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บทคัดยอ 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธจํานวน 13 เพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชนิพนธระหวาง พ.ศ. 2489 – พ.ศ. 2538 แลวใหครูผูมีประสบการณในการสอนกีตารคลาสสิก

7 ทานคัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมจํานวน 7 เพลงนํามาเรียบเรียงสําหรับวงกีตารคลาสสิกในระดับช้ันตนและชั้นกลาง 

 วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอนวิชากีตารคลาสสิกระดับชั้นตนและชั้นกลางใน

ประเทศไทยซึ่งผูวิจัยมุงหวังวางานวิจัยครั้งนี้จะสามารถชวยใหนักเรียนกีตารคลาสสิกในระดับชั้นตนและชั้นกลางมีบทเพลง

เพื่อใชในการแสดงอันจะสงผลในการพัฒนาทักษะในการเลนกีตารของนักเรียนได 

 ผลของงานวิจัยพบวา บทเพลงพระราชนิพนธที่ผานการเรียบเรียงตามแนวทางกีตารคลาสสิกระดับชั้นตน

และช้ันกลางไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิกวาสามารถใชเปนส่ือในการเรียนการสอนวิชากีตาร

คลาสสิกเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนได และทําใหนักเรียนมีโอกาสไดแสดงความสามารถตอหนาสาธารณชนไดมากขึ้น 

 
คําสําคัญ : การเรียบเรียงเสียงประสาน, บทเพลงพระราชนิพนธ, กีตารคลาสสิก, ระดับช้ันตนและ ช้ันกลาง 

 

ABSTRACT 
 This research focused on a selection of thirteen songs of His Majesty the King Bhumibol 

Adulyadej of Thailand, composed between 1946 and 1995.  Seven out of those thirteen songs were chosen by 

experienced classical guitar teachers for their suitability to be arranged for classical guitar ensembles at 

beginner and intermediate levels. 

 The objective of this research was to create teaching and learning materials for classical guitar 

ensembles in Thailand. This research will provide classical guitar students in Thailand at beginner and 
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intermediate levels with songs appropriate for their recitals.  This will contribute to the development of students' 

classical guitar skills. 

 The results of this research revealed that Thai classical guitar experts confirm that the H.M. the 

King’s songs arranged for classical guitar ensembles can be used as materials for teaching, learning, and 

performing purposes.  In addition, these songs can be used to develop classical guitar skills of students at 

beginner and intermediate levels. 

 
Keywords : Arrangement, King Bhumibol’s Song, Beginner and Intermediate Levels 
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บทนํา 
 กีตารคลาสสิก (Classical Guitar) ไดรับความนิยมอยางกวางขวางในประเทศไทยในปจจุบัน เพราะเปน

เครื่องดนตรีที่ใหเสียงไพเราะ หาซื้องาย พกพาสะดวก และราคาไมสูงจนเกินไป โดยมีโรงเรียนดนตรีเอกชนหลายแหงไดเปด

หลักสูตรวิชากีตารคลาสสิกขึ้นมาเพื่อรองรับนักเรียนที่ชื่นชอบในการเลนกีตารคลาสสิก เชนโรงเรียนดนตรีสยามกลการ 

(Yamaha Music Foundation) หรือ โรงเรียนดนตรีเคพีเอ็น (KPN Music Academy) เปนตน 

 หลักสูตรวิชากีตารคลาสสิกโดยทั่วไป มีทั้งการเรียนแบบเดี่ยวและแบบกลุม ซึ่งทั้งสองหลักสูตรนี้แบง

นักเรียนออกเปน 3 ระดับตามความสามารถคือ ระดับช้ันตน (Beginner)  ชั้นกลาง (Intermediate) และชั้นสูง 

(Professional) ในชวงการเรียนปแรก นักเรียนกีตารชั้นตนและชั้นกลาง จะไดแสดงดนตรีตอหนาสาธารณชนครั้งแรกโดย

