการสรางแบบฝกทักษะ และการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆ 
โดยผูวิจัยไดมีการพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรม นอกจากนี้ในกิจกรรมไดใหนักศึกษาได
คนควา ทําความเขาใจดวยตนเอง ทําใหนักศึกษาเขาใจในเน้ือหามากขึ้น และสามารถ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งสอดคลองกับสุภาวดี เริงชัยภูมิ, เรขา อรัญวงศ 
และวชิระ วิชุวรนันท (2555) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเกมฝกการเขียนสะกดคํา
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนผินสหราษฎรพัฒนา จํานวน 20 คน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ใชเวลาสอน 16 ช่ัวโมง ผลการวิจัยพบวา ชุดกิจกรรม
เกมฝกการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 มีความเหมาะสมใน
ระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 80.51/80.17 โดยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการเขียนสะกดคําภาษาไทยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของศกลวรรณ นภาพร, ฤทธิชัย 
ออนมิ่ง และนฤมล ศิระวงษ (2554) ไดศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอาน
เชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวาชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการอานเชิงวิเคราะห สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อยูในระดับดี 
และมีประสิทธิภาพ 87.29/83.95 และมีคุณภาพดานเนื้อหาอยู ในระดับดีมาก 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.64 มีคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และ
มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยนักเรียนมีความสามารถทางการอานเชิงวิเคราะหหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
การจัดการเรียนรูเร่ือง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคําไทย สําหรับนักศึกษา
ชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูวิจัยไดทําการทดสอบ
เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แลวนําคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนและ
หลังการจัดการเรียนรูมาหาคารอยละพบวา นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เนื่องจากการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะ ไดใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมตาง ๆ ดวย
ตนเอง ทํากิจกรรมจากบัตรคํา การเติมคํา อานเขียนสะกดคํา ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับ
ความหมาย การฝกเขียนคํา และขอสังเกต เพื่อทบทวนและงายตอการเขาใจ บัตร
กิจกรรมก็มีคําที่หลากหลาย นาสนใจ มีความสอดคลองกับพัฒนาการของชวง
นักศึกษา และตรงตามเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยระดับสูง ทําใหนักศึกษาไดศึกษา 
คนควา ทําความเขาใจดวยตนเอง เปดโอกาสใหนักศึกษาสืบคนขอมูลหรือหาความรู
ดวยตนเอง สงเสริมใหคิดและแกปญหาอยางสรางสรรค ทําใหเขาใจในเน้ือหามากข้ึน 
และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ดังสุรียวรรณ เสถียรสุคนธ (2554) 
พบผลการวิจัยในสวนของผูเรียนที่เปนนักศึกษาชาวจีนมีทัศนคติตอการเรียนการสอน
ภาษาไทยวาเปนการสอนแบบบรรยายและฝกปฏิบัติในหองเรียนโดยเนนการใชทักษะ 
4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน อยางสัมพันธกัน และปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนเปนไปอยางใกลชิด มีการใหความรูทั้งดานภาษาและ
วัฒนธรรมควบคูกันไปดวย ในประเด็นปญหาการสอนผูเรียนเห็นวาทั้งผูสอนและ
นักศึกษาชาวจีนมีความรูความสามารถและความรับผิดชอบตางกัน ขาดสื่อการสอนท่ี
ทันสมัย ขาดตําราหรือเอกสารที่เหมาะสม ดังนั้นแนวทางแกไขจึงควรเนนการเตรียม
ความพรอมในทุกดานและทางสถาบันตนสังกัดควรมีการประเมินคุณภาพอยาง
เขมงวดและเปนระบบชัดเจน 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหผูวิจัยทราบวาแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการเขียนสะกดคําไทยสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอกภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดชวยให
ผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถดานการเขียนสะกดคํา การใชคําในรายวิชา
ดังกลาว ใหความสามารถในการเรียนรูในรายวิชาน้ีดีขึ้น แสดงใหเห็นวาแบบฝกทักษะ
ดังกลาว มีความเหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนรู โดยเฉพาะสาระหลักการใชภาษาไทย 
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การฝกเขียนสะกดคําไทย การคนควาหาคําภาษาไทย ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนบอย ๆ 
จนเกิดความชํานาญ อีกทั้งผลของการวิจัยในดานตาง ๆ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนหลังจากไดรับการจัดการเรียนรู
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะน้ี หลังเรียนซึ่งสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
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การศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาชั้นปที่ 4  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

A Study of Stakeholders Needs in 4th Year Internship 

Students of Bachelor of Arts, English Major,  

Chiang Rai Rajabhat University 
เมษธิดา วงศทางสวัสดิ์*1 

Mesathida Vongtangswad*1 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2) เพื่อไดขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้คือ 
สถานประกอบการ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพช้ันปท่ี 4 และอาจารยผูสอนและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

                                                 
* Corresponding author, e-mail: mesathida.von@crru.ac.th 
1 อาจารย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
1 Lecturer, Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat University 

Received: August 28, 2021 / Revised: April 28, 2022 / Accepted: May 10, 2022 



วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 78 

ราชภัฏเชียงราย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบประเมินความพึงพอใจ 

และการสัมภาษณ ซึ่งวิเคราะหขอมูลโดยกรอบทฤษฎีภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะและการวิเคราะหความตองการจําเปน  

ผลการศึกษาพบวา ควรมีการเสริมสรางและพัฒนาความมั่นใจ ความกลา
แสดงออก กลาตัดสินใจ และความเปนผูนําใหกับนักศึกษาใหพรอมกอนการฝก
ประสบการณวิชาชีพ ในดานทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดมีความจําเปน 
มากที่สุดในสถานประกอบการ สวนการพัฒนาหลักสูตรควรเชิญตัวแทนจาก
หนวยงานในดานตาง ๆ ตัวแทนศิษยเกาและศิษยปจจุบันในหลักสูตรมาใหคําแนะนํา 
ในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ควรจัดการเรียน
การสอนท่ีเนนการปฏิบัติและเอ้ือตอการพัฒนาทักษะที่จําเปนตอการออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ รวมไปถึงควรลดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เบียดบังเวลาเรียนของนักศึกษาลง 
 

คําสําคัญ:  ความตองการจําเปน  ผูมีสวนไดสวนเสีย  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

Abstract 

The study aimed to 1) identify the stakeholder needs in fourth-

year-internship students of Bachelor of Arts, English major, Chiang Rai 

Rajabhat University, 2) get comments and suggestions to improve the internship 

program of the Bachelor of Arts, English major, Chiang Rai Rajabhat.  
The study participants were the representatives from their workplaces: 

fourth-year-internship students and lecturers in the English curriculum. The 

instruments used in this study were questionnaires and interviews. The 

data were analyzed using the English for Specific Purposes (ESP) theory 

and Needs Analysis (NA). 
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The findings revealed that the students should be trained before 

starting the internship to improve confidence, self-esteem, decision-
making, and leadership. In addition, English listening and speaking skills 

were the two most essential skills in workplaces. However, to improve  
the English curriculum, we should invite representatives from workplaces, 

alumni, and students to give suggestions and design the curriculum based 

on the needs of the labor market. The curriculum should focus on 

practicing the necessary skills for the internship and reducing other 

unnecessary activities. 
 

Keywords:  The Needs  Stakeholders  Internship 

 

บทนํา 
เนื่องดวยปรัชญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ปพุทธศักราช 2560 ไดมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางวิชาการ
ดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพ เขาใจวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแสวงหาความรู
ดวยตนเองและนําความรูไปใชในการพัฒนาทองถิ่น สังคม และประเทศชาติได อีกทั้ง
หลักสูตรนี้ไดพัฒนาข้ึนมารองรับความสนใจของผูที่ตองการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารการประกอบอาชีพและตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานซ่ึงจะ
เห็นไดวาหลักสูตรนี้ถูกสรางขึ้นมาโดยเนนการนําภาษาอังกฤษไปใชเพื่อประกอบอาชีพ 

จากประสบการณการนิเทศงานในปพ.ศ. 2564 ที่ผานมาและจากการสนทนา
กับสถานประกอบการตาง ๆ ที่นักศึกษาไดไปฝกวิชาชีพนั้น ผูประกอบการตาง ๆ  
ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการทํางานของนักศึกษาและทักษะ
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ภาษาอังกฤษท่ีใชในการทํางานน้ันพบวา นักศึกษาไมคอยกลาแสดงออกในการใช
ภาษาอังกฤษและใชเวลาในการเรียนรูงานคอนขางชาซึ่งอาจจะเปนเพราะนักศึกษาไม
เคยไดฝกอบรมเรียนรูงานในสถานท่ีจริงหรือฝกใชภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติบอย ๆ 
จึงทําใหนักศึกษาขาดทักษะเหลาน้ี และจากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของของทตัทริยา เรือนคํา และ ยุทธศักดิ์ ช่ืนใจชน (2559) และ อลิษา 
วิชัยดิษฐ (2557) ที่ไดทําการสํารวจการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
และเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการทางภาษาอังกฤษ จึงไดนํางานวิจัยดังกลาวมา
ประยุกตเปนงานวิจัยฉบับน้ีเพื่อหาความตองการผูมีสวนไดสวนเสียต อการฝก
ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ในหลักสูตรดังกลาว 

อยางไรก็ตามทัศนคติจากตัวแทนของสถานประกอบการเปนสิ่งสําคัญ 
ในการที่ทําใหผูวิจัยหรือจะกลาวอีกนัยหน่ึงในฐานะผูรับผิดชอบหลักสูตรเกิดความสนใจ
ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนี้ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและ
สถานประกอบการซ่ึงนับเปนผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงกับหลักสูตร ไมวาจะเปน 
ในสวนของนักศึกษา อาจารยผูสอนตลอดจนผูใชบัณฑิต ใหสอดคลองกับปรัชญาและ
วัตถุประสงคของหลักสูตรที่ไดปรับปรุงขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ในชุมชน และในทองถิ่น ใหเปนบัณฑิตที่มีองคความรูและทักษะทางปญญาตามสาขา 
ที่เรียนซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝกประสบการณ

วิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

2. เพื่อไดขอเสนอแนะในการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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จากวัตถุประสงคในการวิจัยดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวของ และใชแนวคิดทฤษฎีเพื่อเปนกรอบในการวิเคราะห 2 แนวคิดดวยกัน ไดแก 
แนวคิดภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) และ การวิเคราะหความตองการ
จําเปน (Needs Analysis) 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1. ความหมายของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (English for 

Specific Purposes: ESP) 
แมคเคยและเมาทฟอรด (Mackay and Mountford, 1978) ไดกลาวถึง

ความหมายโดยทั่วไปของคําวา “ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ” วาหมายถึง 
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุงหมายใดจุดมุงหมายหนึ่งโดยคํานึงถึงการเอาไปใชเปน
สําคัญ จนกระท่ังในป 1988 ดับลีย อีวานส และ เซนทจอหน (Dudley-evans and 

St. johns, 1998) ไดพยายามรวบรวมคําอธิบายลักษณะของภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ โดยไดรวบรวมลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญและสรุปได 3 ลักษณะ ดังนี ้ 

1) ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) คือ การอธิบายถึง 
ความตองการในการเรียนรูภาษาของผูเรียน  

2) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) คือ การเนนในเร่ืองวิธี 
การฝกฝนและการทํากิจกรรมใหแกผูเรียน  

3) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) คือ การมุงเนนในเร่ือง
ภาษา ทักษะ การบรรยาย และ ประเภทของการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม 

ทั้ งนี้ เชนเ ดียวกับ  ESP ในการอธิบายของ  ฮัทชินสัน  และ  วอร เตอร  
(Hutchinson and Waters, 1989) ที่ไดกลาวถึงภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค
เฉพาะวาเปนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถและ
ทักษะทางภาษา อันนําไปใชในการประกอบอาชีพที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นหลักสูตร 
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จึงตองมีวัตถุประสงคการเรียนรูและเน้ือหาที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน
เปนหลัก ซึ่งโรบินสัน (Robinson, 1991) ไดกลาวถึงภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ
ในแงมุมของผูเรียนภาษาอังกฤษวานักเรียนสวนใหญไมไดมีความสนใจในการเรียนรู
ภาษาหรือวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ แตเขาตองการภาษาอังกฤษไปเพ่ือการเรียนหรือ  
การทํางาน ซึ่งสามารถอธิบายไดวาบทบาทของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 
ไดชวยใหผูเรียนรูภาษาไดสรางความตองการเกิดขึ้นเพื่อที่จะนําภาษานั้นไปใช 
ในการพูดคุยสอบถามในสาขาอาชีพ หรือแมกระท่ังในท่ีทํางาน และโรบินสัน 
(Robinson, 1991) ไดใหคําจํากัดความอีกวาภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะนั้น
เปนการศึกษาความรูซึ่งมี 3 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานการเรียนการสอน และ  
ความสนใจและความตองการของผูเรียนในการนําไปใช  

จากการอธิบายแนวคิดทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถเจาะจงไดวา 
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไดเกี่ยวของกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคใน 
การฝกประสบการณนักศึกษาเพ่ือใชในหลักสูตรในสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง 
เพราะสถานที่ที่นักศึกษาไดออกฝกประสบการณวิชาชีพนั้นตองใชภาษาอังกฤษใน  
การสื่อสาร ดังนั้นการเตรียมความพรอมดานทักษะทางภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องที่ตอง
คํานึง 

2. การวิเคราะหความตองการจําเปน 

การประเมินความตองการจําเปน นั้นโดยสวนใหญแลวคือการระบุถึง 
ความตองการน่ันเอง ซึ่ง อัลทสโกลดและวัตกินส (Altschuld and Watkins, 2014) 
ไดกลาววา การอธิบายความตองการจําเปนน้ันตองพิจารณาเงื่อนไขปจจัย 2 ประการ 
คือ สภาพการณปจจุบัน และสภาพการณที่ควรจะเปนในอนาคต ซึ่งทั้งสองปจจัยนีจ้ะ
ชวยใหไปสืบเสาะและคนควาเพื่อเปรียบเทียบถึงสิ่งที่ เรามีในปจจุบันขณะน้ี  
และสิ่งที่เราตองการจะมีในอนาคต  
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แกรนท (Grant, 2002) ไดอธิบายถึงการประเมินความตองการในการเรียนรู 
(Learning needs assessment) สามารถทําได โดยที่จะตองระบุวัตถุประสงค  
และควรจะกําหนดวิธีที่ใชเพื่อการสืบคนและตรวจสอบ  

อยางไรก็ตาม บัสเทิรคเมน (Basturkmen, 2010) กลาววาการหาอัตลักษณทาง
ภาษาและทักษะน้ัน หากกลาวถึงบริบทของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) 
กระบวนการเหลานั้นจะเรียกวา การวิเคราะหความตองการ โดยคาลิด (Khalid, 2016) 
ไดอธิบายเพิ่มเติมวา การวิเคราะหความตองการจําเปนในแบบนี้นั้น จะเปนการนํา
ทัศนคติของผูเรียน ผูสอน ผูประกอบการหรือพนักงานองคกรตาง ๆ รวบรวมและทําเปน
ขอมูลความตองการพ้ืนฐานในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งการวิเคราะหแบบนี้จะเปน
ประโยชนในการปรับเปลี่ยน ออกแบบ และปรับปรุงหลักสูตรเนื่องมาจากความตองการ
เฉพาะของผูเรียนและเหตุการณเฉพาะอยางมีระบบ โดยสิ่งแรกและสิ่งที่สําคัญที่สุด  
คือผูสอนตองสามารถทราบความตองการของผูเรียนและออกแบบหลักสูตรใหผูเรียน
เหลานั้น 

มันบีย (Munby, 1978) ไดกลาววาการวิเคราะหความตองการจําเปน 
สามารถชวยประเมินสิ่งท่ีมีอยูในหลักสูตร และทําใหพบในสิ่งที่ขาดซ่ึงจะนําไปสู  
การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและในขณะเดียวกัน 
ก็เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีผูสอนยอมรับ 

ในการสรางหรือออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนน้ัน การวิเคราะห 
ความตองการจําเปนถือเปนการต้ังสมมติฐานขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทางการศึกษาตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งจะนําไปสู
ผลลัพธ และจุดมุงหมายท่ีไดคาดการณไว (Richards, 2001) นูแนน (Nunan, 1999) 
กลาววาขั้นตอนแรกในการออกแบบแผนการสอนและหลักสูตรนั้นคือ การวิเคราะห
ความสามารถทางภาษา ขอมูลตาง  ๆ เกี่ยวกับผู เรียนและความเช่ือเกี่ยวกับ
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กระบวนการการเรียนการสอนหรือทุกสิ่งที่กลาวมา ซึ่งจะทําใหการวางแผนการเรียน
การสอนและหลักสูตรบรรลุวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดเรื่องการวิเคราะหความตองการ
จําเปนเปนหัวใจหลักในการวิจัยเนื่องจากเปนการศึกษาเรื่องความตองการของผูมีสวนได
สวนเสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่  4 กลาวคือ นักศึกษา  
สถานประกอบการ และอาจารย เปนตน 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ญาดา  ชวาลกุล  นภกมล  ชะนะ  และลัทธพร  จันทองหลาง (2561)  

ไดทําการศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย คือ มหาบัณฑิต ผูใชมหาบัณฑิต  
ผูใชมหาบัณฑิตเปาหมายในบริษัทเอกชน ผูสอนรายวิชา และนักศึกษาปจจุบัน 
ตอคุณลักษณะมหาบัณฑิตอันพึงประสงคของหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยไดเก็บขอมูลของผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยการสอบถาม สนทนากลุม และสัมภาษณ ซึ่งผลของงานวิจัยพบวาคุณลักษณะ
มหาบัณฑิตอันพึงประสงค 4 เรื่องที่ผูมีสวนไดสวนเสียระบุตรงกันเกี่ยวของกับการคิด
เชิงการวิจัยคือ การคิดวิเคราะห สังเคราะห สูการสรุปความตองการในการออกแบบ  
ในสวนของความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอผลการเรียนรูที่คาดหวังและ
มหาบัณฑิตของหลักสูตรฯ เรียงลําดับตามความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ผูใชมหาบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และผูสอนรายวิชา 

ในงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ (ESP) ของทัตทริยา 
เรือนคํา และ ยุทธศักดิ์ ช่ืนใจชน (2559) ไดทําการสํารวจการรับรูการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะของวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลกโดย พบวาความตองการ
เรียนของผูเรียน คือ สื่อและวธีิการสอนท่ีเหมาะสม แรงจูงใจในการเรียนของผูเรียน ทักษะ
ความสามารถในการเรียนของผูเรียน และความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชาของผูสอน 
ในขณะที่ผูสอนใหความสําคัญกับส่ือและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับความตองการของ
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ผูเรียน ความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชาของผูสอน ทักษะความสามารถในการเรียนของ
ผูเรียน ความเช่ียวชาญและประสบการณของผูสอน 

อลิษา วิชัยดิษฐ (2557) ทําการศึกษาการวิเคราะหความตองการทางดาน 

การสื่อสารภาษาอังกฤษดวยวาจาของมัคคุเทศกชาวไทย ซึ่งผลการวิจัยพบวา มัคคุเทศก 
มีความตองการในดานทักษะการพูด ดังนี้ การกลาวบทสนทนาท่ัวไป การใชคําศัพททั่วไป 
การใชสํานวนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง การใชคําศัพทเฉพาะทาง ซึ่งนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติไดมีความเห็นคลายกับมัคคุเทศกชาวไทยเรื่องการใชคําศัพทเฉพาะทาง  
และการใชสํานวนภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง สําหรับความตองการในดานทักษะการฟง
มัคคุเทศกมีความตองการในดานการเขาใจสําเนียงภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย การฟง 
บทสนทนาท่ัวไป การคาดเดาคําศัพทที่ไมรู และเชนเดียวกับนักทองเที่ยวตางชาติ 
มีความเห็นในเร่ืองการคาดเดาคําศัพทที่ไมรู และการเขาใจสําเนียงภาษาอังกฤษ 
ที่หลากหลาย แตอยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังพบวาชาวตางชาติพิจารณาเรื่องการใชภาษา 
ที่ถูกตองตามหลักไวยกรณและการเขาใจดานวัฒนธรรมระหวางประเทศเปนทักษะท่ีขาด
ลําดับตนของมัคคุเทศกชาวไทย ในขณะท่ีมัคคุเทศกชาวไทยพิจารณาใหเปนทักษะท่ีขาด
ลําดับทาย 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังน้ีไดเริ่มกระบวนการในการดําเนินการวิจัย โดยเร่ิมจาก
การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใชในปจจุบัน  
อันไดแก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2560 เพื่อทําใหผูวิจัยไดเห็นภาพรวม
ของหลักสูตร และประเด็นท่ีจะสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อสรางเปนแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณไดตอไป  

หลังจากที่ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแลว จึงได รวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต ป 2562  
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มาวิเคราะห ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวเปนแบบสอบถามแบบมีโครงสราง และแบบ
สัมภาษณ โดยไดแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุม คือกลุมสถานประกอบการที่นักศึกษาได
เขาไปฝกประสบการณวิชาชีพ กลุมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพช้ันปท่ี 4 และกลุม
อาจารยประจําหลักสูตร โดยไดสุมเลือกกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเพื่อทําความเขาใจ
ความคิด มุมมอง ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของผูใหขอมูลในแตละกลุม 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) สถานประกอบการจํานวน 74 แหง สัมภาษณ 8 คน 

2) นั ก ศึ ก ษ า ฝ ก ป ร ะ สบ ก า รณ วิ ช า ชี พ  ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤษ  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจํานวน 125 คน สัมภาษณ 10 คน 

3) อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 4 คน 

ในสวนของสถานประกอบการ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผูใชนักศึกษาฝกวิชาชีพจากผูประกอบการท้ังหมด 74 แหง และไดแบงประเภท
หนวยงานออกเปน 9 ประเภท ดังตอไปนี้ 1) โรงเรียนตาง ๆ 2) หนวยงานราชการ  
3) ธุรกิจการโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดอื่นๆ 4) องคกรสาธารณะประโยชน (NGOs)  
5) หนวยงานดานการบิน 6) ธุรกิจการทองเท่ียวและบริษัททองเท่ียว 7) ธุรกิจ 
การโรงแรมและท่ีพักริมทะเล 8) ธุรกิจการโรงแรมและท่ีพักในจังหวัดเชียงราย  
9) หนวยงานดานอื่น ๆ  และใชคําถามแบบปลายเปดในการสัมภาษณตัวแทนจํานวน 8 แหง 

ในสวนของนักศึกษาประสบการณวิชาชีพ ผูวิจัยไดนําขอมูลความพึงพอใจของ
นักศึกษาในหลักสูตรมาจากผลสรุปการดําเนินงานหลักสูตรศิลปศาตรภาษาอังกฤษ  
ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาตอบแบบสอบถามจํานวน 125 คน และใชคําถาม
แบบปลายเปดในการสัมภาษณตัวแทนจํานวน 10 คน 

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร 
ผลสรุปการดําเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จํานวน 125 คน และใชคําถามแบบปลายเปดในการสัมภาษณตัวแทนจํานวน 10 คน 



87 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในสวนของอาจารยผูสอน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ
อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ  และใชคําถาม 
แบบปลายเปดในการสัมภาษณตัวแทนจํานวน 4 คน 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของ
ผูประกอบการท่ีมีตอนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาวิชาภาษาตะวันตก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
ทั้งหมดเพ่ือดูภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจในระดับโปรแกรมวิชา แลวคํานวน
เปนรอยละ จากนั้นจึงไดนําขอมูลเฉพาะการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาวิเคราะหตาม
ขอบเขตที่ไดระบุในงานวิจัย และวิเคราะหการสัมภาษณกลุมตัวอยางผานกรอบทฤษฎี 
ESP และ Needs Analysis เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห อภิปราย และสังเคราะหออกมา
เปนขอเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษตอไป โดยมุงเนนไปท่ีการใช
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ ที่ดําเนินไปควบคูกับการวิเคราะหความตองการจําเปน
ของผูประกอบการ นักศึกษา และอาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตรเปนสําคัญ 

 

ผลการวิจัย 

 หลังจากผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจและวิเคราะหความตองการจําเปนจาก 3 กลุม 
คือ ผูประกอบการ นักศึกษา และ อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษไปนั้น ผลของการวิจัยสรุปไดดังน้ีตามลําดับ 

 1. ความพึงพอใจและความตองการของผูประกอบการ 
  1.1 ความพึงพอใจของสถานประกอบการ 
   1.1.1 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพในโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกในระดับรอยละ 90 
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   1.1.2 สถานประกอบการมีความพึงพอใจในนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับรอยละ 90 

   1.1.3 สถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีความพึงพอใจใน
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับรอยละ 90 

  1.2 ความคาดหวังและความตองการของสถานประกอบการ 
   1.2.1 สถานประกอบการบางแหง เชน หนวยงานดานการบิน  
การทองเท่ียวและบริษัททองเที่ยว และธุรกิจโรงแรมที่พักในจังหวัดเชียงราย เปนตน  
มีความตองการนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพที่มีความรูความสามารถในภาษาท่ี 3 

ที่นอกเหนือไปจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีน 

   1.2.2 สถานประกอบการท่ีเปนโรงเรียน หนวยงานราชการ และ 
สถานประกอบการท่ีเปนธุรกิจโรงแรมท่ีพักในจังหวัดเชียงรายตองการนักศึกษา 
ฝกประสบการณวิชาชีพที่มีความประพฤติ กิริยามารยาท บุคลิกภาพ และการแตงกายท่ีด ี

   1.2.3 สถานประกอบการที่เปนหนวยงานการทองเที่ยวและบริษัท
ทองเท่ียวตองการนักศึกษาท่ีมีความกระตือรือรน และกลาแสดงออก 

   1.2.4 สถานประกอบการดานอ่ืน ๆ ที่อยูนอกเหนือจากหนวยงาน 
ที่กลาวมานั้นตองการใหนักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี  และ 
กลาแสดงออก 

 2. ความพึงพอใจและความตองการของนักศึกษา 
 ตาราง 1  แบบสรุปผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร
และในดานตาง ๆ ต้ังแตปการศึกษา 2558 – 2562  

โดยเกณฑการประเมินมี 5 ระดับดังน้ี 
ระดับ 5 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 มีความพึงพอใจในระดับมาก 

ระดับ 3 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ระดับ 2 มีความพึงพอใจในระดับนอย 

ระดับ 1 มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

ตาราง 1  ผลสรุปการดําเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2562 

ความพึงใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 
คาเฉล่ียความพึงพอใจ 

ป 
2558 

ป 
2559 

ป 
2560 

ป 
2561 

ป 
2562 

1. ความพึงพอใจดานหลักสูตร 4.10 4.30 4.32 4.54 4.63 

2. ความพึงพอใจดานกระบวนการรับนักศึกษา 4.30 4.37 4.30 4.44 4.48 

3. ความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ 4.18 4.38 4.31 4.39 4.40 

4. ความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนเขาศึกษา (เฉพาะนักศึกษาปที่ 1) 

4.27 4.59 4.58 4.75 4.71 

5. ความพึงพอใจดานการจัดกิจกรรมหรือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนานักศึกษาและทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 

4.23 4.10 4.50 4.70 4.80 

6.  ความพึ งพอใจด านการเรียนรู ตลอด
หลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน 

4.47 4.51 4.52 4.70 4.73 

7. ความพึงพอใจดานการรองเรียนของนักศึกษา 4.42 4.52 4.55 4.78 4.80 

เฉลี่ยรวม 4.28 4.40 4.44 4.61 4.65 

ที่มา:  ผลสรุปการดําเนินงานหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปการศึกษา 2562 

 

จากตารางที่1 พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร  
มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกป โดยปการศึกษา 2562 พบวานักศึกษามีความพึงพอใจใน
คุณภาพหลักสูตรอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 โดยมีนักศึกษาตอบ
แบบสอบถามจํานวน 125 คน 
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2.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตร 
ขอมูลการประเ มินความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีมีตอหลักสูตร

ภาษาอังกฤษปการศึกษา 2562 ระบุวานักศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพหลักสูตร
อยูในระดับมาก  

2.2 ความตองการของนักศึกษาท่ีมีตอวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
2.2.1 ทักษะการใชภาษาอังกฤษที่ถูกใชมากท่ีสุดคือทักษะดานการฟง

และการพูด รองลงมาคือการอาน และทักษะการเขียน ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะลักษณะ
หนวยงานท่ีนักศึกษาสวนใหญเขาฝกประสบการณวิชาชีพจะเปนงานดานบริการทําให
ทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะดานการฟงและการพูดมีความจําเปนอยางมาก นักศึกษา
จึงมีความตองการพัฒนาทักษะในดานนี้มากที่สุดเพื่อที่จะนําไปใชในสถาน
ประกอบการน้ัน ๆ ดังนั้นอาจกลาวไดวาในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไปควรตอง
เพิ่มรายวิชาการฟงและการพูดในสถานการณตาง ๆ และเนนกิจกรรมในการพัฒนา
ทักษะเหลานี้ เพื่อจะไดตรงตามความตองการของนักศึกษาและสถานประกอบการ
ตอไป 

2.2.2 ในหลักสูตรควรมีรายวิชาท่ีเรียนเพ่ือเพิ่มทักษะใหตรงกับ 
ความตองการของหนวยงานท่ีจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพ และเรียนใหลุมลึกลง
ไปในงานดานนั้น ๆ เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรมีเพียงรายวิชาท่ีเปนเบื้องตนเทานั้น 
ทําใหนักศึกษามีความรูไมเพียงพอในการไปฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงาน 

2.2.3 การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีการเลือกรายวิชาท่ีสนใจ
และเนนไปทางการฝกประสบการณวิชาชีพตั้งแตกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
กลาวคือควรมีการใหเลือกเรียนตั้งแตป 1 เทอม 2 หรือป 2 เปนตนไปเพื่อที่จะได
มุงเนนเรียนรายวิชาเฉพาะและพัฒนาทักษะตาง ๆ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับการออกไปฝกประสบการณวิชาชีพไดเลยทันที 
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2.2.4 ควรมีการเพ่ิมและพัฒนาทักษะอื่นๆนอกเหนือจากรายวิชาท่ี
เรียน เชน ทักษะการกลาแสดงออก การวางแผน การเปนผูนํา การทํางานรวมกับ
ผูอื่น ความคิดสรางสรรค และการแกไขปญหาเฉพาะหนา โดยอาจจัดกิจกรรมให
นักศึกษาเขารวมในรูปแบบการอบรมหรือสัมมนาท่ีเนนการปฏิบัติ 

3. ความพึงพอใจและความตองการของอาจารยผูสอนและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 ความพึงพอใจของอาจารยที่มีตอหลักสูตร 
จากการเก็บขอมูลความพึงพอใจในหลักสูตรท่ีตนเองสอน โดยเรียงความ

พึงพอใจจากคะแนนมากท่ีสุด 5 คะแนน ไปนอยที่สุด 1 คะแนน ผลคือ อาจารยผูสอน
และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน  3 คน มีความพึงพอใจในระดับดี คือ  
4 คะแนน แตมีอาจารยจํานวน 1 ทาน ใหคะแนน 3.5 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 3.88 

3.2 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

จากขอมูลสัมภาษณ  มีอาจารย ไดกลาวไปในแนวทางเดียวกันว า  
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือรองรับการฝกงานในอนาคตของนักศึกษา ควรมีการวางแผน
ลวงหนาและควรเชิญตัวแทนจากสถานประกอบการมาใหคําปรึกษา และอาจารยได
กลาวใหความเห็นตรงกันวาควรมีการฝกงาน 2 รอบเพื่อดูความชอบและความสนใจเพื่อ
เปนการเสริมประสบการณกอนการออกฝกประสบการณในป 4 และควรมีการเสริมเรื่อง 
การใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนดวย ดังน้ันไมวาอยางไรก็ตามก็ไมควรละเลย 

การพัฒนาอาจารยผูสอน หรือ ใหเวลาอาจารยผูสอนในการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก
อาจารยผูสอนยังคงเปนผูที่มีความใกลชิดและมีบทบาทสําคัญ ในการสงเสริมการเรียนรู
และใหความชวยเหลือแนะแนวในการพัฒนาทักษะแกนักศึกษา ตลอดชวงเวลาของ 
การเรียนตลอดหลักสูตร 4 ป 
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สรุปผลและอภปิรายผล 

จากผลการวิจัยขางตนสามารถอภปิรายและสรุปผลออกมาไดดังนี ้
1. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพ

ของนักศึกษาชั้นปที ่4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 ผูประกอบการ รอยละ 90 

1.2 นักศึกษา รอยละ 93 

1.3 อาจารยผูสอนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 78 

ผูวิจัยไดนําผลประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝก
ประสบการณวิชาชีพท้ัง 3 กลุม มาคํานวณจากคาเฉลี่ยเปนรอยละ โดยผลเรียงลําดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ นักศึกษา รอยละ 93 ผูประกอบการ รอยละ 90 และ
อาจารยผูสอนและอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร รอยละ 78 ซึ่งมีความแตกตางจาก
งานวิจัยของญาดา ชวาลกุล และคณะ (2561) ซึ่งมีการเรียงลําดับตามความพึงพอใจ
มากท่ีสุดคือ ผูใชมหาบัณฑิต มหาบัณฑิต และผูสอนรายวิชา  

2. ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาชั้นปที ่4 

2.1 ความตองการดานทักษะภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาและอาจารย ใหความสําคัญกับทักษะการฟงและการพูดมากท่ีสุด 
เนื่องจากเปนทักษะที่จําเปนตอการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสวนใหญสนใจและ
เลือกฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานดานการบริการที่ตองใชทักษะภาษาอังกฤษ 
เชนในงานวิจัยของของอลิษา วิชัยดิษฐ (2557) ที่ไดทําการศึกษาการวิเคราะห 
ความตองการทางดานการสื่อสารภาษาอังกฤษดวยวาจาของมัคคุเทศกชาวไทย  
ซึ่งผลการวิจัยพบวา มัคคุเทศกมีความตองการในดานทักษะการพูดและการฟง  
แตกระน้ันหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใชในปจจุบันยังมีรายวิชาที่พัฒนาทักษะการฟงและ
การพูดยังไมเพียงพอ จึงยังไมสามารถพัฒนาทักษะดานน้ีใหกับนักศึกษาไดดีเทาที่ควร 
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แตอยางไรก็ตามสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดเพ่ือใชใหถูกตอง
ตามบริบทในหนวยงานดานน้ัน ๆ เชนเดียวกับฮัทชินสัน และ วอรเตอร (Hutchinson 
and Waters, 1989) ที่กลาววา ควรสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหผู เรียนมีความรู  
ความสามารถและทักษะทางภาษา เพื่อใชในการประกอบอาชีพที่เฉพาะเจาะจงได  

2.2 ความตองการดานการพัฒนาผูเรียน 

นักศึกษามีความตองการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ ความกลา
แสดงออก กลาตัดสินใจ และความเปนผูนํา ซึ่งอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบใน
หลักสูตรเองก็มีความตองการพัฒนาในดานเหลาน้ีใหกับผูเรียนเชนเดียวกัน เพื่อเปน
การเสริมสรางภาพลักษณใหกับนักศึกษาในหลักสูตรอีกดวย ซึ่งแนวทางที่อาจารย
ผูสอนจะเพ่ิมเติมในหลักสูตร คือ การจัดอบรมดานบุคลิกภาพ การแตงกาย และ
มารยาททางสังคม หรือ คายตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเปนผูนําใหกับนักศึกษา 

2.3 ความตองการดานการพัฒนาอาจารย 
อาจารยคือสวนที่สําคัญและเปนผูที่ขับเคลื่อนหลักสูตร ความรูและ

ความสามารถของอาจารยก็มีผลตอคุณภาพการเรียนการสอน ดังนั้น อาจารยผูสอน
จึงตองมีความรูและความเช่ียวชาญในดานที่ตนเองสอน สิ่งที่อาจารยตองการ คือการพัฒนา
ตนเอง หรือการออกไปหาความรูใหมๆ เชน การสงเสริมอาจารยใหเขารวมอบรม
พัฒนาความรู เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองสอน หรือเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
นําความรูนั้นมาถายทอดใหนักศึกษาตอไป ซึ่งคลายคลึงกับผลการวิจัยของทัตทริยา เรือนคาํ 
และ ยุทธศักดิ์ ช่ืนใจชน (2559) ที่สํารวจการรับรูการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะแลวพบวาผูสอนใหความสําคัญกับสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสม
กับความตองการของผูเรียน 
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3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
3.1 ควรเชิญตัวแทนจากหนวยงานในดานตาง ๆ ตัวแทนศิษยเกา และ

ศิษยปจจุบันในหลักสูตรมาใหคําแนะนําในการออกแบบหลักสูตรเพื่อใหตรงกับ 
ความตองการของตลาดแรงงาน 

3.2 ควรจัดรายวิชาในหลักสูตรใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใน 
การออกฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา  

3.3 ควรจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิบัติ หรือ การทํากิจกรรม 
นอกสถานท่ี ทําใหเปนขอจํากัดในการเรียนรูการทํางานในบริบทจริง  

3.4 ควรลดกิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่เบียดบังเวลาเรียน 
ของนักศึกษา  

ซึ่งขอเสนอแนะทั้ง 4 ขอนี้ไดตรงกับลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะท่ีดับลีย อีวานส และ เซนทจอหน (Dudley-
evans and St. johns, 1998) ไดกลาวไววา การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค 
คือ การเนนในเร่ืองการวิธีการฝกฝนและการทํากิจกรรมใหแกผูเรียน รวมถึงการมุงเนน
ในเร่ืองภาษา ทักษะ การบรรยาย และ ประเภทของการทํากิจกรรมอยางเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการฝกประสบการณวิชาชีพใหไดผลนั้น 

ผูวิจัยเห็นวาการที่จะพัฒนาทักษะเหลาน้ีไดตองเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับ
ความตองการของสถานประกอบการและนักศึกษา เพื่อที่จะไดออกแบบหลักสูตรที่
เนนการเรียนการสอนในรายวิชาเปนไปเพ่ือการพัฒนาทักษะดังกลาว ซึ่งไมเพียงแต
เปนการเอ้ือตอรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาช้ันปที่ 4 แตยังเปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต จึงจะกลาวไดวาหลักสูตรได
สงเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ 
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ทางวิชาการดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพตามปรัชญา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งตอไป คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรควรเชิญ
ตัวแทนจากหนวยงานในดานตาง ๆ ตัวแทนศิษยเกา และศิษยปจจุบันในหลักสูตรมา
ใหคําแนะนําในการออกแบบหลักสูตร รายวิชา และคุณลักษณะประสงคของบัณฑิต
เพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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กลวิธีทางภาษาโนมนาวใจในรายการเกมโชว : เกมตอชีวิต 
Persuasive Language Strategies Use in the 

“GameTorChevit” T.V. Game Show  
อภิสรา ชัว้ทอง*1 เขมฤทัย บุญวรรณ2 

Apissra Chuathong*1 Khemruthai Boonwan2 
 

บทคัดยอ 

 บทความมี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจเพื่อการบริจาค
ของดรามาเกมโชวรายการเกมตอชีวิต การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเทปบันทึกรายการเกมตอชีวิต เฉพาะชวงสะพานบุญ ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2563 จํานวนท้ังสิ้น 81 เทป โดยใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
การสื่อสารเพื่อโนมนาวใจและกรอบแนวคิดภาษาโนมนาวใจเปนแนวทางในการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบวามีกลวิธีทางภาษาในการโนมนาวใจผูชมใหชวยเหลือหรือ
สนับสนุนผูรวมรายการ 6 กลวิธี ไดแก การเลือกใชวลีหรือคําศัพทเพื่อสื่อนัยยะถึงการขอ
บริจาค การใชคําแสดงปริมาณ การใชภาพพจนเปรียบเทียบ การอางอานิสงส การอาง
หลักธรรม และการอางถึงลักษณะนิสัยของคนไทย ซึ่งการใชกลวิธีการโนมนาวใจดังกลาว
คํานึงถึงความสอดคลองเร่ืองความเช่ือเรื่องบุญกุศลในพุทธศาสนาและสภาพสังคมไทย 
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Abstract 

 This qualitative research aimed to study strategies in using 

persuasive language for giving donations in the GameTorChevit TV game 

show episodes by analyzing only the persuasive language used when 

asking for donations which in Thai, it is called “Saphanboon”  from 

January to October 2020, totally 81 tapes, by the persuasive 

communication framework and the persuasive language concept to 

research 

  The results found six strategies to persuade the audiences, including 
1)  using phrases or words to imply a donation, 2)  using quantitative words, 

3) using the figure of speech to compare, 4) mentioning the result of merit, 

5) referring to dharma, and 6) referring to the characters of Thai people which 

concern about consistency in belief in merit and Thai society.  

Keywords:  Language of Persuasion  Language Strategies  Drama Game Show 
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บทนํา
 รายการเกมโชวเปนรายการสรางความบันเทิงประเภทหน่ึงที่ไดรับความนิยม
สูงจากผูชมทั่วประเทศ เน่ืองจากรายการเกมโชวเปนรายการท่ีใหความบันเทิง และ
สาระ สถานีโทรทัศนชองตาง ๆ จึงเริ่มแขงขันโดยการนําเสนอสาระความบันเทิงที่มี
คุณภาพและสามารถดึงดูดใจของผูชมเพ่ือใหผูชมสามารถเขาถึงรายการดังกลาวได
มากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงเปนการเปดกวางทางการตลาดเพิ่มขึ้น  

ปจจุบันนี้ผูคนมักจะเห็นชองทางการสื่อสารเพื่อการบริจาคตามสื่อโซเชียล
มีเดียอยางการโพสตเปดรับบริจาคใน Facebook หรือการต้ังโตะรับบริจาคตามสถานท่ี
ตาง ๆ การประชาสัมพันธรับบริจาคในโฆษณาหรือแมกระทั่งรายการประเภทเกมโชว
ก็เปนอีกชองทางหน่ึงที่ใชเปนสื่อในการโนมนาวเพื่อการบริจาครูปแบบแฝง ดังจะเห็น
ไดจากรายการตาง ๆ อาทิ รายการ “ไมคหมดหนี้” ทางชอง Workpoint รายการ 
“ดวลเพลงชิงทุน” ทางชอง One รายการ “รองไดใหลาน” ทางชองไทยรัฐทีวี 
รายการเหลานี้เปนรายการที่ใหผูรวมแขงขันโชวความสามารถของตนเองเพ่ือแขงขัน
ชิงเงินรางวัล ระหวางรายการมีการเลาเรื่องราวชีวิตความเปนอยูของผูเขาแขงขันเพื่อ
โนมนาวใจผูชมใหรูสึกเห็นใจและเอาใจชวยผูรวมแขงขัน รายการ “เกมตอชีวิต” ทางชอง 
ไทยรัฐทีวีก็เปนหนึ่งในเกมโชวที่มีการโนมนาวใจผูชมเชนเดียวกัน รายการ “เกมตอชีวิต” 
เปนรายการเกมโชวประเภทดรามาเกมโชวที่เนนการเราอารมณผูชมใหรูสึกเห็นใจ  
ผูรวมรายการเพ่ือใหการชวยเหลือ สิ่งเหลาน้ีจึงนาสนใจวาทําไมผูคนถึงใหความสนใจ
กับดรามาเกมโชวรายการน้ี ทั้ง ๆ ที่รายการท่ีไดรับความนิยมสวนมากจากขอมูล
กระแสความนิยมที่กลาวขางตนนั้น มักจะเปนรายการวาไรต้ีเกมโชวที่เนนการนําเสนอ
ความตลก ความสนุกสนาน และสรางความจรรโลงใจแกผูชม และรายการ “เกมตอชีวิต” 
เปนการสื่อสารโนมนาวใจเพ่ือการบริจาคที่มีกลวิธีโนมนาวใจผูชมทั้งทางออมและ
ทางตรง กลาวคือมีการเลาเรื่องราวชีวิตของผูรวมรายการเพ่ือเราอารมณผูชมใหเกิด
ความเห็นใจ และมีการใชภาษาพูดโนมนาวใจผูชมใหรวมสนับสนุนและชวยเหลือผูรวม
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รายการในตอนทาย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบรายการที่แตกตางออกไปจากรายการอื่น
คือ ผูรวมรายการไมตองชิงเงินรางวัลจากการแสดงความสามารถใด ๆ เพียงแคตอบ
คําถามเก่ียวกับเรื่องใกลตัวของผูรวมรายการใหถูกตามจํานวนขอที่กําหนดก็จะไดรับ
เงินรางวัล 
 “เกมตอชีวิต” รายการประเภทดรามาเกมโชวทางชองไทยรัฐทีวี ชอง 32
จุดมุงหมายรายการคือ ชวยเหลือครอบครัวที่วิกฤตและเปนสะพานบุญใหกับผูรับชม 
ดังสโลแกนของรายการวา “ถาคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไมได ขอใหเราไดเปน
โอกาสชวยเหลือครอบครัวของทานใหรอดพนจากวิกฤต” ออกอากาศคร้ังแรกเม่ือ
วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมี ไชยา มิตรชัย เปนพิธีกรดําเนินรายการเพ่ือที่จะนํา
ผูชมใหรับรูถึงเรื่องราวความยากลําบากในชีวิตของผูรวมรายการและครอบครัว  

ในป พ.ศ. 2563 รายการ “เกมตอชีวิต” ไดรับรางวัล “ประชาบดี” ประเภท
สื่อสรางสรรค จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนรางวัลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนดีเดนแกผูอยูในสภาวะ
ยากลําบาก โดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดกลาวเชิดชูรายการ มีใจความดังนี้ 
“รายการ เกมตอชีวิต เปนรายการที่นําผูอยูในสภาวะยากลําบากตาง ๆ โดยเฉพาะผูมี
รายไดนอย มีหนี้สิน หรือตองเลี้ยงดูครอบครัวแตรายไดไมเพียงพอ โดยรายการจะ
นําเสนอใหผูชมเห็นวาครอบครัวนั้นมีสภาวะยากลําบากอยางไร ...นอกจากทาง
รายการจะมอบเงินรางวัลใหแลว ทางรายการจะเชิญชวนผูชมใหรวมกันสนับสนุน
ชวยเหลือ ทั้งดวยเงินและดวยเครื่องอุปโภค” จากขอความดังกลาวจึงเห็นไดวารายการ 
“เกมตอชีวิต” ไมไดเปนเพียงรายการเกมโชวท่ัวไปที่มุงเราอารมณผูชมเทานั้น แตรายการ
ยังมีบทบาทในการเปนชองทางชวยเหลือผูคนในสังคมอีกดวย 
 ในมุมมองดานวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา
กลวิธีการโนมนาวใจ พบวามีการศึกษากลวิธีทางภาษาโนมนาวใจกับหลากหลาย
กิจกรรม เชน ทวีป ลิมปกรณวณิช (2547) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ



101 

วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

บุคคลใหมาบริจาคอวัยวะ อภิลักษณ เกษมผลกูล (2547) ไดศึกษาเรื่องเพลงบอกบุญ 
จังหวัดตราด: กลวิธีโนมนาวใจและบทบาทตอสังคม วิระวัลย ดีเลิศ (2557) ไดศึกษา
เรื่อง กลวิธีการโนมนาวใจในปริเฉทปาฐกถาธรรม พระพรหม มังคลาจารย (หลวงพอ
ปญญานันทภิกขุ) 

งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจเพื่อการบริจาค
ของ “ดรามาเกมโชว” รายการ “เกมตอชีวิต” โดยจะเลือกวิเคราะหกลวิธีการใชภาษา
ของรายการเกมตอชีวิต ในชวงป พ.ศ. 2563 เน่ืองจากในปดังกลาวนั้น รายการมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมโดยเพิ่มรางวัลโบนัสใหกับผู รวมรายการมากยิ่งขึ้น 
นอกจากน้ีปพ.ศ. 2563 ยังเปนปท่ีผูคนตางตองประสบกับปญหาการระบาดของโควิด 19 
ถือไดวาเปนวิกฤติที่ทําใหผูคนนั้นตางตองใชชีวิตที่ลําบากมากย่ิงขึ้น เมื่อวิกฤตทําให
ผูคนตองการความชวยเหลือทั้งการดํารงชีวิตและทางการเงินมากข้ึน ผลจากวิจัยจะ
เปนแนวทางใหผูอื่นนําไปประยุกตใชในการสรางสรรครายการเกมโชว อีกทั้งยังเปน
ประโยชนตอองคกรที่มีความสนใจและตองการศึกษากลวิธีทางภาษาในการโนมนาวใจ
เพื่อการบริจาคตอไป  
  
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจเพ่ือการบริจาคของ “ดรามาเกมโชว” 
รายการเกมตอชีวิตทางชองไทยรัฐทีวี 
 

นิยามศัพท 
ภาษาโนมนาวใจ ภาษาท่ีปรากฏใชในรายการท้ังในระดับคําและระดับ

ขอความเพ่ือใหผูชมรายการเกิดความเขาใจและรูสึกประทับใจ เห็นใจและมีความเห็น
คลอยตามท่ีรายการนําเสนอ 
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 กลวิธีทางภาษา วิธีการใชภาษาเพ่ือโนมนาวใจใหผูรับชมรายการรวมบริจาค
หรือสนับสนุนเงิน รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคใหแกผูรวมรายการ 
 ดรามาเกมโชว เปนรายการโทรทัศนประเภทหนึ่งที่ใหผูคนจากทางบาน
มารวมเลนเกมชิงเงินรางวัล โดยมีจุดประสงคหลักเพื่อเราอารมณผูชมใหรูสึกรวมหรือ
เห็นใจผูรวมรายการ ผานการเลาเรื่องราวชีวิตของผูรวมรายการ จนนํามาสูการให
ความชวยเหลือหรือสนับสนุนผูรวมรายการในทายที่สุด  
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 “ดรามาเกมโชว” รายการเกมตอชีวิต ใชกลวิธีโนมนาวใจโดยใชอารมณ
ความรูสึก ผานการใชกลวิธีทางภาษา ไดแก การใชภาพพจนเปรียบเทียบ การใช 
คําแสดงปริมาณ การอางหลักธรรม และการอางอิงถึงอานิสงสของการบริจาค 
เพื่อโนมนาวใหผูรับชมรายการรวมบริจาคเงินหรือส่ิงของใหผูรวมรายการ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “เกมตอชีวิต: กลวิธีทางภาษาโนมนาวใจเพ่ือการบริจาคในด

