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บทนำ
วิทยำลัยดุริยศิลป์ มหำวิทยำลัยพำยัพ นับเป็น 1 ใน 8 สำขำวิชำแรกที่เปิดดำเนินกำรพร้อมกับกำร
ก่อตั้งวิทยำลัยพำยัพเมื่อปี พ.ศ.2517 โดยมีอำจำรย์แคโรลีน คิงสฮิลล์ เป็นหัวหน้ำสำขำวิชำดุริยศิลป์คน
แรก กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำงวิชำกำรดนตรีสำกลแบบ รอบด้ำน เพื่อให้
สำมำรถทำงำนด้ำนดนตรีได้อย่ำงหลำกหลำย วิทยำลัยดุริยศิลป์ได้เปิดหลักสูตรจำนวน 2 หลักสูตรได้แก่
หลักสูตรดุริยำงคศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรดุริยำงคศำสตรมหำบัณฑิต ดำเนินกำรสอนโดยคณำจำรย์ประจำ
วิทยำลัยดุริยศิลป์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงดนตรีหลำกหลำยด้ำนจำนวน 27 ท่ำน และอำจำรย์พิเศษ
จำนวน 4 ท่ำน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำรมี
ควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำ
ระบบและกลไกบริหำรงำนบุคคลเพื่อบริหำรอัตรำกำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิง
สมรรถนะของบุคลำกรและผู้นำทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ วิทยำลัยดุริยศิลป์
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลที่เกิดจำกประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึก
ในรูปแบบของเอกสำร เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงองค์ควำมรู้ได้ และพัฒนำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรุ้
โดยเฉพำะในปีกำรศึกษำ 2558 นี้ วิทยำลัยได้รับกำรสนุบสนุนจำกสำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำน
จัดกำรควำมรู้ ได้ในควำมรู้ด้ำนวิธีกำรดำเนินงำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ตำมหัวข้อควำมรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ

วิทยำลัยดุริยศิลป์ได้ระบุหัวข้อองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย : กำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำน
สร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ มำจำกคณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยได้ร่วมกันประชุมกับคณำจำรย์วิทยำลัยดุริย
ศิลป์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ควำมรู้จำกอำจำรย์ทีมีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนกำรทำวิจัยและผลงำน
สร้ำงสรรค์ เนื่องจำกวิทยำลัยฯมีควำมเห็นว่ำองค์ควำมรู้นี้มีควำมสำคัญมำกต่อคุณสมบัติด้ำนคุณวุฒิของ
อำจำรย์มหำวิทยำลัย ตำมเกณฑ์ของ สกอ. เนื่องจำก กำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ด้ำนดนตรีนั้นเป็นผลงำนที่มี
ลักษณะเฉพำะทำงมำก และไม่สำมำรถให้ผู้ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรทำวิจัยด้ำนอื่นๆมำให้ควำมรุ้ได้อย่ำงตรง
ประเด็น คณะกรรมกำรบริหำรวิทยำลัยฯจึงได้ขอเชิญ ผศ. อำจำรย์นรเศรษฐ์ อุดำกำร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับ
ตำแหน่งทำงวิชำกำรจำกกำรทำเอกสำรประกอบกำรสอนและกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ มำถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำน
กำรทำวิจัยและกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ให้คณำจำรย์ได้รับทรำบข้อมูล ได้เรียนรู้วิธีกำรและขั้นตอน
กระบวนกำรทำงำน เพื่อให้คณำจำรย์ได้มีหัวข้อวิจัย และพัฒนำงำนวิจัยได้ต่อไป ซึ่งคณำจำรย์ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อนี้บำงส่วนได้กำลังมีโครงกำรที่จะทำงำนวิจัย และบำงส่วนกำลังทำงำนวิจัย
อยู่ จึงทำให้อำจำรย์ทุกท่ำนที่เป็นคณะกรรมกำรนั้นสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและรับฟังควำมคิดเห็นจำก
สมำชิกกลุ่มและสำมำรถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ในกำรทำงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงดนตรีได้
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรือ่ ง)
แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : วิทยำลัยดุริยศิลป์
ขอบเขต KM : กำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ได้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำทีไ่ ม่เคยผลิตผลงำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 คน นำควำมรู้ด้ำนกำรทำวิจัยมำใช้ในกำร
ผลิตผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ได้ ภำยในปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
สถำนะ
1 กำรประชุม
4 มีนำคม คณะกรรมกำร อย่ำงน้อย
2,058 คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
2559 บริหำรมีส่วน ร้อยละ 80
บริหำร
บริหำรเพื่อระดม
ร่วมในกำร
ของ
วิทยำลัยฯ
ควำมคิดในกำร
กำหนด
คณะกรรมกำร
คัดเลือกหัวข้อที่
ประเด็น
บริหำร
สำคัญในกำรจัด
ควำมรู้ที่
ทั้งหมด
จำแผนกำรจัดกำร
สอดคล้องกับ
ควำมรู้ซึ่งได้แก่
เป้ำหมำยที่
“การทาวิจัยและ/
กำหนด
หรือการทา
ผลงาน
สร้างสรรค์”
2 ค้นหำผู้มีควำมรู้
11, 18, จัดกิจกรรม
อย่ำงน้อย 5
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ในด้ำนกำรทำวิจัย 25มีนำคม กำรจัดกำร
คน ขึ้นไปและ
กำรจัดกำร
กำรจัดกำร
และ/หรือผลงำน
และ 1 ควำมรู้จำนวน ทุกคนที่เข้ำ
ควำมรู้กลุม่
ควำมรู้กลุม่
สร้ำงสรรค์ ซึ่ง
เมษำยน 4 ครั้ง โดยให้ ร่วมกิจกรรม
กำรทำวิจัย
กำรทำวิจัย
คณะกรรมกำร
2559 อำจำรย์
ได้เสนอ
และ/หรือกำร
บริหำรได้เสนอ
นรเศรษฐ์ อุ ควำมรู้และได้
ทำผลงำน
อำจำรย์นรเศรษฐ์
ดำกำร เป็น
แสดงควำม
สร้ำงสรรค์
อุดำกำร ที่มี
ประธำนกลุม่
คิดเห็นทุก
ประสบกำรณ์ใน
และให้
กิจกรรมที่จดั
กำรทำผลงำน
คณำจำรย์ที่มี
สร้ำงสรรค์และ
ควำมสนใจ
ได้รับตำแหน่งทำง
เข้ำร่วม
วิชำกำรจำกกำร
กิจกรรม
ทำผลงำน
เพื่อให้ได้องค์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : วิทยำลัยดุริยศิลป์
ขอบเขต KM : กำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ได้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำทีไ่ ม่เคยผลิตผลงำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 คน นำควำมรู้ด้ำนกำรทำวิจัยมำใช้ในกำร
ผลิตผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ได้ ภำยในปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
สถำนะ
สร้ำงสรรค์
ควำมรู้ด้ำน
กำรทำวิจัย
 จัด
และ/หรือ
กิจกรร
ผลงำน
มกำร
สร้ำงสรรค์
จัดกำร
ควำมรู้
CoP
จำนวน
4 ครั้ง
3

4

5

เลขำนุกำรของ
กลุ่มสรุปควำมรู้
ตำมประเด็นและ
จัดหมวดหมู่
ควำมรู้จำก
กิจกรรม CoP
กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
พิจำรณำเนื้อหำ
ควำมถูกต้องของ
องค์ควำมรู้โดย
ผู้เชี่ยวชำญ และ
จัดทำเป็นเล่ม
ควำมรู้
กำรเข้ำถึงควำมรู้
นำองค์ควำมรู้