การคัดเลือกจากครูผูสอน เพื่อแสดงความสามารถในการบรรเลงกีตารคลาสสิกทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุม ซึ่งการแสดง

กีตารแบบกลุมที่เรียกวากีตารรวมวง (Guitar Ensemble) นั้นมีความสําคัญอยางมากที่นักเรียนกีตารทุกคนควรไดรับ

ประสบการณนี้เพราะ Guitar Ensemble จะชวยพัฒนาการเลนกีตารของนักเรียนใหดีขึ้นอยางรวดเร็วจากเหตุผลดังตอไปนี้ 

 1. Guitar Ensemble สามารถสรางความสนุกสนานใหกับผูเลนเพราะเปนการเลนกีตารพรอมกันหลายคน

ทําใหเด็กนักเรียนไดเพื่อนใหม เกิดแรงจูงใจในการฝกซอม 

 2. ทักษะดานการฟงของนักเรียนจะไดรับการพัฒนาจากการรูจักแยกแยะเสียงกีตารในแนวตางๆ จากเพื่อน

รวมวง และเมื่อทักษะในการฟงถูกพัฒนายอมทําใหการเลนกีตารดีขึ้นเปนลําดับ (วรเทพ รัตนาอัมพวัลย: สัมภาษณ 18 

ก.พ. 2552) 

 3. ทําใหนักเรียนรูจักความรับผิดชอบจากแนวกีตารที่นักเรียนไดรับมอบหมายใหเลน ซึ่งนักเรียนตองฝกซอม

เพื่อใหสามารถเลนรวมกับเพื่อนในวงได ซึ่งความรับผิดชอบนี้เมื่อถูกปลูกฝงในตัวนักเรียนยอมสงผลใหนักเรียนหมั่นฝกซอม

บทเพลงอื่นๆ ที่ครูสอนในโอกาสตอไปเพื่อใหการเรียนการสอนระหวางครูและนักเรียนเปนไปดวยดี 

 4. ชวยใหการแสดงบนเวทีครั้งแรกของนักเรียนเปนไปไดงายขึ้น เนื่องจาก Guitar Ensemble มีขอไดเปรียบ

ในเรื่องชวยลดความตื่นเตนของนักเรียนเพราะมีเพื่อนคอยสรางความมั่นใจ แมหากมีคนหนึ่งคนใดที่เลนผิดก็ยังมีเพื่อนคน

อื่นๆ เลนอยู ทําใหการแสดงดําเนินไปอยางราบรื่นไมสะดุดหรือหยุดกลางคัน ซึ่งประสบการณดานการแสดงมีความจําเปน

อยางยิ่งในการเรียนดนตรีทุกๆ ประเภท เพราะการแสดงจะสรางความภูมิใจ ความประทับใจ ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจใน

การเลนเครื่องดนตรียิ่งขึ้น และทําใหการเรียนมีเปาหมายชัดเจนคือการหมั่นฝกซอมสําหรับการแสดงในครั้งตอไป 

 แตทวาในการแสดงความสามารถของนักเรียนกีตารในโรงเรียนดนตรีทั่วๆ ไปโดยเฉพาะนักเรียนกีตารชั้นตน

และช้ันกลางนั้นกลับไมคอยปรากฏการแสดงประเภท Guitar Ensemble สืบเนื่องจากในประเทศไทยหาบทเพลง Guitar 

Ensemble ระดับช้ันตนและชั้นกลางไดคอนขางยากและที่มีอยูสวนใหญเปนเพลงตางประเทศซึ่งทํานองไมคุนหูหรือไม



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 1500 

นาสนใจ ดังนั้นการแสดงจึงมักเปนการแสดงกีตารเดี่ยวเปนสวนใหญซึ่งก็มักจะเปนการแสดงของนักเรียนตั้งแตระดับชั้น

กลางตอนปลายถึงชั้นสูงที่เกงแลวเทานั้น 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะแกไขปญหาการขาดแคลนเพลงสําหรับวง Guitar Ensemble ของนักเรียนกีตารชั้นตน