รามาเกมโชว” ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสือ่สารเพ่ือโนมนาวใจและแนวคิด
เกี่ยวกับภาษาโนมนาวใจเปนแนวทางในการวิจัย ดังน้ี 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ 
 อรวรรณ ปลันธนโอวาท (2554) กลาววา การสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ คือ  
การท่ีผูโนมนาวใจมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผูถูกโนมนาวใจ โดยปกติแลวผูถูก
โนมนาวใจจะมีทางเลือกมากกวาหน่ึงและผูโนมนาวใจจะพยายามชักจูงผูถูกโนมนาวใจ
ใหยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ ทั้งนี้สิ่งที่ผูโนมนาวใจตองการคือ การเปลี่ยนแปลง การสราง 
หรือการดํารงไวซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ คานิยม และความเช่ือของผูถูกโนมนาวใจ 
ซึ่งจะสงผลตอปจจัยอื่น อันไดแก อารมณความรูสึก ความรูและสํานึก รวมถึง
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พฤติกรรมของผูถูกโนมนาวใจ สวนลักษณะการโนมนาวใจโดยใชรางวัล (Rewards as 

Appeals) ผูสงสารจะจูงใจผูรับสารโดยจะใชเปนของรางวัลตอบแทนกลับคืน  
หากผูรับสารใหความรวมมือในกิจกรรมที่ผูสงสารจัดขึ้น 
 แวอาซีซะห ดาหะยี (2556) ไดอธิบายวา การสื่อสาร (communication) 
และการโนมนาวใจ (persuasion) เปนสองหัวขอที่เกี่ยวของกับการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
วา เราจะสื่อหรือพูดอะไร (what to say) และจะสื่อหรือพูดอยางไร (how to say) 
กับผูรับสารกลุมเปาหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อโนมนาวใหผูรับสารเกิดแรงจูงใจ  
หรือเกิดความตองการที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองตามที่ผูสื่อสารคาดหวัง 
 กลาวโดยสรุป การสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจ คือ การท่ีผูสงสารใชภาษาเปน
เครื่องมือในการสงสารใหกับผูรับสาร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อจูงใจใหผูรับสารเกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณความรูสึก ทัศนคติ รวมไปถึงพฤติกรรมให
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีผูสงสารคาดหวังไว ซึ่งกรอบแนวคดิการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ
นี้สอดคลองกับงานวิจัยนี้ที่ผูสงสารจะใชกลวิธีตาง ๆ ทางภาษาเปนเครื่องมือในการจูงใจ
ผูรับสารซึ่งคือผูรับชมรายการ ไดรวมบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือรวมไปถึงใหความสนับสนุน
ผูเขารวมรายการในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูที่ เขารวมรายการน้ันมีชีวิตที่ราบร่ืนข้ึน
กวาเดิม 

2. แนวคิดเกี่ยวกับภาษาโนมนาวใจ 
อวยพร พานิช และคณะ (2550) กลาวถึงการเขียนเพื่อโนมนาวใจวา การโนมนาว

ใจหรือการจูงใจมีเปาหมายคือใหผูอานเกิดความเขาใจและรูสึกตามท่ีผูเขียนตองการ 
ซึ่งไมไดเปนเพียงการถายทอดขอเท็จจริง การเลาประสบการณหรือการแสดงความคิดเห็น
ธรรมดา แตตองสามารถทําใหผูอานเกิดความประทับใจ มีความเห็นคลอยตามและมี
ทัศนคติที่ดีตอเรื่อง สามารถทําไดดังน้ี  

1) บอกใหทราบวาจะชักชวนใหทําอะไร  
2) อธิบายใหเขาใจวาส่ิงท่ีชักชวนคืออะไร หรือเปนอยางไร  
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3) ช้ีใหเห็นวาจะเกิดผลดีผลเสียอยางไรหากปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามคําชักชวน  
4) ใหรายละเอียดตาง ๆ ใหมากพอที่จะใหผูรับการชักชวนทําตามไดหาก

เห็นพองดวย  
5) ไมควรบังคับใหทําตาม ควรเปดโอกาสใหผูรับการชักชวนตัดสินใจเอง

วาจะกระทําตามหรือไม 
จากหลักการใชภาษาโนมนาวใจดังกลาวนี้ ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการวิเคราะห

การใชภาษาโนมนาวใจเพ่ือการบริจาคในดรามาเกมโชว รายการเกมตอชีวิต  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องการสื่อสารเพ่ือโนมนาวใจและ
ภาษาโนมนาวใจ 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บรวบรวมขอมูลจากเทปบันทึกรายการ “เกมตอชีวิต” 
ทางชองไทยรัฐทีวี บนแพลตฟอรมเว็บไซต Youtube โดยกําหนดขอบเขตระหวาง
เดือน มกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 และถอดเทปใหไดขอมูลที่มีลักษณะเปน
ขอความเพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหตอไป รวมทั้งสิ้นจํานวน 81 เทป 

3. การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหภาษาท่ีใชในการโนมนาวใจทั้งในระดับคํา
และระดับขอความ ตามแนวคิดการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ ของ อรวรรณ ปลันธน
โอวาท (2554) แนวคิดภาษาโนมนาวใจ ของ อวยพร พานิช และคณะ (2550) โดย
ผูวิจัยจําแนกขอความที่เกี่ยวของกับกลวิธีการโนมนาวใจประเภทตาง ๆ ไดแก การแสดง
เหตุผล การต้ังคําถามเชิงวาทศิลป การอางพุทธพจน และการอางอิงถึงอานิสงส 
เพื่อพิจารณากลวิธีทางภาษาท่ีผูสงสารนิยมใชในการโนมนาวใจผูชมใหรวมบริจาค
และสนับสนุนผูรวมรายการ  

4. การนําเสนอขอมูล นําเสนอขอมูลผลการวิจัยนี้จะใชวิธีพรรณนาวิเคราะห 
ซึ่งจะบรรยายรายละเอียดผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล  และยกตัวอยาง
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ขอความท่ีผูสงสารเลือกใชเพื่อโนมนาวใจใหผูรับชมรายการรวมบริจาคและสนับสนุน
เงินหรือเครื่องอุปโภคบริโภคใหกับผูรวมรายการ 
 

ผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเพื่อศึกษากลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจเพ่ือ 
การบริจาคในรายการ “เกมตอชีวิต” ทางชองไทยรัฐทีวี ดังนี ้

1. การเลือกใชวลีและคําศัพทเพ่ือสื่อนัยยะถึงการขอบริจาค เปนกลวิธีที่ 
ผูสงสารใชในการโนมนาวใจมากที่สุด โดยในแตละครั้งไดเลือกใชวลีและคําที่
หลากหลายในการสื่อนัยถึงการใหความชวยเหลือผูรวมรายการแทนการใชคําวา
บริจาคโดยตรง เพื่อแสดงใหผูชมเห็นถึงความสําคัญจากความชวยเหลือของตน และ
กระตุนใหผูชมรวมบริจาค ดังจะเห็นไดจากตัวอยางดังนี้ 
 

(1) ไชยา มิตรชัย: เรามาชวยกันตอเสนทางนี้ใหเขาเดินกันอยางราบร่ืน 
นะครับ ชวยกันคนละเล็กละนอยนะครับคุณผูชม ขออนุญาตขึ้นเลขท่ีบัญชีไว
ดานลางน้ี เพราะวาเด็กนอยก็ยังตองไดรับการรักษา ชวยกันนะครับ ไดบุญได
กุศลจริง ๆ (26 มกราคม 2563) 

 จากตัวอยางท่ี 1 ผูสงสารไดเลือกใชคําวา “ตอเสนทาง” เพื่อสื่อนัยถึง 
การขอความชวยเหลือจากผูชมแทนการใชคําวา “บริจาค” ที่มีความหมายตรงตัว 
เปนการสื่อใหเห็นวา เมื่อความยากลําบากเปนตัวกําหนดทางเดินของผูรวมรายการให
แคบลง ดังนั้นการท่ีผูชมใหความชวยเหลือผูรวมรายการจึงเปนการปูทางใหชีวิตของ
คนอีกหลายคนไดมีหนทางเดินตอไปไดไกลยิ่งขึ้น  
 

(2) ไชยา มิตรชัย: เรามาชวยกันฟนฟูกําลังใจใหครอบครัวของปาแจงกัน  
ผมขออนุญาตขึ้นเลขท่ีบัญชีดานลางนี้นะครับ ชวยกันคนละไมละมือ  
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เชื่อเถอะครับวา คนกําลังตกทุกขไดยาก ถาเราชวยเขา เราก็ไดความสุขทางใจ
ดวยนะครับ (23 กุมภาพันธ 2563) 

 จากตัวอยางที่ 2 ผูสงสารไดใชคําวา “ฟนฟูกําลังใจ” เพื่อสื่อนัยใหเห็น 
ความลึกซึ้งของชวยเหลือ เพราะความยากลําบากน้ันทําใหคนหลายคนหมดกําลังใจ
ในการใชชีวิตตอไป ดังนั้นการย่ืนมือเขามาชวยเหลือ จึงเปนการเติมเต็มกําลังใจใหกับ
ผูคนท่ีกําลังตกอยูในความยากลําบากไดมีแรงลุกข้ึนสูอีกครั้ง  
 

(3) ไชยา มิตรชัย: มาชวยกันตอยอดคุณงามความดีของเด็กนอยเด็กชายคน
นี้นะครับ เพื่อเปนกําลังใจใหกับเด็กนอย เพื่อเขาจะไดเดินตอไปไดนะครับ  
(5 กรกฎาคม 2563)  

 จากตัวอยางที่ 3 ผูสงสารเลือกใชคําวา “ตอยอดคุณงามความดี” สื่อถึง 
การขอความชวยเหลือจากผูชม เพื่อช้ีใหเห็นวา การชวยเหลือของผูชมนั้นจะเปน
แรงผลักดันสําคัญใหผูรวมรายการสามารถดูแลครอบครัวใหดียิ่งข้ึน และการชวยเหลือ 
ผูรวมรายการที่มีชีวิตยากลําบากเหมือนกับการไดใหรางวัลตอบแทนในการทําความดี
ของผูรวมรายการ  

2. การใชคําแสดงปริมาณ คือ การเลือกใชคําศัพทที่สื่อความหมายถึงการคะเน
จํานวนที่พอเหมาะพอควร ผูชมสามารถชวยเหลือผูรวมรายการไดไมวาจะในจํานวน
นอยหรือมาก เพื่อทําใหผูชมรูสึกวาไม ไดถูกบีบบังคับใหชวยเหลือ แต เปน  
การเสนอแนะแนวทางในการชวยเหลือที่ไมไดกําหนดจํานวนหรือสิ่งของที่ตายตัว จึงทํา
ใหผูชมนั้นมีอิสระในการเลือกชวยเหลือและสนับสนุน มีตัวอยางดังนี้  

 

(4) ไชยา มิตรชัย: ผมอยากใหคุณผูชมชวยกันเติมรองรอยแหงความทุกขยากนั้น 
ใหเต็มไปดวยความสุขใหกับครอบครัวนี้ดวย ขออนุญาตข้ึนเลขที่บัญชี
ดานลางนี้นะครับ ถาเผื่อวาใครพรอมที่จะชวยเหลือครอบครัวนี้ ชวยกัน 
นะครับคนละไมคนละมือ (4 มกราคม 2563) 
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 จากตัวอยางที่ 4 พบการใชคําวา “คนละไมคนละมือ” คําวา “คนละ” นั้น
หมายถึง คนหน่ึง หรือแตละคน แสดงใหเห็นวาการชวยเหลือนั้นผูชมแตละคน
สามารถชวยเหลือในจํานวนท่ีพอสมควร โดยไมไดกําหนดแนชัดวาจํานวนเทาใด  
 

(5) ไชยา มิตรชัย: ผมเช่ือในพลังความรักและผมก็เช่ือนะครับ เชื่อมั่นในน้ําใจ
ของคุณผูชมท่ีอยูทางบานดวยวา  คุณผูชมไมทอดท้ิงครอบครัว ของ 
คุณตาแน ๆ นะครับ น้ําใจเล็ก ๆ นอย ๆ ของทาน เปลี่ยนชีวิตหลาย
ครอบครัวมาแลว (1 สิงหาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 5 พบการใชคําวา “เล็ก ๆ  นอย ๆ ” เปนคําที่ใชสื่อถึงจํานวนที่ไมมาก 
แสดงใหเห็นถึงจํานวนในการชวยเหลือเบ้ืองตนโดยไมไดกําหนดวาจะตองเปนเทาไหร 
แตสามารถชวยเหลือไดในจํานวนตั้งแตหน่ึงเปนตนไป  
 

(6) ไชยา มิตรชัย: วันน้ีทุกขพรุงนี้อาจจะสุขก็ไดและคุณผูชมนะครับก็สามารถ
สงตอความสุขนี้ใหกับครอบครัวของแมราญใหมีวันพรุงนี้ที่สมหวังไดดวยธาร
น้ําใจของคุณผูชมคนละเล็กคนละนอยขออนุญาตฝากช่ือและเลขที่บัญชีของ
ครอบครัวแมราญไวดานลางนี้ ถาหากทานหนึ่งทานใดอยากจะชวยกันนะครับ 
จะเปนอิฐคนละกอนก็ดี จะเปนหลังคาคนละแผนก็ยังดี (3 ตุลาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 6 พบวามีการใชคําวา “คนละเล็กละนอย” และ “อิฐคนละ
กอน หลังคาคนละแผน” ที่เปนคําที่แสดงใหเห็นถึงจํานวนหนึ่งที่ไมตายตัว ซึ่งการไม
กําหนดจํานวนที่ตายตัวนั้นเพื่อเปนการสรางอิสระในการใหความชวยเหลือใหกับผูชม 
ทําใหผูชมรูสึกวา ไมวาจะมีกําลังชวยเหลือเทาใดก็สามารถรวมสนั บสนุนและ
ชวยเหลือผูรวมรายการไดตามกําลังของตน 
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3. การใชภาพพจนเปรียบเทียบ 
 3.1 การใชอุปลักษณเปรียบการชวยเหลือของผูชม เปนการนําความเหมือน

ระหวางสิ่งสองสิ่งมาเช่ือมโยง เพื่อใหผูชมเกิดจินตภาพ เห็นภาพและรูสึกถึง
ความสําคัญในการรวมเปนสวนหน่ึงที่ไดชวยเหลือผูรวมรายการ มีตัวอยางดังนี้ 

 

(7) ไชยา มิตรชัย: แตหัวใจนักสูของเราจะเปนแสงสวางนําทางใหเราผานพน
ความมืดมนนั้นไปได เรามาชวยกันเปนกําลังใจและเปนแสงสวางนําทางให
ครอบครัวของปาแขกไดผานพนวิกฤตน้ีไป (14 มิถุนายน 2563) 

 จากตัวอยางที่ 7 จะเห็นไดวามีการเปรียบความชวยเหลือของผูชมเปน  
“แสงสวางนําทาง” เพื่อทําใหเห็นถึงความสําคัญของการชวยเหลือ เพราะความ
ยากลําบากนั้นทําใหผูรวมรายการไมสามารถมองเห็นหนทางขางหนาในการตอสูได 
เนื่องจากหนทางน้ันเต็มไปดวยความมืดมน ดังน้ันการเปรียบความชวยเหลือเปนแสง
สวางนําทาง จึงเปนการช้ีใหผูชมเห็นภาพความสําคัญความชวยเหลือของตนเองที่มี
ความหมายกับผูรวมรายการถึงขั้นเปนแสงท่ีนําทางใหผูรวมรายการสามารถเดินทาง
ไปใชชีวิตตอได 

 

(8) ไชยา มิตรชัย : ความผิดพลาดจะเปนแผลในใจของลูกตราบช่ัวชีวิต 
แตความรักของพอกับแมจะเปนยาสมานแผลในใจ น้ันใหดี วันดีคืน 
อยางเชนครอบครัวของพอจรัสครับ…ชวยตอชีวิตตอลมหายใจ ชวยกันเปน
ดวงตาใหกับเด็กนอยดวยนะครับ เพราะวาตอนนี้เด็กนอยตองไดรับการผาตัด
อยางรวดเร็วที่สุด ไมเชนนั้นเขาอาจจะสูญเสียดวงตาไปได (15 สิงหาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 8 การเปรียบความชวยเหลือของผูชมเปน “ดวงตาของ 
เด็กนอย” เปนการชี้ใหผูชมเห็นวา ความชวยเหลือของผูชมนั้นมีความสําคัญกับผูรวม
รายการเพียงใด เพราะผูรวมรายการกําลังพบเจอกับความยากลําบากคือ ตองไดรับ
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การผาตัดดวงตาอยางเร็วท่ีสุด ดังนั้นการเปรียบความชวยเหลือของผูชมเปนดวงตาจึง
เปนการช้ีใหเห็นวา ความชวยเหลือของผูชมในสวนนี้คือ การมอบการมองเห็นใหกับ  
ผูรวมรายการไดอีกครั้งหน่ึง  