8-22
เมษำยน
2559

เอกสำรสรุป
ควำมรู้ตำม
ประเด็น
ควำมรู้

ได้เอกสำร
ควำมรุ้
ครบถ้วนตำม
ประเด็นที่
กำหนด

อำจำรย์
เลขำนุกำร
อัจฉรำ อุ่นใจ กลุ่ม
และอำจำรย์เร
มีย์ นำมเทพ

25-29
เมษำยน
2559

เล่มควำมรู้

1 เล่ม

อำจำรย์
นรเศรษฐ์ อุ
ดำกำรและ
อำจำรย์ธัญ
ลักษณ์
ภู่ริยะพันธ์

2-6
มีกำรเผยแพร่ ภำยใน 1
พฤษภำคม องค์ควำมรู้บน สัปดำห์

คณะกรรมกำร
กำรจัดกำร
ควำมรู้
มหำวิทยำลัย
พำยัพ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บริหำร
บริหำร
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : วิทยำลัยดุริยศิลป์
ขอบเขต KM : กำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ได้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำทีไ่ ม่เคยผลิตผลงำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 คน นำควำมรู้ด้ำนกำรทำวิจัยมำใช้ในกำร
ผลิตผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ได้ ภำยในปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
สถำนะ
ประชำสัมพันธ์ให้
2559 ฐำนควำมรู้
หลังจำกได้
วิทยำลัยฯ
วิทยำลัยฯ
บุคลำกรภำยใน
ของ
เล่มควำมรู้
คณะรับทรำบ
มหำวิทยำลัย ฉบับสมบูรณ์
แจ้งในที่
มีวำระแจ้งให้
ประชุมคณะ บุคลำกรได้รับ
เพื่อให้
ทรำบถึง
บุคลำกร
ช่องทำงใน
รับทรำบ
กำรเข้ำถึง
ควำมรู้
6 กำรแบ่งปัน
13
มีกิจกรรม
คณำจำรย์
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
แลกเปลีย่ น
พฤษภำคม แลกเปลีย่ น
ได้รับควำมรู้
บริหำร
บริหำร
ควำมรู้
2559
เรีนนรู้ให้กับ จำกกำรจัด
วิทยำลัยฯ
วิทยำลัยฯ
จัดกิจกรรม
บุคลำกร
กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภำยในคณะ แลกเปลีย่ น
ภำยในคณะวิชำ
โดยเป็นวำระ เรียนรู้อย่ำง
หนึ่งในกำร
น้อย 1 ครั้ง
ประชุม
คณำจำรย์
โดยให้
เลขำนุกำรที
ประชุม
ร่วมกับ
ประธำนของ
แต่ละกลุ่มร่วม
กำรบรรยำย
ควำมรู้ที่ได้รับ
ให้คณำจำรย์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : วิทยำลัยดุริยศิลป์
ขอบเขต KM : กำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
เป้ำหมำย KM (Desired State) : คณะวิชำสำมำรถจัดกำรควำมรูด้ ำ้ นกำรทำวิจัยและ/หรือกำรทำผลงำนสร้ำงสรรค์ได้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อำจำรย์ประจำทีไ่ ม่เคยผลิตผลงำนวิจัย อย่ำงน้อย 1 คน นำควำมรู้ด้ำนกำรทำวิจัยมำใช้ในกำร
ผลิตผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ได้ ภำยในปีกำรศึกษำ 2559
ลำดับ
กิจกรรม
ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
สถำนะ
ทุกท่ำนฟัง
7 กำรนำองค์ควำมรู้ 1 ภำค
จำนวน
อย่ำงน้อย 2
คณะกรรมกำร
ด้ำนกำรวิจัยและ/ กำรศึกษำ อำจำรย์ซึ่ง
คน
กำรจัดกำร
หรือผลงำนทำง
เป็นนักวิจัย
ควำมรู้กลุม่
วิชำกำรไปใช้ใน
หน้ำใหม่ ทีไ่ ด้
กำรทำวิจัย
กำรทำวิจัย
หัวข้อวิจัย
และ/หรือ
และ/หรือผล
ผลงำน
งำสร้ำงสรรค์
สร้ำงสรรค์
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คณะผู้ร่วมดำเนินกำร
1. ผศ. อำจำรย์นรเศรษฐ์
2. อำจำรย์รังสรรค์
3. อำจำรย์พันธวัจน์
4. อำจำรย์อภิรัตน์
5. ผศ. ดร. ชัยพฤกษ์
6. อำจำรย์ดนุชำ
7. อำจำรย์จันทร์
8. อำจำรย์อำทิตยำ
9. อำจำรย์ธเนศ
10. อำจำรย์อัจฉรำ
11. อำจำรย์เรมีย์

อุดำกำร
พูลทรัพย์
นำวิก
ประพันธ์วงค์
เมฆรำ
สมใจดี
โพธิ์
ผิวขำ
วงศ์สิงห์
อุ่นใจ
นำมเทพ