และช้ันกลางโดยการนําบทเพลงพระราชนิพนธมาเรียบเรียงใหมสําหรับกีตารคลาสสิกไมเกิน 4 แนว สําหรับเหตุผลที่เลือก

บทเพลงพระราชนิพนธนั้นเนื่องจากบทเพลงพระราชนิพนธมีทํานองที่คุนหูคนไทย มีคุณคาทางดนตรีถือเปนดนตรีรวมสมัย

ที่ไดรับความนิยมตลอดมาในสังคมไทย โดยเพลงพระราชนิพนธแทบทุกเพลงจะมีทวงทํานองและเสียงประสานไพเราะ 

ทางเดินคอรดที่ควรแกการวิเคราะหศึกษา และปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีบทเพลงพระราชนิพนธสําหรับกีตารคลาสสิก

แบบรวมวงมากอน จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ผูวิจัยเลือกที่จะสรางบทเพลงสําหรับวง Guitar Ensemble จากบทเพลงพระราช

นิพนธเพื่อเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพทางดานดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ใหบุคคล

ทั่วไปไดประจักษ 

 ผูวิจัยไดนําบทเพลงพระราชนิพนธใหครูผูมีประสบการณในการสอนกีตารคลาสสิกจํานวน 7 ทานลงคะแนน

ในแบบประเมิน แลวคัดเลือกเพลงที่ไดคะแนนสูงสุด 7 เพลงนํามาเรียบเรียงสําหรับวง Guitar Ensemble ไมเกิน 4 แนว เพื่อ

ใชเปนเพลงในการเรียนการสอนและการแสดงของนักเรียนกีตารชั้นตนและชั้นกลางเพื่อพัฒนาทักษะการเลนกีตารคลาสสิก

ของนักเรียนใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
1. ศึกษาหลักการและขั้นตอนวิธีการเรียบเรียงเพลง (Band Arranging) 
 ศึกษาหลักการเรียบเรียงเพลงสําหรับวงดนตรีใน ดานทฤษฎีดนตรี Jazz (Jazz Harmony) เนื่องจากบท

เพลงพระราชนิพนธสวนใหญมีพื้นฐานของการใชคอรดและการประสานเสียงแบบ Jazz และศึกษาหลักการเรียบเรียบเรียง

เพลงสําหรับวงดนตรีขนาดเล็ก โดยศึกษาแนวทางในการเรียบเรียงเพลงสําหรับวงดนตรีขนาดเล็ก เพื่อศึกษาองคประกอบ

ในการเรียบเรียงตามหลักสากลวาจําเปนตองคํานึงถึงในดานใดบางอันจะทําใหผลงานที่ออกมามีคุณคาทางดนตรี และผู

ปฏิบัติมีความสะดวกในการเลนและฝกซอม 

 
2. ศึกษาหลักการเรียบเรียงเพลงสําหรับกีตารคลาสสิก (Classical Guitar Arranging) 
 การเรียบเรียงเพลงพระราชนิพนธในงานวิจัยชิ้นนี้เปนลักษณะกีตารรวมวง ผูวิจัยไดศึกษาหลักการเรียบเรียง

ในดานตางๆ ดังนี้ 

 2.1 การเลือกใชบันไดเสียง (Key Signature) ใหเหมาะสมกับการบรรเลงดวยกีตารคลาสสิก เพราะกีตาร

คลาสสิกจะมีขอจํากัดในการเลนในบันไดเสียงที่มีหลายชารป (Sharp) หรือหลายแฟลต (Flat) บทเพลงที่นํามาเรียบเรียงจึง

ตองมีการปรับเปล่ียนบันไดเสียงเพื่อความเหมาะสม  

 2.2 การศึกษาทํานองเพลง (Melody) เพื่อจัดวางชวงเสียง (Range) ใหถูกตองในการบรรเลง เนื่องดวยกีตาร

คลาสสิกมีชวงเสียงที่ไมกวางเหมือนเครื่องดนตรีประเภทคียบอรด (Keyboard) ดังนั้นทํานองเพลงในบางทอนจึงตองมีการ