3.2 การใชอุปมาเปรียบความยากลําบากของผูรวมรายการ 
 อุปมา หมายถึง การเปรียบเทียบและมีการ เช่ือมโยงดวยการนํามา
เปรียบเทียบความยากลําบากในชีวิตของผูรวมรายการ เพื่อเราอารมณผูชมใหเกิด
ความเห็นใจและใหผูชมไดมองเห็นภาพการใชชีวิตที่ยังตองการความชวยเหลือของ 
ผูรวมรายการไดชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวอยางดังน้ี 
 

(9) ไชยา มิตรชัย : แตวันน้ีอาจจะรูสึกวาพบทางออก ไมวาอะไรจะเกิดข้ึน
ชีวิตยังตองดําเนินตอไป ชวยกันเปนกําลังใจใหกับครอบครัวของปาอารียให
ผานทุกเรื่องราวไปไดนะครับ เพราะวาแกใชชีวิตเหมือนเสาหลักในตอนน้ี 
ผมอยากใหครอบครัวของปาอารียนะครับ ไดเจอวันท่ีฟาสดใส (22 สิงหาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 9 การเปรียบชีวิตของผูรวมรายการกับเสาหลักนั้น แสดงให
เห็นภาพความยากลําบากของผูรวมรายการที่เปนที่พึ่งพาเดียวของคนในครอบครัว 
และตองเปนผูดูแลทุกสิ่งอยางในครอบครัว การใชความเปรียบเชนน้ีจะทําใหผูชมเห็น
ถึงความตองการความชวยเหลือของผูรวมรายการมากยิ่งขึ้น  

 

(10) ไชยา มิตรชัย: คุณผูชมครับ ความรักของคุณตาชะลอและคุณยายพูน
นะครับก็เหมือนกับเรือท่ีขาดหางเสือไมได  เรามาชวยกันตอเติมและ
ซอมแซมเรือลําน้ีใหแลนตอไปได (22 มีนาคม 2563) 

 จากตัวอยางท่ี 10 แสดงใหเห็นถึงความรักของตากับยายท่ีแมจะลําบากก็
พรอมจะเดินเคียงขางกันไป เพราะเม่ือเรือไมมีหางเสือก็ไมสามารถเดินไปตอได ดังนั้น 
การเปรียบความรักของผูรวมรายการกับเรือที่ขาดหางเสือ จึงเปนการเราอารมณของ
ผูชมใหรูสึกเห็นใจและเห็นภาพการตอสูกับความยากลําบากไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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4. การอางอานิสงส 
อานิสงส หมายถึง ผลแหงกุศลกรรม ผลบุญ หรือประโยชนที่เกิดจากการทําบุญ 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) เปนผลผลิตจากการประกอบความดีตาง ๆ การโนมนาวใจ
กลาวอางถึงรางวัลหรือสิ่งตอบแทนเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับผูรับสารคือ อานิสงสผลบุญ 
เนื่องจากทางรายการมีจุดประสงคของการโนมนาวใจเพ่ือใหผูชมชวยเหลือหรือ
สนับสนุนผูรวมรายการท่ีชีวิตตกอยูในสภาวะท่ียากลําบาก ซึ่งการชวยเหลือนี้ในทาง
พุทธศาสนาเรียกวา การทําบุญ และอานิสงสของการทําบุญ คือ การไดรับบุญ ดังตัวอยาง 
 

(11) ไชยา มิตรชัย: เพราะในวันท่ีเราลําบากเน่ียหากไดมิตรแท มิตรที่ดี เราก็
จะสามารถผานเร่ืองราย ๆ นี้ไปได เชนเดียวกับครอบครัวของปาทองบล  
จากจังหวัดสมุทรปราการ...ถาเผื่อวาใครท่ีพรอมจะอุดหนุนจุนเจือ เพราะวา
ปาลําบากจริง ๆ ชวยคนท่ีตกทุกขไดยาก ผมเชื่อครับวา อานิสงสผลบุญ 
ไมไปไหนก็อยูกับตัวเราและครอบครัวของเรา ผูที่ชวยเหลือนี่แหละครับ   
(12 มกราคม 2562) 

 จากตัวอยางที่ 11 จะเห็นไดวาผูสงสารกลาวอางวา การชวยเหลือผูอื่นนั้นมักจะ
สงผลดีกลับมายังผูชวยเหลือและครอบครัว เพื่อใหผูชมน้ันไดตระหนักถึงผลดีที่จะตามมา
ที่ไมเพียงแตสงผลมายังตนเองเทาน้ัน แตยังสงผลตอเนื่องไปถึงคนในครอบครัวอีกดวย 
 

(12) ไชยา มิตรชัย: ความสุขของครอบครัวไมไดขึ้นอยูกับเงินทองท่ีมากองอยู
ตรงหนา แตความรักของคนในครอบครัวน้ันสําคัญมากกวา เหมือนอยางเชน
ครอบครัวของคุณลุงณรงคและปาสานะครับ ทานไดทําเพื่อลูก ๆ หลาน ๆ 
ครอบครัวท่ีกําลังตกทุกขไดยากในชวงน้ี ทําเถอะครับ คนที่เคากําลังมีความ
ทุกข กําลังเดือดรอน ถาเราย่ืนมือเขาไปชวยเคาใหเคาลืมตาอาปากได 
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ผมวา ตรงนั้นคือความสุขที่เราจะมอบให แลวเราก็จะไดอานิสงสผลบุญ
ดวยนะครับ (28 มิถุนายน 2563) 

 จากตัวอยางที่ 12 จะเห็นไดวา ผูสงสารกลาวถึงการรวมใหความชวยเหลือ
ของผูชมนั้นคือการมอบความสุขในทางออมใหกับผูรวมรายการ ซึ่งการที่ผูชมไดมอบ
ความสุขนั้น ไมใชการมอบใหเพียงแตฝายเดียว เพราะผูใหความชวยเหลือก็จะได
อานิสงสผลบุญจากสิ่งท่ีทําดวยเชนเดียวกัน  

5. การอางหลักธรรม 
หลักธรรม หมายถึง หลักคําสอนอันเปนที่ตั้งทางศาสนาท่ีเปนความดีงาม  

เมื่อนําไปปฏิบัติแลวจะชวยใหเกิดความดีงามในชีวิตของตนเองและสามารถอยูรวมกนั
ในสังคมไดอยางปกติสุข ในรายการผูสงสารไดอางถึงหลักธรรมความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับจุดประสงคการโนมนาวใจของรายการที่วา เพื่อเปน
สะพานบุญเปดรับความชวยเหลือใหกับผูรวมรายการ จากการวิจัยพบวาหลักธรรมที่
ถูกนํามาอางถึงในการโนมนาวใจน้ัน ไดแก ความกตัญู และกรรม ดังตัวอยาง 
 

(13) ไชยา มิตรชัย: หนี้ เปนแลวมันเกิดความทุกขมหันตของคนท่ีเปนหนี้จริง ๆ 
แตหนี้ไมใชทั้งหมดของชีวิต เวลาท่ีทอที่เหนื่อยเรากลับบานไปหาท่ีพักใจ  
ไปเติมกําลังใจดวยการกอดของคนท่ีรักเรา ผมเชื่อนะครับวา คนที่มีความ
กตัญูอยางนองเบิรด ตองพนจากหนี้จากสินไดในเร็ววันเร็วคืนแนนอนนะครับ 
(14 มีนาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 13 จะเห็นไดวามีการนําความกตัญูมาใชกลาวอางสนับสนุน
ความดีของผูรวมรายการ เพื่อทําใหผูชมเห็นถึงความเหมาะสมในการรวมใหความชวยเหลือ
ผูรวมรายการ และยังแสดงใหเห็นวาผูรวมรายการนั้นไดพยายามตอสูดิ้นรนอยางมาก
เพื่อใหครอบครัวไดหลุดพนจากความยากลําบากน้ีมากอนแลว  
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(14) ไชยา มิตรไชย: เราทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้เพ่ือสะสางภารกิจ
บางอยางท่ีติดคางมา ในทางพุทธศาสนาก็จะเรียกวา กรรม แตกรรมนั้นมี
ทั้งกรรมดีและกรรมไมดี ถาเรามัวโฟกัสไปที่การชดใชกรรมที่ไมดี จนไมมี
เติมกรรมดี เราอาจจะตองอยูในวังวนของกรรมไปอีกนาน (21 ตุลาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 14 จะเห็นไดวา “กรรม” ไดนํามาอางถึงกับความยากลําบาก
ของผูรวมรายการ เพื่อช้ีใหเห็นวาการยังไมหลุดพนจากความยากลําบากนี้เปนผล 
มาจาก “กรรม” ที่เคยไดทําไว ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได แตความยากลําบากที่เปนกรรม
ของคนเหลานี้  ผูชมสามารถเปนผูบรรเทาความยากลําบากไดดวยการให 
ความชวยเหลือ และการใหความชวยเหลือน้ันก็ถือเปนกรรมดีที่จะติดตัวผูใหไปตลอด 

6. การอางถึงลักษณะนิสัยของคนไทย  
  รายการ เกมตอชีวิต มีการอางถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีน้ําใจและชอบ
ชวยเหลือผูอื่น โดยใชความเปนชาติเดียวกันและลักษณะนิสัยคนไทยที่มีน้ําใจและ
ชอบชวยเหลือผูอื่นมาเราอารมณผูชมใหเกิดความเห็นใจผูรวมรายการเพ่ือนําไปสูการให
ความชวยเหลือผูรวมรายการ ตัวอยางดังนี้ 
 

(15) ไชยา มิตรชัย: คุณผูชมครับ ลมแลวลุกนี่คือวิถีของนักสู เหมือนอยางเชน
ครอบครัวของคุณตาย ที่ไมวาจะตองลมตองลุกสักกี่หน พวกเขาก็ไมเคยยอมแพ 
ผมขอฝากครอบครัวนักสูครอบครัวนี้ ไวในหัวใจของคุณผูชมดวยนะครับ ขอข้ึน
เลขท่ีบัญชีดานลางน้ี ตอนน้ีถาเผื่อวาใครที่พอจะมีกําลังทรัพยชวยเหลือกันได 
ผมเชื่อนะครับวาคนไทยไมทิ้งกันแนนอน และคนไทยเปนชาติที่มีน้ําใจ
งดงามเหลือเกินนะครับ (12 กรกฎาคม 2563) 

 จากตัวอยางที่ 15 จะเห็นไดวา ผูสงสารอางถึงความเปนชาติเดียวกัน นั่นคือ 
การเปนคนไทยดวยกัน เพื่อโนมนาวใหผูชมรูสึกวา ผูรวมรายการคือเพื่อนรวมชาติ 
ที่กําลังพบเจอกับความยากลําบากในชีวิต ดังน้ันเมื่ออางถึงความเปนไทยแลว 
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จึงมักจะกลาวปดทายดวยคําวา “คนไทยไมทิ้งกัน” ใหผูชมรูสึกตระหนักถึงความเปน
คนไทยท่ีเปนชาติชอบชวยเหลือเพื่อนรวมชาติดวยกันเสมอ เพื่อนํามาซึ่งการบริจาค
หรือใหความชวยเหลือผูรวมรายการ 
  

สรุปผลและอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง เกมตอชีวิต: กลวิธีภาษาโนมนาวใจในดรามาเกมโชว แสดงใหเห็นวา 
รายการดังกลาวมีกลวิธีการใชภาษาโนมนาวใจผูชมใหรวมบริจาคแกผูรวมรายการซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานของการวิจัย กลาวคือ การใชภาพพจนเปรียบเทียบการใชคําแสดง
ปริมาณ การอางหลักธรรม และการอางอิงถึงอานิสงสของการบริจาค โดยผลการวิจัยพบ 
 6 กลวิธี ไดแก การเลือกใชวลีและคําศัพทเพื่อสื่อนัยยะถึงการขอบริจาค เปนกลวิธีที่ผู
สงสารใชในการโนมนาวใจมากท่ีสุด การใชคําแสดงปริมาณ การใชภาพพจน
เปรียบเทียบ การอางอานิสงส การอางหลักธรรม และการอางถึงลักษณะนิสัยของคนไทย 

กลวิธีการโนมนาวใจดังกลาวสื่อถึงเรื่องราวความยากลําบากของผูรวมรายการ 
ทําใหผูชมเกิดความเห็นใจและเห็นภาพการใชชีวิตที่ยังตองการความชวยเหลือของ 
ผูรวมรายการไดชัดเจน รวมถึงการอางอานิสงสผลบุญ ซึ่งความกตัญูนํามาใชอางถึง 
ผูรวมรายการท่ียังเปนเด็กหรือเยาวชน เพื่อแสดงใหผูชมเห็นถึงคุณสมบัติของความ
เปนคนดีที่ยังขาดโอกาส สวนเรื่องกรรมนํามาอางถึงเรื่องความยากลําบากของผู รวม
รายการที่เช่ือวาเปนผลมาจากกรรมเกาที่ไมสามารถแกไขได เพื่อใหผูชมรูสึกเห็นใจ
และเห็นถึงความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือผูรวมรายการ ซึ่งเปนศาสนาหลัก
ของคนไทย ในทางพุทธศาสนาน้ันมีความเช่ือเรือ่งการสะสมบุญ ยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการระบาด
ของโรคโควิด-19 ผูคนตางก็ไดรับผลกระทบจากการระบาดในคร้ังนี้ ดังนั้นการใชกลวิธี 
การใชคําแสดงปริมาณท่ีไมไดเจาะจงจํานวนตายตัวนั้น จึงเปนกลวิธีหนึ่งในการโนมนาวใจ
ผูชมใหรูสึกอยากชวยเหลือผูรวมรายการ เพราะการใชกลวิธีนี้ทําใหผูชมมีอิสระในการเลอืก
จํานวนท่ีจะตองการชวยเหลือไดดวยตนเอง อีกทั้งผูชมมีสิทธิ์ในการเลือกชวยเหลือผูรวม
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รายการอยางเต็มที่ สวนกลวิธีการอางถึงลักษณะนิสัยของคนไทยเพื่อใหผูชมรูสึกวา ผูรวม
รายการคือเพื่อนรวมชาติที่กําลังพบเจอความยากลําบาก และเม่ือคนในชาติกําลังพบเจอ
ความยากลําบาก ความเปนคนไทยเหมือนกันจึงมักจะเกิดความเห็นอกเห็นใจและให
ความชวยเหลือกันอยูเสมอ กลวิธีการโนมนาวใจเพื่อใหรวมบริจาคดังกลาว เปนลักษณะที่
ใหเห็นประโยชนทางดานจิตใจและอารมณมากวาเหตุผลท่ีเปนประโยชนในการใชสอย
ซึ่งสอดคลองกับอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2554) ที่กลาวถึงจุดจูงใจในสารโดยใชรางวัล
วา สารท่ีตอบสนองความตองการของผูรับสารจะประสบความสําเร็จมากกวาสารท่ี
ไมไดใหคําสัญญาสิ่งใดกับคนฟง ยิ่งสารมีรางวัลหรือส่ิงตอบแทนมาก ก็จะยิ่งเรียกรอง
ความสนใจหรือจูงใจคนฟงไดมาก ซึ่งสิ่งตอบแทนในท่ีนี้ คือ การไดรับผลบุญกุศลจาก
การบริจาคชวยเหลือผูรวมรายการน่ันเอง และสอดคลองกับอภิลักษณ เกษมผลกูล 
(2547) ที่ไดศึกษาเรื่อง เพลงบอกบุญ จังหวัดตราด: กลวิธีโนมนาวใจและบทบาทตอสังคม 
โดยการใชกลวิธีทางเนื้อหา ไดแก การยกตัวอยางการทําทานและผลของทานของบุคคล
สําคัญทางศาสนา การพรรณนารายละเอียดของความขาดแคลน การอางหลักธรรม 
การอางถึงอานิสงส อีกทั้งยังสอดคลองกับทวีป ลิมปกรณวณิช (2557) ที่ไดศึกษาเรื่อง 
กลยุทธการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจบุคคลใหมาบริจาคอวัยวะ พบวา เนื้อหาท่ีใชโนมนาวใจ
บุคคลจะอยูในลักษณะของความเช่ือเกี่ยวกับบุญกุศล ซึ่งเปนความเช่ือหลักของคน
ไทยที่มีความคิดวาการกระทําสิ่งที่ดีจะเปนการสรางบุญกุศลใหกับตนเองและ
ครอบครัว ถือวาเปนความเช่ือหลักที่ปรากฏในสังคมไทยมานาน  

ดังนั้นกลวิธีภาษาโนมนาวใจของดรามาเกมโชว รายการ “เกมตอชีวิต” 
สามารถสะทอนใหเห็นวา อิทธิพลของความเช่ือทางพุทธศาสนาเร่ืองบุญกุศลและ
เนื้อความทางภาษาเปนสิ่งที่มีผลตอความรูสึกของผูคนในสังคมเปนอยางมาก 
นอกจากน้ีกลวิธีภาษาโนมนาวใจยังสามารถเปนแนวทางการศึกษาภาษาโนมนาวใจใน
บริบทหรือรายการในลักษณะใกลเคียงกันได ซึ่งแสดงใหเห็นวาการใชกล วิธี 
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โนมนาวใจท่ีมีความสอดคลองกับสภาพสังคมและคานิยมของสังคมน้ัน ๆ ซึ่งเปนกลวิธี
ที่ตอบโจทยการตลาดของอุตสาหกรรมบันเทิงในสังคมไทยไดเปนอยางดี 
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การวิเคราะหเทคนิคการบรรเลงกีตารในบทเพลง แมนแฮตตัน 
ประพันธโดย อีริค จอหนสัน 

Analysis of the Guitar Techniques in Manhattan 

Composed by Eric Johnson 
อรัญ อินสมบัต*ิ1  ธภัฎ สังขวิจิตร2 

Aran Insombat*1 Thaphad Sungwijit2 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวคิดและเทคนิคการบรรเลง
กีตารในบทเพลง แมนแฮตตัน ประพันธโดย อีริค จอหสัน บทเพลงมีทั้งหมด 6 ทอน 
ความยาวประมาณ 4.50 นาที จากการวิเคราะหพบวา บทเพลงนี้มีการใชแนวคิดและ
เทคนิคการบรรเลงที่หลากหลาย ไดแก เทคนิคการใชข้ันคู เทคนิคการใชคอรด 
ทบขยาย เทคนิคการแปรทํานอง แนวคิดการใชบันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก 
แนวคิดการใชชวงเสียงและลักษณะจังหวะ รวมถึงเทคนิคการบรรเลงกีตาร ไดแก 
เทคนิคการบรรเลงเสียงฮารโมนิกส และเทคนิคการบรรเลงแบบสไลด 
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Abstract 

 This article analyzes the concepts and guitar techniques used in 

the composition, Manhattan by Eric Johnson. The composition contains 

six sections. The whole composition is approximately 4.50 minutes in 

length. The analysis shows that the composition uses many techniques, 

such as the intervals, the extended chords, the minor pentatonic scale, 

the variations, and the ranges and rhythm. Also, the sound effects, such 

as the harmonics and slides. 

 

Keywords:  Eric Johnson  Manhattan  Guitarist  Guitar Technique 
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บทนํา 
 อีริค จอหนสัน (Eric Johnson) เปนนักกีตารชาวอเมริกันที่มีแนวทางการบรรเลง
อันมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งยังเปนนักกีตารที่ผูคนทั่วโลกใหการยอมรับในดาน 
การประพันธบทเพลงแนวบลูส (Blues) และแนวแจส (Jazz) ชีวิตบนเสนทางดนตรี
ของเขาเริ่มเมื่อป ค.ศ. 1970 ในฐานะมือกีตารของวง Mariani ขณะนัน้เขามีอายุเพยีง 
16 ป หลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณในการแสดงดนตรี เขาจึงเริ่มฝกฝนทักษะการรอง 
และการประพันธเพลง อีกทั้งยังไดกอตั้งวงดนตรีของตนเองโดยใชช่ือวงวา Avenue

นอกจากน้ัน เขายังไดมีโอกาสรวมงานกับศิลปนที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ Carole King, 

Cat Stevens, และ Christopher Cross ซึ่งทําใหเขาเริ่มเปนท่ีรูจักมากขึ้น  
 

 
ภาพท่ี 1 อีริค จอหนสัน 

ที่มา:  https://www.fuzzfaced.net/eric-johnson-strat.html 

 

 ในปค.ศ. 1990 เขาไดออกอัลบัมช่ือ Ah Via Musicom ซึ่งเพลง Cliffs of 

Dover ในอัล บัมนี้ ได รับราง วัลชนะเลิศสาขา  Best Rock Instrumental จาก 

Grammy และไดมีโอกาสรวมแสดงดนตรีกับศิลปนท่ีมีชื่อเสียงอยาง B.B.King รวมถึง
ยั ง ได ร วมงานกับนักกีตารอยาง  Chet Atkins และ  Dweezil Zappa อีกด วย 
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นอกจากน้ี ผลงานของอีริค จอหนสัน ยังไดรับการจัดอันดับ และรางวัลตาง ๆ  
อีกมากมาย เชน 100 Greatest Guitarists of the 20th Century จากนิตยสาร
Musician Magazine รางวัล Best Electric Guitarist และรางวัลจาก  Grammy 

Award Nomination อีกมากมาย (About Eric, ม.ป.ป.)  
 บทเพลง แมนแฮตตัน เปนบทเพลงในอัลบั้ม Venus Isle (ป 1996) ของอีริค 
จอหนสัน (ตัวอยางปกอัลบัมแสดงดังภาพที่ 1) โดยบทเพลงน้ีไดรับอิทธิพลใน 

การประพันธมาจากนักกีตารแจสช่ือ เวส มอนทโกเมอรี่ (Wes Montgomery) ซึ่งบท
เพลงของเวสมีการใชเทคนิคการบรรเลงกีตารอันเปนเอกลักษณ โดยเฉพาะเทคนิค 

การบรรเลงขั้นคู 8 (Bastian. J, 2008) ทั้งน้ี บทเพลง แมนแฮตตัน มีการใชแนวคิด
และเทคนิคการบรรเลงกีตารที่หลากหลาย เชน เทคนิคการใชขั้นคู ( Intervals) 
เทคนิคการใชคอรดทบขยาย (Extended Chord) เทคนิคการแปรทํานอง (Variation) 

แนวคิดการใชบันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก (Minor Pentatonic) แนวคิดการใช
ชวงเสียงลักษณะจังหวะ รวมท้ังเทคนิคการบรรเลงกีตาร เชน เทคนิคการบรรเลงเสียงฮาร
โมนิกส (Harmonics) และเทคนิคการบรรเลงแบบสไลด (Slide) เปนตน (Brown. C, 

2013) ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความสนใจนําบทเพลง แมนแฮตตัน มาศึกษาวิเคราะห
แนวคิด และเทคนิคการประพันธดังกลาว เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทักษะ 

การบรรเลงกีตาร ตลอดจนเพ่ือเปนองคความรูสําหรับงานวิชาการดนตรีตอไป 
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ภาพท่ี 2 ปกอัลบั้ม Venus Isle 

ที่มา: https://www.classic-rock-covers.com/2021/08/eric-johnson-venus-

isle-1996.html 

 
โครงสรางบทเพลง 
 บทเพลง แมนแฮตตัน  เปนบทเพลงที่อยู ในบันไดเสียง Eb ไมเนอร  
ประกอบดวยทํานองหลัก 2 ทํานอง คือ ทํานอง A และทํานอง B โดยแบงทอนเพลง
ออกเปน 6 ทอน ไดแก ทอน A ทอน Solo 1 ทอน B ทอนเช่ือม (Bridge) ทอน Solo 2 
และทอนจบ (Ending) บทเพลงมีทั้งหมด 115 หอง ความยาวประมาณ 4.50 นาที 
ดังนี ้
  ทอน A  หองที่ 1-41 

  ทอน Solo1 หองที่ 42-63 

  ทอน B  หองที่ 64-87 

  ทอนเช่ือม หองที่ 88-95 

  ทอน Solo2 หองที่ 96-102 

  ทอนจบ  หองที่ 103-115 
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แนวคิดและเทคนิคการบรรเลง 
 บทเพลง แมนแฮตตัน มีการใชแนวคิดและเทคนิคการบรรเลงในบทเพลง  
โดยสามารถวิเคราะหออกเปน 5 รูปแบบ ดังนี ้
 1. เทคนิคการใชขัน้คู 
 การนําเทคนิคการบรรเลงโดยใชขั้นคูมาบรรเลงในแนวทํานอง ถือเปนลักษณะ
เดนของบทเพลงนี้ ซึ่งผูประพันธไดรับแรงบันดาลใจมาจากนักกีตารแจสช่ือ เวส มอนท
โกเมอรี่ ผูซึ่งใชเทคนิคการบรรเลงน้ีในงานประพันธของเขา จากตัวอยางที่ 1  
แนวทํานองหองที่ 1-10 มีการผสมผสานแนวคิดการบรรเลงขั้นคู 8 ที่แสดงถึงอิทธิพล
จาก เวส มอนทโกเมอรี่ ทั้งยังสรางความหลากหลายดวยขั้นคู 4 ขั้นคู 5 ขั้นคู 6 ขั้นคู 9 

ขั้นคู 10 ขั้นคู 12 และข้ันคู 13 ซึ่งปรากฎในทอน A และทอนจบ (ดังตัวอยางที่ 1 
และ 2 ในกรอบส่ีเหลี่ยม) 

 

 
 

ตัวอยางท่ี 1  การใชขั้นคู (ทอน A) 

ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ
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ตัวอยางท่ี 2  การใชขั้นคู (ทอนจบ) 
ที่มา:  อรัญ อินสมบตั ิ

 

 2. เทคนิคการใชคอรดทบขยาย 
 เทคนิคการใชคอรดทบขยาย (Extended Chord) เปนการทบคอรดที่สูงกวา
คอรดทบเจ็ด (ณัชชา พันธุเจริญ, 2547) ซึ่งในบทเพลง แมนแฮตตัน มีการใชคอรดทบขยาย
ในทอน Solo 1 จากตัวอยางที่ 3 หองที่ 47 พบวาคอรดทบขยายที่ใชคือ คอรด C7(#9) 

และ คอรด C(b13) ซึ่งบรรเลงบนแนวทํานองท่ีมีความสัมพันธกับโนตสวนขยายของ
คอรด กลาวคือ จะพบวามีโนต #9 หรือโนต Eb และโนต b13 หรือโนต Ab อีกทั้ง  
ในหองที่ 51 มีการใชคอรดทบขยายคือ คอรด Gb 13 ซึ่งจะพบโนตสวนขยายของคอรด
คือโนต Eb เชนกัน (สังเกตลูกศรในตัวอยางที่ 3) บรรเลงรวมอยูดวยเพ่ือสรางมิติเสียง
ของทํานองใหนาสนใจยิ่งข้ึน 
 

 
 

ตัวอยางท่ี 3  คอรดทบขยาย (ทอน Solo 1) 

ที่มา:  อรัญ อินสมบตั ิ
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ตัวอยางท่ี 3 (ตอ)  คอรดทบขยาย (ทอน Solo 1) 

ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ

 

 3. แนวคิดการใชบันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก 

 ในทอน Solo 1 นอกจากมีการใชคอรดทบขยายแลว ยังมีการใชแนวคิดการนํา
บันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิกมาใชในการบรรเลงทํานองอีกดวย โดยจะพบวา  
ในหองที่ 50-52 เปนการใชบันไดเสียง Eb ไมเนอรเพนทาโทนิกผสมผสานกับ  
F ไมเนอรเพนทาโทนิก นอกจากนั้นแนวทํานองถูกสรางขึ้นจากขั้นคูที่หลากหลาย 
เชน ขั้นคู 4 และข้ันคู 5 อีกทั้งมีการสรางทํานองดวยลักษณะจังหวะท่ีมีการเคลื่อนที่
คอนขางเร็ว เชน การใชโนตเขบ็ตสองช้ันหกพยางค หรือโนตเขบ็ตสามช้ัน เปนตน  
ทําใหการบรรเลงไมเนอรเพนทาโทนิกมีความทาทายสําหรับผูบรรเลงเปนอยางมาก  
ดังตัวอยางท่ี 4 
 

 
ตัวอยางท่ี 4  บันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก (ทอน Solo 1) 

ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ
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ตัวอยางท่ี 4 (ตอ)  บันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก (ทอน Solo 1) 

ที่มา:  อรัญ อินสมบตั ิ

 
 4. แนวคิดการแปรทํานอง  
 แนวคิดการแปรทํานอง (Variation) ปรากฎอยูในทอนเช่ือมของบทเพลง  
โดยเปนการนําวัตถุดิบจากทอน A มาสรางแนวทํานองใหม ซึ่งยังคงใชการดําเนิน
คอรดเดิมของทอน A แนวทํานองท่ีสรางใหมนี้มีการดัดแปลงจากทํานองทอน A เชน 
มีการเปลี่ยนลักษณะจังหวะและเพิ่มโนต A3 เปนโนตเสียงคาง (Pedal Note) (หองที่ 88) 
มีการเปลี่ยนลักษณะจังหวะและปรับชวงเสียง (หองท่ี 90) และมีการเปลี่ยนทํานอง
จากโนตเขบ็ตหนึ่งช้ันเปนโนตสามพยางค และโนตเขบ็ตสองช้ัน (หองที่  93)  
ดังตัวอยางท่ี 5  

   
 

ตัวอยางท่ี 5  การแปรทํานอง (ทอนเช่ือม) 
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ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ

 
 

ตัวอยางท่ี 5 (ตอ)  การแปรทํานอง (ทอนเช่ือม) 
ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ

 

 5. แนวคิดการใชชวงเสียงและลกัษณะจังหวะ 
 แนวคิดการใชชวงเสียงและลักษณะจังหวะ ปรากฎในทอน Solo 2 เปนการบรรเลง
แนวทํานองใหมที่มีการใชชวงเสียงคอนขางกวาง โดยมีโนตตํ่าสุดคือโนต  C4  
(หองที่ 102) และโนตสูงสุดคือโนต G6 (หองที่ 96) นอกจากนั้น ลักษณะจังหวะยังมี
การใชโนตเขบ็ตหนึ่งช้ัน ผสมผสานกับโนตเขบ็ตสองช้ัน อีกทั้งมีการใชโนตเขบ็ตสองช้ัน
หกพยางค (หองที ่103) เพื่อเรงความเร็วของทํานองในการสงเขาทอนจบ ดังตัวอยางที่ 6 
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ตัวอยางท่ี 6  การใชชวงเสียงและลักษณะจังหวะ (ทอน Solo 2) 
ที่มา:  อรัญ อินสมบตั ิ

 

เทคนิคการบรรเลงกีตาร 
 บทเพลง แมนแฮตตัน มีการใชเทคนิคของกีตารไฟฟาหลากหลาย แตที่สราง
สีสันใหกับบทเพลงที่สําคัญ ไดแก เทคนิคการบรรเลงเสียงฮารโมนิกส และเทคนิค  
การบรรเลงแบบสไลด ดังนี้ 
 1. เทคนิคการบรรเลงเสียงฮารโมนิกส 
 การบรรเลงเสียงฮารโมนิกส เปนเทคนิคหนึ่งที่นิยมใชบรรเลงบนกีตารไฟฟา  
สามารถผลิตเสียงดังกลาวไดหลายรูปแบบ เชน ผลิตเสียงฮารโมนิกสจากโนต C เฟรต 

(Fret) ที่ 1 บนสาย 2 วิธีการคือ ใชนิ้วช้ีมือขวาแตะบนเสนเดียวกัน โดยมีระยะหาง
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ออกไป 12 เฟรต จากนั้น ใชนิ้วกลางมือขวาดีดจะเกิดเปนเสียงฮารโมนิกสที่มีระดับ
เสียงสูงขึ้นไป 1 ชวงคูแปด (Octave) เปนตน โดยเทคนิคการบรรเลงลักษณะนี้จะอยู 
ในทอน A (หองที่ 28-29) ดังตัวอยางท่ี 7  
 

 
 

ตัวอยางท่ี 7  เทคนิคการบรรเลงเสียงฮารโมนิกส (ทอน A)  
ที่มา:  อรัญ อินสมบัต ิ

 

 2. เทคนิคการบรรเลงแบบสไลด  
 การบรรเลงแบบสไลด เปนเทคนิคการบรรเลงที่ใชอุปกรณที่เปนแทงแกวหรือ
แทงโลหะทรงกระบอก สวมไวที่นิ้วมือซายเพ่ือสไลดโนตบนสายกีตาร ทั้งนี้ จะใชนิ้ว
ใดก็ไดยกเวนนิ้วช้ี เพราะน้ิวช้ีทําหนาที่ปดสายที่ไมไดบรรเลงเพ่ือไมเกิดเสียงรบกวน  
เสียงที่ไดจากการบรรเลงแบบสไลด เปนท่ีจะทําใหเกิดเสียงคางยาวกวาปกติ ทําให
ทํานองมีมิติเสียงที่ไพเราะย่ิงขึ้น โดยเทคนิคนี้อยูในทอน B (หองที่ 64-78) ซึ่งมี
ลักษณะจังหวะคอนขางชา ทํานองสวนใหญเปนโนตตัวดําและโนตเขบ็ตหนึ่งช้ัน และ
มีสัญลักษณ w/slide กํากับไว ดังตัวอยางท่ี 8  
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ตัวอยางท่ี 8  เทคนิคการบรรเลงแบบสไลด (ทอน B) 
ที่มา:  อรัญ อินสมบตั ิ

 