เพิ่มหรือลด Octave  

 2.3 การเลือกใชวิธีการประสานเสียง (Harmonization) เชน การไลโนตแบบอารเปกจิโอ (Arpeggio) การ

สรางทํานองประสาน (Counter Melody) การดําเนินแนวเบส (Walking Bass) การใชขั้นคูหรือทรัยแอด (Intervals, Triad) 

เปนตน 
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 2.4 การวางคอรดใหเหมาะสมกับแนวทํานองโดยศึกษาวิธีการจับคอรดในรูปแบบตางๆซึ่งคอรดชนิดเดียวกัน 

กีตารสามารถเลนไดหลายแบบและหลายตําแหนง การวางคอรดใหเหมาะสมกับแนวทํานองจะทําใหการบรรเลงเปนไป

โดยงาย 

 2.5 การเลือกใชเทคนิคการบรรเลงกีตารคลาสสิกในการเรียบเรียงเพื่อเพิ่มความนาสนใจใหกับบทเพลง เชน 

เทคนิคฮารโมนิค (Harmonic) เทคนิคสไลด (Slide) เทคนิคสเลอร (Slur) เปนตน 

 
3. ศึกษาเนื้อหาหลักสูตรวิชากีตารคลาสสิกระดับช้ันตนและชั้นกลาง  
 ผูวิจัยไดศึกษาขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรวิชากีตารคลาสสิกในระดับชั้นตนและชั้นกลาง จากสถาบันดนตรี

สยามกลการและสถาบันดนตรี เคพีเอ็น โดยศึกษาขอบเขตและรายละเอียดในสวนตางๆ เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับการ

บรรเลงเชน เทคนิคที่ใชในการบรรเลงกีตารคลาสสิกทั้งมือขวาและมือซาย (Right Hand-Left Hand Techniques) โนต 

รูปแบบของจังหวะที่ใชในการบรรเลง (Rhythmic Pattern) บันไดเสียงที่ใชในบทเพลง (Key Signature) เปนตน และสรุปผล

เพื่อใชเปนกรอบในการเรียบเรียงเพลง  

 
4. การคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธเพ่ือใชในการเรียบเรียง 
 ผูวิจัยไดคัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธจํานวน 13 บทเพลง จากหนังสือ ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนยรวม

ใจแหงปวงชน (2539) แลวใหครูผูมีประสบการณในการสอนกีตารคลาสสิกจํานวน 7 ทานคัดเลือกบทเพลงที่เหมาะสมที่สุด

จํานวน 7 เพลงเพื่อนํามาเรียบเรียง โดยหลักการคัดเลือกบทเพลง และคุณสมบัติของครูผูมีประสบการณในการสอนกีตาร

คลาสสิกมีดังนี้ 

หลักการคัดเลือกบทเพลง 

 -  เปนบทเพลงที่ไดรับความนิยมทํานองเปนที่คุนเคย 

 -  เปนบทเพลงที่เหมาะสมสําหรบัการนํามาเรียบเรียงสําหรับวงกีตารคลาสสิก 

คุณสมบัติของครูผูมีประสบการณทางกีตารคลาสสิก  

 -  จบการศึกษาดานดนตรีในระดับปริญญาตรี 

 -  เปนอาจารยสอนวิชากีตารคลาสสิกในสถาบันดนตรีเอกชน 

 -  มีประสบการณการสอนวิชากีตารคลาสสิกไมต่ํากวา 5 ป  

 -  เคยนําบทเพลงไทยสมัยนิยมมาเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก 

 
5. การเรียบเรียงบทเพลง 

 นําบทเพลง 7 บทเพลง ที่ผานการคัดเลือกมาเรียบเรียงโดยใชหลักการและวิธีการในการเรียบเรียงสําหรับ

กีตารคลาสสิกที่ผูวิจัยไดศึกษามาเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิกแบบรวมวงโดยใหองคประกอบของบทเพลงอยูในขอบเขต