บทสรุป 

 บทเพลง แมนแฮตตัน ประพันธโดย อีริค จอหนสัน เปนบทเพลงที่ไดรับ
อิทธิพลในการประพันธมาจากนักกีตารแจส เวส มอนทโกเมอรี่ ผูซึ่งนิยมนําเทคนิค
การบรรเลงแบบข้ันคูมาใชในบทเพลง ทั้งนี้ ยังมีบทเพลงที่เขาไดรับแรงบันดาลใจจาก 
เวส มอนท-โกเมอรี่อีกหนึ่งบทเพลงคือเพลง East Wes จากอัลบัม Ah Via Musicom 
(Bakert. B, 2020) อยางไรก็ตาม บทเพลง แมนแฮตตัน มีความยาวประมาณ 4.50 นาที
ประกอบดวยทอนเพลงจํานวน 6 ทอน ไดแก ทอน A ทอน Solo 1 ทอน B ทอนเช่ือม 
ทอน Solo 2 และทอนจบ โดยในแตละทอนมีการใชแนวคิดและเทคนิคการบรรเลงที่
หลากหลาย เชน การใชเทคนิคขั้นคู การใชเทคนิคคอรดทบขยาย การใชแนวคิด 
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บันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิค การใชแนวคิดชวงเสียงและลักษณะจังหวะ รวมถึง
การนําเทคนิคการบรรเลงกีตารมาใชในการประพันธเพื่อเพิ่มสีสันใหบทเพลงมี  
ความนาสนใจมากยิ่งขึ้น เชน เทคนิคการบรรเลงเสียงฮารโมนิกส และเทคนิค 
การบรรเลงแบบสไลด เปนตน ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปแนวคิดและเทคนิคในบทเพลง 
ทอน หองที ่ แนวคิดและเทคนิค 

A 1-41 เทคนิคการใชขั้นคู / เทคนิคการบรรเลงเสยีงฮารโมนิกส 

Solo 1 42-63 
แนวคิดการใชชวงเสียงและคอรดทบขยาย / แนวคิดการใช
บันไดเสียงไมเนอรเพนทาโทนิก 

B 64-87 เทคนิคการบรรเลงแบบสไลด 
เชื่อม 88-95 แนวคิดการแปรทํานอง 

Solo 2 96-102 แนวคิดการใชชวงเสียงและลักษณะจังหวะ 
จบ 103-115 เทคนิคการใชขั้นคู 

ที่มา:  อรัญ อินสมบัติ 
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ขอกําหนดของบทความตนฉบับ วารสารฟาเหนือ 
 

วารสารฟาเหนือ กําหนดตีพิมพปละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ 
กรกฎาคม-ธันวาคม) วารสารยินดีพิจารณาตีพิมพบทความวิจัย (Research Article) 

บทความวิชาการ (Academic Article) บทวิจารณหนังสือ (Book Review) เพื่อ
ตีพิมพตามที่เห็นสมควรและไมอยูในระหวางการพิจารณาลงพิมพในวารสารใด ๆ โดย
มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมศาสตรสาขาดังตอไปน้ี มนุษยศาสตรในดานประวัติศาสตร
และโบราณคดี ปรัชญาและศาสนา ภาษาและภาษาศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี 
วรรณกรรม ศิลปะ และดนตรี สาขาสังคมศาสตร ในดานสังคมศาสตร สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธุศึกษา ซึ่งกองบรรณาธิการจะพิจารณา
ตนฉบับ (Manuscript) ตามขอกําหนดของรูปแบบวารสาร และสงใหผูทรงคุณวุฒิใน
สาขา (Peer Review) จํานวน 3 ทาน เปนผูอาน หากผูทรงคุณวุฒิมีขอเสนอแนะใน 

การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม บทความอาจถูกดัดแปลงแกไขเน้ือหารูปแบบและสํานวน
ตามท่ีกองบรรณาธิการเห็นสมควร กองบรรณาธิการจะสงขอเสนอแนะใหแกผูนิพนธ
เพื่อดําเนินการ หากผูนิพนธมีเหตุผลตามหลักวิชาการที่ไมสามารถดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะได ขอใหช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรโดยกองบรรณาธิการจะพิจารณา 
การตีพิมพ เพือ่ใหวารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานและนําไปอางอิงได 
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วารสารฟาเหนือ ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 134 

การจัดเตรียมตนฉบับ 

 

 ความยาวของบทความ 15 – 20 หนากระดาษ A5 (14.8 x 21 ซม.)  
ตั้งคาหนากระดาษโดยเวนขอบบน 3.3 ซม. ขอบซาย 2 ซม. ขอบขวาและขอบลาง 2 ซม.
บทความใหใชรูปแบบตัวอักษร ดังน้ี 

 

ภาษา รูปแบบตัวอักษร ขนาด 
ภาษาไทย TH SarabunPSK 14 

ภาษาอังกฤษ TH SarabunPSK 14 

ภาษาจีน 

(อักษรจีนและตัวสะกดพินอิน) 
SimSun 10 

ภาษาเกาหล ี HY   9 

ภาษาญี่ปุน MS Mincho 9 

ดนตรี Opus Text 10 

สัทอักษร (IPA) Doulus SIL 11 
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สวนประกอบของบทความ ดังนี้ 

ลําดับ รายการ รายละเอียด 
1. ชื่อเรื่องบทความ  การระบุชื่อบทความมีรายละเอียดของภาษาท่ี ใช ใน 

การเขียนดังน้ี  

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ 

5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 
2. ชื่อผูเขียนทุกคน  การระบุชื่อผูเขียนโดยใหใชภาษาท่ีเขียนบทความและตาม

ดวยภาษาอังกฤษ รายละเอียดการเขียนเชิงอรรถ ดังน้ี 
บทความวิจัย/ วิชาการ:  
* Corresponding author, email:  
1 ตําแหนงทางวิชาการ/ หนวยงานตนสังกัด 

บทความวิจัย (วิทยานิพนธ) :  
* Corresponding author, email:  
1 นักศึกษาระดับปริญญา....../ หลักสูตร/ หนวยงานตนสังกัด 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ (หลัก/รวม)/ ตําแหนงทาง
วิชาการ/ หนวยงานตนสังกัด รายละเอียดของการเขียน 
แตละภาษาในสวนเชิงอรรถดังน้ี  

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษ 

3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ 

5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 
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ลําดับ รายการ รายละเอียด 
3. บทคัดยอ  ภาษาท่ีใชเขียนบทคัดยอดังน้ี 

1) ภาษาไทย : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

2) ภาษาอังกฤษ : ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
3) ภาษาจีน : ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ 

4) ภาษาเกาหลี : ภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ 

5) ภาษาญ่ีปุน : ภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 

ความยาวไมเกิน 150 – 300 คํา พรอมระบุ คําสําคัญ/
Keywords จํากัด 3 – 5 คํา  

4. บทความ 

  
บทความแตละประเภทควรครอบคลุมประเด็นดังน้ี 

1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เน้ือหา และ
บทสรุป  
2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนํา วัตถุประสงค ทบทวน
วรรณกรรม หรือแนวคิดและทฤษฎี (ถามี) วิธีการวิจัย 
ผลการวิจัย สรุปผลและอภิปรายผล  
3) บทวิจารณหนังสือ ประกอบดวย บทนํา เน้ือหาโดยยอ 
บทวิจารณหนังสือ 

5. เอกสารอางอิง ใชการอางอิงแบบ APA 7 

6. รูปภาพ แผนภูมิ 
ตารางประกอบ 
หรืออื่น ๆ (ถามี) 

ตองมีหมายเลขกํากับในบทความ อางอิง แหลงท่ีมาของ
ขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอื่น ใชรูป
ภาพสีหรือขาว-ดําท่ี มีความคมชัด (ไฟลรูปชนิด TIFF หรือ 
JPEG ความละเอียดไมนอยกวา 300 dpi ขนาดไฟลไมนอย
กวา 500 KB) 
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การอางอิงในเนื้อหา (Citing references in text) 

1. การอางอิงในเน้ือหาใชระบบนาม-ป โดยมรีูปแบบการเขียนดังนี้  
 1.1 ผูแตง 1 คน  

  
เครื่องหมาย / หมายถึง เวนวรรค 1 ระยะ 

ตัวอยาง  
 อาภิสรา  พลนรัตน (2562) ไดวิจยัเรื่อง...  
 ...และกําหนดระยะจบการศึกษา สอนทั้งวิชาสามัญและศาสนา (อัลณิกา 
สายน้ําเย็น, 2559)  
 …shows that the younger generations of those sections of the 

community one would (Trugil, 2000)  
1.2 ผูแตง 2 คน  

 

ตัวอยาง  
 นภัทร อังกูรสินธนา และ อาภิสรา พลนรัตน (2559) กลาวถึง...  
...และการรณรงคการปองกันการปราบปรามยาเสพติดระดับโลก Sony and Aunty 

(1999) ดังรายละเอียด... 
 

 

ไทย   ชื่อ/สกุล/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล,/ป)  
อังกฤษ   สกุล/(ป) หรือ (สกุล,/ป)  

ไทย  ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล,/ป)  
อังกฤษ  สกุล/and/สกุล/(ป) หรือ (สกุล/&/สกุล,/ป)  
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 1.3 ผูแตง 3 คนขึ้นไป 

 

ตัวอยาง  
มณี จําปาแพง และคณะ (2560) กลาวถึง... 
...ไดแบงองคประกอบของการพูดภาษาไว 5 ประการ... (Bartz et al., 

1979) 
 

2. การอางอิงมากกวาสองแหลงขอมูลใหเขียนเรียงตามลําดับอักษร ดังนี ้ 
 ...สอดคลองกับผลการศึกษาของอลิสา คุมเคี่ยม (2562) และ นภัทร อังกูร
สินธนา (2562)…  
 …หรือสิ่งที่เกิดกับมนุษย (อภิวัช เกิดด,ี 2549; มัณฑนา แสงส,ี 2558)  
 …การวัดที่มีตัวแปรแฝงหลายตัว (Embretson & Reise, 2000; 

Marveldeet al., 2006)  
 

 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล/และคณะ/(ป) หรือ (ชื่อ/สกุล/และคณะ,/ป)  
อังกฤษ  สกุล/et/al./(ป) หรือ (สกุล/et/al.,/ป)  
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3. การอางอิงจากขอมูลจากแหลงขอมูลระดับทุติยภูมิ  
  3.1 การอางอิงหนาขอความ  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
 Arnett (2000, as cited in Claiborne & Drewery, 2010) suggests 

there is an emerging adult stage in the lifespan of humans, covering 

young people between the ages of 18 and 25 years.   

 3.2 การอางอิงทายขอความ  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
 ... (Snow, 2006 as cited in Goldstein et al., 2013) …  

 

 

 

 

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขียน (2)  
ไทย   ช่ือ1/สกุล1/(ป,/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…………  

อังกฤษ   สกุล1/(ป,/as cited in/สกุล2,/ป)…………  

งานของผูเขียน (1) ถูกอางอยูในงานของผูเขียน (2)  
ไทย   …(ช่ือ1/สกุล,1/ป/อางถึงใน/ชื่อ2/สกุล2,/ป)…  

อังกฤษ   …(สกุล,1/ป/as cited in/สกุล2,/ป)…  
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4. การอางอิงจากบทสัมภาษณ   
การเขียนอางอิงจากบทสัมภาษณ กรณีไมมีการเผยแพรเปนสาธารณะ 

ใหเขียนอางอิงในเนื้อหาเทาน้ัน โดยไมตองใสเปนรายการอางอิงทายเลม  

ตัวอยาง  
 ไกรสิทธ์ิ จามรจันทรสาขา (ชีวิตในเมืองกรุง, 1 มิถุนายน 2559)  
 (รุงโรจน ตนประดิษฐ, การพูดในที่ชุมชน, 8 ตุลาคม 2558)  
 E.-M. Paradis (personal communication, February 24, 2020)  
 (J. Brown, personal communication, April 27, 2019)  
 

5. การอางอิงขอมูลกรณีทีไ่มมีช่ือผูเขียน  

 

 

 

ตัวอยาง  
 (“ธรรมะดับทุกข: ทุกขสุขอยูท่ีใจ”, 2548)  
 “ธรรมะดับทุกข: ทุกขสุขอยูท่ีใจ” (2548)  
 (“Smile Coffee”, 2019)  
 “Smile Coffee” (2019)  

* กรณีที่ไมมีวันท่ีเผยแพรปรากฏ ใหใส ม.ป.ป. หรือ n.d.  
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรอื ค.ศ. ใหใสแค ป เทานั้น  

* ถาช่ือเรื่องมียาวเกินมากเกินไป ใหใสเฉพาะ คําแรก ๆ ของช่ือเรื่องเทานั้น  

ไทย  (“ชื่อเรื่อง”,/ปท่ีเผยแพร) หรือ “ชื่อเร่ือง”/(ปท่ีเผยแพร)  
อังกฤษ  (“Title”,/ปท่ีเผยแพร) หรือ “Title”/(ปท่ีเผยแพร)  
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การเขียนรายการอางอิง (References) 

หนังสือ (ในรูปแบบรูปเลม/อิเล็กทรอนิกสที่ไมมีเลข DOI) 
1) ผูแตง 1 คน  

 

 

ตัวอยาง  
อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2547). หลักการโยธวาทิต (พิมพครั้งท่ี 1).  

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
องอาจ อินทนิเวศ. (2560). ดนตรีชาติพันธุในเชียงราย (พิมพครั้งที่ 1). 

สํานักพิมพมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย.
http://drive.google.com/file/d/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1c

YWzQiaNl 

Fennel, F. (2008). A Conductor’s Interpretive Analysis of 

Masterworks for Band (3th ed.). Meredith.  
 
 

 
 
 

ไทย ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)*./ชื่อเรื่อง/(พิมพคร้ังท่ี)**./สํานักพิมพ.***/URL (ถามี) 
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพคร้ังท่ี)./สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
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 2) ผูแตง 2 คน  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
กัลยาณี สายสุข และ อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2559). ดนตรีไทย (พิมพ

ครั้งท่ี 1). มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.  
Williamson, J.E., Battisti, F., & Corporon, E. (2008). Rehearsing 

The Band (3rd ed.). Meredith.  
Zeinali, A. A., & Lisec, A. (2017). English Conversation. (2nd ed.). 

Chiang Rai University. 

http://www.crru.ac.th/file/2017/1HiTwiRh1Er73hVYIMh1

cYRzQiafl 

* กรณีไมปรากฏปท่ีพิมพใหใส (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  
** กรณีพิมพคร้ังท่ี1 ไมตองระบุครั้งท่ีพิมพ 
*** กรณีไมปรากฏเมืองหรือสํานักพิมพใหใส (ม.ป.ท.) หรือ (n.p.)  
 

 

 

 

 

ไทย     ชื่อ/สกุล/และ/ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชื่อ.,/&/สกุล,/ชื่อ./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./  
          ///////สํานักพิมพ./URL (ถามี) 
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3) ผูแตง 3-20 คน ใหใสช่ือทุกคน  

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  
ธภัฏ สังขวิจิตรา, กัลยาณี สายสุข, อดิวัชร พนาพงศไพศาล, ศุภรัตน  

อินทนิเวศ, ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ, กฤษณพล ทีครูซ, และ  
จักรกริช ฉิมนอก. (2557). สุนทรียภาพสรางสรรค. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย.  

  Johnson, N. R., Olivares, J. G., Zeinali, A. A., & Lisec, A. (2018).  
Structure of English. Chiang Rai University.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ1/สกุล1,/ชื่อ2/สกุล2,/ชื่อ3/สกุล3,/ชื่อ4/สกุล4,/ชื่อ5/สกุล5,/ชื่อ6/สกุล6,/และ/ชื่อ7/  
 ///////สกุล7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ. /URL (ถาม)ี 

อังกฤษ  สกุล1,/อักษรยอชือ่1.,/สกุล2,/อักษรยอชือ่2.,/สกุล3,/อักษรยอชื่อ3.,/สกุล4,/  
 ///////อักษรยอชือ่4.,/สกุล5,/อักษรยอชื่อ5.,/สกุล6,/อักษรยอชื่อ6.,/&/สกุล7,/  
 ///////อักษรยอชือ่7./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ. /URL (ถามี) 
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หนังสือ (ในรูปแบบอิเล็กทรอนกิสทีม่ีเลข DOI)  
 

 

 

ตัวอยาง  
Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From 

attitudes to social action (2nd ed.). American 
Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168-000 

* กรณีหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีการเผยแพรทั้งแบบรูปเลมและแบบดิจิทัล ใหระบุช่ือ
สํานักพิมพตามแบบรูปเลม 

 

หนังสือแปล  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
โมกิ, เคน. (2561). อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู [The Little 

Book of Ikigai]. (พิมพครั้งท่ี 3). มูฟพับริชช่ิง. 
Süskind, P. (2010). Perfume [Das Perfum]. Penguin. 

 

ไทย      สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือภาษาไทย]/ 
              ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่องภาษาตนฉบับ/[ชื่อหนังสือ ภาษาอังกฤษ]/  
             ///////(พิมพครั้งที่)./สํานักพมิพ.  

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี)./สํานักพิมพ./https://doi.org/เลข DOI 

อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปพิมพ)./ชือ่เรื่อง/(พิมพครั้งที่)./สํานักพิมพ.   
          ///////https://doi.org/เลข DOI 
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บทในหนังสือ  

 

 

 

 

ตัวอยาง  
ดุษฎี มีปอม และ นิลวรรณ ถมังรกัษสัตว. (2551). วัฒนธรรมดนตรี

ภาคเหนือ. ใน สุระ ดามาพงษ และ ทวีศักดิ์ จริงกิจ (บ.ก.),  
ดนตรี –นาฏศิลป (น. 5-6). วัฒนาพานิช.  

Liora, B., (2021). Craftsmanship in Academia: Skilled 
Improvisation in Research, Teaching, and Leadership. In 

M. L. Espeland  
(Ed.),  (pp. 3–12). Springer.   

 

* กรณีทีไ่มปรากฏนามผูแตง ใหใสชื่อเร่ืองแทน ตัวอยาง แผนการศึกษาแหงชาติ 
ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540-2544…. 
 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชือ่บทหรือชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธกิาร/(บ.ก.),/ 
             ///////ชื่อหนังสือ/(น./เลขหนา)./สํานักพิมพ.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป พิมพ)./ชื่อบทหรอืชื่อบทความ./in/ชื่อบรรณาธิการ/  
 ///////(Ed. หรือ Eds.),/ชื่อหนังสือ/(pp./เลขหนา)./สํานักพิมพ.  
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บทความในวารสารแบบรูปเลม/อิเล็กทรอนิกสที่ไมมี DOI  

 

 

 

ตัวอยาง  
อดิวัชร พนาพงศไพศาล. (2561). ภูมิปญญาทางดานดนตรีกับการสบืทอด

และการอนรุักษของ 7 กลุมชาติพนัธุชุมชนตําบลวาวี อําเภอแม
สรวย จังหวัดเชียงราย. วารสารดนตรีรังสิต, 13(2), 89-103. 

Leman, L. (2021). Co-regulated timing in music ensembles: A 

Bayesian listener perspective. Journal of New Music 

Research, 50(2), 121-132.  
 

บทความในวารสารอิเล็กทรอนิกส (มี DOI)  
 

 

 

 

ตัวอยาง   
Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, 

marital status, and the survival times of terminally ill 

patients. Health Psychology, 24(1), 225-229. 
https://doi.org/10.1037/0278-6133.24.2.225 

* กรณีท่ี DOI แบบท่ีใชเดิมยาวและซับซอน ผูเขียนสามารถเลือกใช DOI แบบสั้นหรือแบบยาวก็ได 

ไทย      ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/เลขหนา.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป พิมพ)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/      
           ///////เลขหนา.  

 ไทย     ชื่อ/สกุล./(ป พิมพ)./ชือ่บทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/  
           ///////เลขหนา./https://doi.org/เลข doi  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป พิมพ)./ชือ่บทความ./ชื่อวารสาร,/เลขของปที(่เลขของฉบับที่),/ 
            //////เลขหนา./https://doi.org/เลข doi  
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หนังสือพิมพและหนังสือพิมพออนไลน  
 

 

 

ตัวอยาง  
 พงษพรรณ บุญเลิศ. (2561, 15 สงิหาคม). เดลินิวสวาไรตี้: ‘สื่อพิพิธภัณฑ’  

เชื่อมยุคสมยั เขาถึงดวย ‘มติิใหม’ อินเทรนด. เดลินิวส, 4.  
  Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain  

agile. The New York Times. http://www.nytimes.com 

  

วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

(Doctoral dissertation/ Master’s thesis)  

1) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตที่ไมได
ตีพิมพ  
 

 

 

ตัวอยาง  
รณชัย ศิลากร. (2547). ผลของโครงการปฏิบัติสมาธิเบื้องตนตามทฤษฎี

ของมาสโลว [วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]. 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป,/วัน/เดือน)./ชื่อคอลัมน./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.*  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป,/เดือน/วัน)./ชื่อคอลัมน./ชื่อหนังสือพิมพ,/เลขหนา.*  

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบณัฑิต ไมไดตีพิมพ    
          ///////หรือ วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ]./ชื่อมหาวทิยาลัย.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Unpublished doctoral 

          ///////dissertation or Unpublished master’s thesis]./ชื่อมหาวิทยาลัย. 
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Jung, M. S. (2014). A structural equation model on core 

competence of nursing students [Unpublished 

doctoral dissertation]. Choong-Ang University.  
 

 2) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตจาก
เว็บไซต (ไมอยูในฐานขอมูลเชิงพาณิชย)  

 

 

 

 

 

ตัวอยาง  
 วราภรณ โพธ์ิศรปีระเสริฐ. (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการ 

พูดสําหรับครูปฐมวัยโดยใชเทคนิคการละคร [วิทยานิพนธ
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย]. Chulalongkorn 
University Intellectual Repository (CUIR). 
http://cuir. car.chula.ac.th/handle/123456789/302  

  Ata, A. (2015). Factor effecting teacher-child communication  

skill & self efficacy beliefs: An investigation on 

preschool teachers [Master’s  thesis, Middle East 

Technical University]. Middle East Technical University 
Library. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12619101/index.pdf  

* กรณีที่เปนเอกสารออนไลน ใหเติม URL ตอจากเลขหนา 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ    
              ///////วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต./URL  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ปที่เผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/[Doctoral dissertation or 

 ///////Master’s thesis,/ชื่อมหาวิทยาลัย]./ชื่อเว็บไซต./URL  
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3) วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต จาก
ฐานขอมูลเชิงพาณิชย  

 

 

 

 

 

  

 

ตัวอยาง  
  Hoontrakul, P. (1997). Asymmetric information, turnover   

anomaly, no trade and the short sale constraint: 

Theory and evidence (UMI No. 9721389) [Doctoral 

dissertation, Thammasat University]. ProQuest 

Dissertations and Theses database. 

   

 

 

 

 

 

ไทย    ชื่อ/สกุล./(ปท่ีเผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลข UMI หรือ เลขลําดับอื่น ๆ)/   
          ///////[วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,   

          ///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอช่ือ./(ปท่ีเผยแพร)./ชื่อวิทยานิพนธ/(หมายเลข UMI หรือ   

          ///////เลขลําดับอื่น ๆ)/[Doctoral dissertation or Master’s thesis,   

          ///////ช่ือมหาวิทยาลัย]./ชื่อฐานขอมูล.  
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เอกสารประกอบการประชุม/การประชุมวิชาการ ที่ไมมี proceeding (Symposium)  
 

 

 

 

ตัวอยาง  
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26-29). The art and  

significance of successfully identifying resilient 

individuals: A person-focused  approach. In A. M. 
Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), Perspectives 

on resilience: Conceptualization, measurement, 
and enhancement [Symposium]. Western 

Psychological Association 98th Annual Convention, 

Portland, OR, United States.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย  ชื่อ/สกุล./(ป,/วันที,่/เดือน)./ชื่อเร่ืองทีน่ําเสนอ./ใน/ชื่อ/(ประธาน),/ชื่อหัวขอการ 
              ///////ประชุม/[Symposium]./ชื่อการประชุม,/สถานที่ประชุม.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชือ่./(ป,/เดือน,/วันที่)./ชือ่เร่ืองท่ีนําเสนอ./In/อักษรชื่อยอ./สกุล/ 
              ///////(Chair),/ชื่อหัวขอการประชุม/[Symposium]./สถานที่ประชุม.  
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รายงานการประชุมเชิงวิชาการ (Proceeding)  
 1) ในรูปแบบรูปเลมหนังสือ  

 

 

 

 

 
* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ใหเติมตอทายจากฐานขอมูล ตัวอยาง ชื่อฐานขอมูล./https://doi.org/xxxx  

ตัวอยาง  
พัชราภา ตันติชูเวช. (2553). การศึกษาท่ัวไปกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคในประเทศมาเลเซียและสงิคโปร ศึกษาโดยเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย. ใน ศิริชัย กาญจนวาสี (บ.ก.), การขับเคล่ือน
คุณภาพการศึกษาไทย. การประชุมวิชาการและเผยแพร
ผลงานวิจัยระดับชาติ (น. 97–102). คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

Katz, I., Gabayan, K., & Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface  

using  multiple  cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, 

D. Popescu, & P.  Scheunders (Eds.), Lecture notes in 

computer science: Vol. 4678.  Advanced concepts 

for intelligent vision systems (pp. 97-108).  Springer-
Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-540-74607-2_9  

 

 

ไทย     ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อบทความ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก.),/ชื่อหัวขอการประชุม./  
           ///////ชื่อการประชุม/(น./เลขหนา)./ฐานขอมูล.  
อังกฤษ สกุล,/อักษรยอช่ือ./(ป)./ชื่อเรื่อง./In/ชื่อบรรณาธิการ/(Ed. หรือ Eds.),/  
           ///////ชื่อหัวขอการประชุม./ชื่อการประชุม/(pp./เลขหนา)./ฐานขอมูล.  
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2) ในรูปแบบวารสาร  
 

 

 

 

 
* กรณีมีเลข DOI หรือ URL ใหเติมตอทายจากฐานขอมูล ตัวอยาง ชื่อฐานขอมูล./https://doi.org/xxxx 

ตัวอยาง  
กัลยาณี สายสุข. (2561). การเฝาระวังทางวัฒนธรรมเพ่ือการดํารงอยูของ 

ชางทําเครื่องดนตรีพื้นเมืองในจังหวัดเชียงราย. วารสาร  
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , 
7 (ฉบับพิเศษ), 19-31. 

Vaccaro, V. L. (2004). The evolution of business models and   

marketing strategies in the music industry. 
International Journal on media management, 
6(1&2), 46-58. 
https://doi.org/10.1080/14241277.2004.9669381 

 

 

 

 

 

ไทย      ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเร่ืองยอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/    
            ///////เลขหนา./URL  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป)./ชื่อเรื่อง:/ชื่อเรื่องยอย./ชื่อวารสาร,/เลขของปที่(เลขของฉบับที่),/  
           ///////เลขหนา./URL  
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เอกสารที่ไมไดตีพิมพ (เอกสารประกอบการเรียน)  

 

 
 

ตัวอยาง  
อัลณกิา สายน้าํเย็น. (2559). ไวยากรณภาษาญ่ีปุน [เอกสารไมได ตีพิมพ].  

คณะมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 
 Saisuk, K. & Pidokrajt, N. (2012). Music and India. [Unpublished   

   manuscript]. Collage of Music, Mahidol University.  

 เว็บไซต  
 

 
 

* กรณีที่ไมมีวันที่เผยแพรปรากฏ ใหใส (ม.ป.ป.) หรือ (n.d.)  
* กรณีที่มีปรากฏเฉพาะ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ใหใสแค (ป) เทานั้น  

* กรณีชื่อผูเขียนและชื่อเวบ็ไซตเปนชื่อเดียวกัน ใหตดัชื่อเวบ็ไซตออก  

ตัวอยาง  
อนันต ลือประดิษฐ. (2559, 10 มีนาคม). ดนตรีเชื่อมมิตรภาพไทย-กัมพูชา. 

กรุงเทพธุรกิจ.https://www.bangkokbiznews.com/news/ 

    detail/690141 

Cross, A. (2016, January 6). Will Streaming Kill Downloading in   

2017. A journal of musical thing. http://ajournal of 

musicalthings.com/will-streaming-kill-downloading-2017 

 

ไทย      ชื่อ/สกุล./(ป)./ชื่อเอกสาร/[เอกสารที่ไมไดตีพิมพ]./คณะ,/มหาวิทยาลัย.  
อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อ./(ป)./ชื่อเอกสาร/[Unpublished manuscript]./คณะ,/ 
           ///////มหาวิทยาลัย.  

ไทย      ชื่อ/สกุลผูเขยีน./(ป,/วัน/เดือนที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต./URL  

อังกฤษ  สกุล,/อักษรยอชื่อผูเขียน./(ป, เดือน/วันที่เผยแพร)./ชื่อบทความ./ชื่อเว็บไซต./URL  
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วิธีการจัดเรียงรายการอางอิง 
1. การเรียงตามลําดับอักษร  
ภาษาไทย  ใชหลักการเดยีวกับการเรียงคําในพจนานุกรมฉบับ 

ราชบัณฑติยสถาน โดยเรียงตามรปูพยัญชนะ ก-ฮ สวนคําที่
ขึ้นตนดวยพยัญชนะเดียวกันใหเรยีงตามรูปสระ ดังนี้   
อะ อัว อัวะ อา อ า อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย 
เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ  

 ภาษาอังกฤษ  ใชหลักการเดยีวกับการเรียงคําใน Dictionary โดยเรียง A-Z  

  ตัวอยาง Singh, Y., มากอน Singh Siddhu, N.  
   Villafuerte, S. A., มากอน Villa-Lobos, J.  
 

2. การเรียงลําดับงานหลายงานท่ีมีชื่อผูแตงคนแรกเปนชื่อคนเดียวกัน  

2.1 ถาช่ือผูแตงทุกคนเหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ปท่ีพิมพ  
 ตัวอยาง  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2548).   
  เพ็ญพรรณ เจริญพร. (2550).   
  Cabading, J. R., & Wright, K. (2000).   
  Cabading, J. R., & Wright, K. (2001).   
2.2 ถาช่ือผูแตงท่ีแตกตางกัน ใหจดัเรียงตาม งานท่ีมีชื่อผูแตงคนเดียว มากอน งานท่ี
มีชื่อผูแตงคนอื่นรวม   

ตัวอยาง  ถิรนันท อนวัชศิริวงศ. (2550).  
  ถิรนันท อนวัชศิริวงศ และ พิรุณ อนวัชศิริวงศ. (2552).   
  Alleyne, R. L. (2001).  
  Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).   
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2.3 ถาช่ือผูแตงคนแรกเปนคนเดียวกันและช่ือผูแตงคนท่ีสอง หรือคนที่สามตางกัน 

ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรตัวแรกของช่ือสกุลของผูแตงคนที่สอง และคนที่สาม
ตามลําดับ  

 ตัวอยาง จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และ คํานวณ บญัชา. (2549).   
            จักร ติงศภัทย, จุฑา เทียนไทย, และ พิบูล ทีรขันธ. (2551).   
  Boockvar, K. S., & Burack, O. R. (2007).  

Boockvar, K. S., Carlson LaCorte, H., Giambanco, V., 
Friedman,  B., & Siu, A. (2006).   

2.4 ถาช่ือผูแตง คนแรกมีช่ือ สกุล เหมือนกัน ใหจัดเรียงตาม ลําดับอักษรยอช่ือตน
และช่ือกลางของช่ือผูแตงคนแรก  

 ตัวอยาง Mathur, A. L., & Wallston, J. (1999).   
            Mathur, S. E., & Ahlers, R. J. (1998).  

------------------------------------------------------------------------------------ 
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บทเพลง 9-R3 SEAT สําหรับกีตารไฟฟา
9-R3 SEATfor Electric Guitar
เจตนิพิฐ สังขวิจิตร Jetnipith Sungwijit

บทความวิจัย

การฝกซอมบทเพลง ยิปซีโทนิก ประพันธโดยเจสซี มังคแมน และบทเพลง เท็กซัส
โฮดาวน ประพันธโดยเดวิด ฟรีดแมน
Practice Techniques in Gypsy Tonic by Jesse Monkmanand Texas
Hoedown by David Friedman
ดนุพงษ หงษโภคาพันธและ ธีรัช เลาหวีระพานิช
Danupong Hongpokapanand Teerus Laohverapanich

กลวิธีการตั้งชื่อซีรีสเกาหลีเปนภาษาไทยในป 2016 – 2020
The Method of Thai Titles in Korean Drama Series 2016 – 2020
ตรียาภรณ สายจันทรและคณะ Treeyaporn Saijan and Others

การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำไทย สำหรับนักศึกษาชาวตางชาติ วิชาเอก
ภาษาและวัฒนธรรมไทยช้ันปที่ 3 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Development of Thai Writing Skills for Third-YearForeign Students Majoring 
in Language and Culture Faculty of Humanities, Chiang Rai Rajabhat 
University
ปยมาศ มาวงศ Piyamas Mavong

 การศึกษาความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียตอการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษาชั้นปที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1
A Study of Stakeholders Needs in 4th Year Internship Students of Bachelor 
of Arts, English Major, Chiang Rai Rajabhat University
เมษธิดา วงศทางสวัสดิ์ Mesathida Vongtangswad

กลวิธีทางภาษาโนมนาวใจในรายการเกมโชว : เกมตอชีวิต 
Persuasive Language Strategies Use inthe “GameTorChevit” T.V. Game Show
อภิสรา ชั้วทอง และเขมฤทัย บุญวรรณ Apissra Chuathong and
Khemruthai Boonwan

การวิเคราะหเทคนิคการบรรเลงกีตารในบทเพลง แมนแฮตตัน
ประพันธโดย อีริค จอหนสัน
Analysis of the Guitar Techniques in Manhattan Composed by Eric Johnson
อรัญ อินสมบัติและ ธภัฎ สังขวิจิตร Aran Insombatand Thaphad Sungwijit