ของเนื้อหา วิชากีตารคลาสสิกระดับชั้นตนและชั้นกลาง 

 
6. การตรวจสอบคุณภาพของบทเพลงที่ผานการเรียบเรียง  
 เมื่อผูวิจัยทําการเรียบเรียงเพลงทั้งหมดเสร็จแลว จะนําบทเพลงที่ผานการเรียบเรียงไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางดานกีตารคลาสสิก 5 ทาน ตรวจสอบบทเพลงวามีความถูกตองและเหมาะสมหรือไม โดยหลักการตรวจสอบบทเพลง 

และคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้ 
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หลักการการตรวจสอบบทเพลง 
1. ดานเทคนิคการบรรเลง 

 -  เทคนิคของมือซายและขวามีความเหมาะสมกับนักเรียนกีตารชั้นตนและชั้นกลาง 

 -  ตําแหนง (Position) ของแตละแนวเสียงมีความเหมาะสมกับนักเรียนกีตาร ชั้นตนและชั้นกลาง 

 -  เครื่องหมายทางดนตรีของเทคนิคการบรรเลงกีตารมีความเหมาะสม 

2. ดานการเรียนการสอน 

 -  เปนส่ือที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนกีตารระดับช้ันตนและชั้นกลาง 

 -  ในภาพรวมสามารถพัฒนาทักษะการเลนกีตารของนักเรียนใหมีความกาวหนาได 

 -  บทเพลงสรางแรงจูงใจในการเรียน 

3. ดานเทคนิคการเรียบเรียง 

 -  ลีลาดนตรีของแตละแนวมีความนาสนใจในการบรรเลง 

 -  การประสานเสียงมีความถูกตองตรงกับทางเดินคอรด 

 -  มีความกลมกลืนเมื่อบรรเลงพรอมกัน 

4. ดานสุนทรียะ 

 -  บทเพลงมีความเหมาะสมในการใชแสดงของนักเรียนกีตารชั้นตนและชั้นกลาง 

 -  องคประกอบโดยรวมของบทเพลงสามารถสรางความประทับใจแกผูฟง 

 
คุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ 
 -  เปนอาจารยสอนวิชากีตารคลาสสิกที่เปนที่ยอมรับในประเทศไทย 

 -  มีประสบการณการแสดงหรือการสอนวิชากีตารคลาสสิกไมต่ํากวา 10 ป  

 -  เคยนําบทเพลงไทยสมัยนิยมมาเรียบเรียงสําหรับกีตารคลาสสิก 

 

รายชื่อผูเช่ียวชาญ:  อาจารย วิทยา วอสเบียน   อาจารย แมนรัตน แสงสวางวัฒนะ   อาจารย ทวี มณีจารุทรรศน   

อาจารย วรเทพ รัตนาอัมพวัลย   และ อาจารย อรอมร จิโรจวงศ 

 
7. การปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
 เมื่อผูวิจัยไดรับผลการประเมินจากจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทานแลว ผูวิจัยนํามาวิเคราะห และหาทางปรับปรุง

แกไขโดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญถึงวิธีการอันเหมาะสมและสอดคลองกันอันจะทําใหบทเพลงมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 
8. สรุปผลการปรับแกตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
 บทเพลงที่ผานการปรับปรุงจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจนถึงขั้นตอนสุดทาย จะทําใหไดบทเพลงที่

สมบูรณ พรอมที่จะใชเปนส่ือในการเรียนการสอนประเภทกีตารคลาสสิกรวมวง (Guitar Ensemble) สําหรับนักเรียนกีตาร 

ในระดับชั้นตนและชั้นกลางตอไป 
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ผลการศึกษาวิจัย 
 
1. บทเพลงที่ผานการคัดเลือกจากครูผูมีประสบการณในการสอนกีตารคลาสสิก 
 

ตาราง   แสดงอันดับบทเพลงที่ไดคะแนนสูงสุด 7 อันดับ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

เพลง 
กรรมการ
คนที่ 1 

กรรมการ
คนที่ 2 

กรรมการ
คนที่ 3 

กรรมการ
คนที่ 4 

กรรมการ
คนที่ 5 

กรรมการ
คนที่ 6 

กรรมการ
คนที่ 7 

คะแนน
เฉลี่ย 

1. ใกลรุง 20 18 19 20 18 20 18 19 

2. Oh I Say 20 17 20 19 18 19 17 18.57 

3. สายฝน 20 18 19 19 19 18 17 18.57 

4. ชะตาชีวิต 17 19 20 19 18 19 17 18.42 

5. ลมหนาว 19 15 18 18 19 20 17 18 

6. แสงเดือน 17 15 19 19 20 16 17 17.57 

7. ความฝนอันสูงสุด 18 14 17 20 20 18 16 17.57 

8. ยามเย็น 20 15 16 20 16 20 16 17.57 

9. พรปใหม 13 17 18 18 18 16 18 16.85 

10.ดวงใจกับความรัก 20 17 17 18 17 15 12 16.57 

11. แสงเทียน 17 17 14 16 15 20 16 16.42 

12. แผนดินของเรา 12 16 18 18 17 12 18 15.87 

13. มารชราชวัลลภ 15 16 16 15 16 12 14 14.85 

 
2. การเรียบเรียงเพลง   
 ผูวิจัยไดนําบทเพลงที่ไดคะแนนสูงสุด 7 เพลงมาทําการเรียบเรียงโดยใชแนวทางตามทฤษฏีดนตรีและ

หลักการเรียบเรียงเพลงสําหรับกีตารคลาสสิกที่ไดศึกษามา ใหมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนกีตาร

คลาสสิกระดับชั้นตนและชั้นกลาง 

 
3 การประเมินบทเพลง 
 ผูวิจัยไดนําบทเพลงที่ผานการเรียบเรียงทั้ง 7 เพลงใหผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิกจํานวน 5 ทาน

ประเมินบทเพลง เพื่อใหบทเพลงมีความถูกตองตามหลักทฤษฎี หลักการเรียบเรียงบทเพลงสําหรับกีตารคลาสสิก และเพื่อ

ปรับปรุงบทเพลงใหมีความเหมาะสมสําหรับการบรรเลงของวงกีตารคลาสสิกระดับชั้นตนและชั้นกลาง โดยตองผานการ

ประเมินองคประกอบทางดนตรี 4 ดานคือ เนื้อหาดานเทคนิคการบรรเลง การเรียนการสอน เทคนิคการเรียบเรียงและ 

เนื้อหาดานสุนทรียะ 
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ตารางสรุปผลการประเมินเพลงจากผูเช่ียวชาญครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 2552 

เพลง อ.วิทยา อ.วรเทพ อ.แมนรัตน อ.ทวี อ.อรอมร 
ผลการ
ประเมิน 

1. ความฝนอัน 

     สูงสุด 

ผานการ

ประเมิน

(50/60) 

ตองแกไขใหม

(42/60) 

ผานการ

ประเมิน

(52/60) 

ตองแกไขใหม

(47/60) 

ผานการ

ประเมิน

(56/60) 

ตองแกไขใหม

(49.4/60) 

2. แสงเดือน ตองแกไขใหม

(49/60) 

ผานการ

ประเมิน

(50/60) 

ผานการ

ประเมิน

(51/60) 

ผานการ

ประเมิน

(55/60) 

ผานการ

ประเมิน

(56/60) 

ผานการ

ประเมิน

(52.2/60) 

3. สายฝน ผานการ

ประเมิน

(52/60) 

ผานการ

ประเมิน

(50/60) 

ผานการ

ประเมิน

(54/60) 

ผานการ

ประเมิน

(56/60) 

ผานการ

ประเมิน

(56/60) 

ผานการ

ประเมิน

(53.6/60) 

4. ใกลรุง ผานการ

ประเมิน

(53/60) 

ผานการ

ประเมิน

(52/60) 

ผานการ

ประเมิน

(51/60) 

ผานการ

ประเมิน

(54/60) 

ตองแกไขใหม

(48/60) 

ผานการ

ประเมิน

(51.4/60) 

5. ชะตาชีวิต ผานการ

ประเมิน

(55/60) 

ตองแกไขใหม

(49/60) 

ผานการ

ประเมิน

(51/60) 

ผานการ

ประเมิน

(51/60) 

ตองแกไขใหม

(43/60) 

ตองแกไขใหม

(49.8/60) 

6. Oh I Say ผานการ

ประเมิน

(56/60) 

ผานการ

ประเมิน

(53/60) 

ผานการ

ประเมิน

(57/60) 

ผานการ

ประเมิน

(54/60) 

ตองแกไขใหม

(43/60) 

ผานการ

ประเมิน

(52.6/60) 

7. ลมหนาว ผานการ

ประเมิน

(52/60) 

ผานการ

ประเมิน

(55/60) 

ผานการ

ประเมิน

(52/60) 

ผานการ

ประเมิน

(54/60) 

ผานการ

ประเมิน

(60/60) 

ผานการ

ประเมิน

(54.6/60) 

 
4. การประเมินบทเพลงภายหลังการแกไขตามแนวทางของผูเช่ียวชาญ 
 ผูวิจัยไดนําบทเพลง 2 บทเพลงคือ ความฝนอันสูงสุด และชะตาชีวิตที่ผานการแกไขแลวนําไปให

คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญทางดานกีตารคลาสสิก 3 ทานที่แนะนําใหแกไขใหมจากการประเมินบทเพลงครั้งที่ 1 โดยใชแบบ

ประเมินชุดเดิม ผลการประเมินสามารถสรุปไดดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 

เพลง อ.วรเทพ อ. ทวี อ.อรอมร ผลการประเมิน 

1. ความฝนอันสูงสุด 
ผานการประเมิน

(58/60) 

ผานการประเมิน

(56/60) 

ผานการประเมิน

(52/60) 

ผานการประเมิน 

(55.3/60) 

2. ชะตาชีวิต 
ผานการประเมิน

(54/60) 

ผานการประเมิน

(60/60) 

ผานการประเมิน

(51/60) 

ผานการประเมิน

(55/60) 
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สรุปผลการวจิัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธสําหรับวงกีตารคลาสสิกระดับชั้นตนและชั้น

กลาง ผูวิจัยไดทําการเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธจํานวน 7 บทเพลงจากการคัดเลือกโดยครูผูมีประสบการณในการ

สอนกีตารคลาสสิกจํานวน 7 ทาน ซึ่งเพลงที่ไดคะแนนสูงสุด 7 อันดับไดแก เพลงใกลรุง Oh I Say สายฝน ชะตาชีวิต ลม

หนาว แสงเดือน และ ความฝนอันสูงสุด 

 ผูวิจัยไดนําบทเพลงที่ผานการคัดเลือกดังกลาวมาทําการเรียบเรียงตามแนวทางกีตารคลาสสิกสําหรับวง

กีตารคลาสสิกไมเกิน 4 แนว และไดนําบทเพลงทั้งหมดที่ผานการเรียบเรียงใหคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญทางดานกีตาร

คลาสสิกจํานวน 5 ทานทําการประเมินบทเพลง ซึ่งคณะกรรมการไดประเมินและมีขอเสนอแนะในการเรียบเรียงบทเพลงให

มีความเหมาะสม ถูกตองตามหลักการเรียบเรียง และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งผูวิจัยก็ไดทําการแกไขใหถูกตองตาม

คําแนะนําดังกลาว ผลที่ไดคือบทเพลงทั้งหมดไดผานการประเมินจากคณะกรรมการวาเปนบทเพลงที่มีคุณคา ควรแกการ

นําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอนวิชากีตารคลาสสิกระดับช้ันตนและชั้นกลางตอไป 
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