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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กำรถอดบทเรียนและสังเครำะห์ควำมรู้
 ประเด็น : กำรกำหนดโจทย์วิจัย
เล่ำเรื่อง ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ เมฆรำ
โจทย์วิจัยที่ดีควรเริ่มจำกผู้วิจัยเอง เป็นควำมสนใจ แรงบันดำลใจ เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะ
นำไปใช้ในงำนวิจัย
เล่ำเรื่อง อำจำรย์อภิรัตน์ ประพันธ์วงศ์
ผู้วิจัยควรต้องเริ่มจำกผู้วิจัยเอง โดยเริ่มจำกหัวข้อที่ตนเองสนใจเพื่อให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรทำวิจัย
ควรกำหนดศัพท์เฉพำะ (Key word) เพื่อให้ง่ำยกับกำรค้นคว้ำมำกขึ้น งำนวิจัยต้องมีควำมสอดคล้อง
กับโจทย์วิจัยอย่ำงชัดเจน
เล่ำเรื่อง อำจำรย์พันธวัจน์ นำวิก
อำจำรย์พันธวัชได้เริ่มทำงำนวิจัยในลักษณะของงำนสร้ำงสรรค์เชิงวิชำกำรไปในระดับหนึ่งแล้ว โดย
เป็นงำนวิจัยที่ทำกำรเรียนกำรสอนกลองชุดผ่ำนทำงสื่ออินเตอร์เนท และผู้ชมหรือผู้เรียนและครูผู้สอน
สำมำรถโต้ตอบข้อซักถำมต่ำงๆ ทิ้งไว้ให้กันได้ งำนวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจำกกำรที่ได้เห็นปัญหำของกำร
เรียนกำรสอนที่มีปัจจัยของเรื่องเวลำและระยะทำง เข้ำมำเป็นเหตุกระตุ้น ซึ่งที่ประชุมต่ำงเห็นว่ำเป็น
งำนวิจัยที่สร้ำงประโยชน์และสำมำรถนำไปต่อยอดได้อีกในอนำคต โดยประธำนได้มีข้อแนะนำ
เพิ่มเติมถึงกำรตั้งโจทย์คำถำม และควรรวบรวมคำถำมต่ำงๆที่ผู้เข้ำชมคลิปได้ทิ้งไว้เพื่อนำมำวิเครำะห์
และนำไปพัฒนำต่อไป
เล่ำเรื่อง อำจำรย์รังสรรค์ พูลทรัพย์
ควำมไม่เข้ำใจในรูปแบบของงำนวิจัยที่กำลังจะทำ ทำให้ค่อนข้ำงสับสนในกำรกำหนดโจทย์ในงำนวิจัย
ของตนเอง ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์จึงแนะนำว่ำต้องกำหนดรูปแบบงำนให้ได้ลงตัวก่อน
ว่ำต้องกำร
ทำในรูปแบบของงำนแสดงคอนเสิร์ตหรือเป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนสอน รวมถึงได้กล่ำวถึงอำยุของ
งำนสร้ำงสรรค์ว่ำไม่มีกำรกำหนดอำยุตำยตัวซึ่งไม่เหมือนผลงำนวิจัยในประเภทอื่นๆ ที่งำนบำง
ประเภทนั้นอำจมีอำยุได้เพียง 5-10 ปี
อำจำรย์อภิรัตน์ได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลต่ำงๆ ที่จะนำมำใช้ในกำรอ้ำงอิงนั้น
แหล่งที่มำของข้อมูลต้องมีควำมชัดเจนและเชื่อถือได้
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เล่ำเรื่อง อำจำรย์อัจฉรำ อุ่นใจ
ควำมเห็นหลักๆ คือก่อนที่จะกำหนดโจทย์วิจัยนั้น ควรต้องหำหัวข้อที่มีควำมสนใจอย่ำงจริง จัง
เสียก่อน จำกนั้นต้องอ่ำนค้นคว้ำและทบทวนให้มำก เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่ซ้ำกับชิ้นงำนของคนอื่นที่เคย
ทำมำแล้ว และที่สำคัญเป็นโจทย์ที่ตรงกับควำมสนใจของผู้วิจัยเองมำกที่สุดเพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้เกิด
แรงบันดำลใจในกำรทำงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
เล่ำเรื่องอำจำรย์จันทร์ โพธิ์
กำรกำหนดโจทย์วิจัยต้องมีควำมเกี่ยวข้องกับชีวิตตนเอง เป็นเรื่องที่สนใจ เป็นปัญหำที่พบ เจอและ
นำมำวิเครำะห์และหำวิธีแก้ไข อำจำรย์จันยังมีควำมเห็นถึงเรื่องของทุนวิจัยดัวยว่ำต้องมีกำรนำมำ
เป็นปัจจัยหนึ่งในกำรกำหนดขนำดของงำนวิจัยด้วย อีกทั้งกำรทำวิจัยนั้นมี ข้อกำหนดของขอบเขต
เวลำในกำรส่งผลงำน ดังนั้นผู้วิจัยควรทบทวนตัวเองพร้อมทั้งขนำดของชิ้นงำนด้วยว่ำสำมำรถเสร็จทัน
ตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนดไว้หรือไม่
เล่ำเรื่อง อำจำรย์หัทยำ เฮ็ฟเนอร์
คิดว่ำงำนวิจัยในส่วนของดนตรีศึกษำนั้นจำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องมีกำรค้นคว้ำอย่ำงจริงจัง เพื่อให้แน่ใจ
ว่ำงำนจะไม่ไปซ้ำกับงำนชิ้นอื่นๆ แต่ถ้ำสิ่งที่คิดไว้นั้นมีผู้ได้ทำกำรวิจัยไว้บ้ำงแล้ว อำจต้องเป็นกำรต่อ
ยอดจำกชิ้นงำนที่เคยมีอยู่เดิมนั้นก็น่ำจะเป็นไปได้ ไม่เช่นนั้นอำจต้องเป็นกำรหำองค์ควำมรู้ใหม่ที่ไม่
เคยมีใครทำมำก่อน แต่อำจเป็นเรื่องที่ยำก เพรำะในสำยของดนตรีศึกษำ มีงำนวิจัยค่อนข้ำงมำก มี
นักวิจัยเยอะ ดังนั้นกำรอ่ำนและค้นคว้ำข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำก่อนที่จะ
กำหนดโจทย์วิจัย
เล่ำเรื่อง อำจำรย์ธเนศ วงษ์สิงห์
ในมุมมองของกำรสร้ำงงำนวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ในแง่ของนักประพันธ์ดนตรี อำจมีข้อขัดแย้ง จำกดนตรี
ศึกษำอยู่บ้ำง เพรำะงำนประพันธ์เพลงคงไม่มีกำรซ้ำกันกับนักวิจัยท่ำนอื่น แต่ไม่ ได้หมำยควำมว่ำกำร
ประพันธ์เพลงไม่ต้องค้นคว้ำ ตรงกันข้ำมอำจต้องค้นคว้ำมำกขึ้น อ่ำนมำกขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูล และโย
เข้ำสู่ควำมเป็นดนตรีและไปใช้เป็นวัตถุดิบในงำนประพันธ์
เล่ำเรื่อง อำจำรย์ดนุชำ สมใจดี
งำนวิจัยต้องเป็นสิ่งที่อยำกรู้ ต้องกำรรู้ว่ำควำมจริงเป็นอย่ำงไร ควรทำวิจัยในศำสตร์ที่เกี่ยวกับตนเอง
ไม่ควรข้ำมศำสตร์เพรำะอำจมีปัญหำในภำยหลัง ควรตั้งคำถำมก่อนว่ำอะไร อย่ำงไร เพื่ออะไร ที่
สำคัญประโยชน์ที่ได้คืออะไร และจะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงไร ควร มีกำรคำดหวังกับผลงำนของ
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ตนเองไว้เสมอในบทสรุปของงำนว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำไว้หรือไม่ ทั้งในเรื่องของคุณภำพงำนและ
สำมำรถทำให้เสร็จทันตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนดหรือไม่

 ประเด็น : กำรตั้งหัวข้อวิจัย
เล่ำเรื่อง อำจำรย์ธเนศ วงษ์สิงห์ :
อำจำรย์ธเนศมีผลงำนที่ได้เริ่มประพันธ์ไว้แล้ว สิ่งที่ยังคงต้องเพิ่มเติมคือกำรตั้งหัวข้อวิจัย และกำร
เขียนรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และหัวข้อวิจัย ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ และ ผศ.นรเศรษฐ์ได้
ให้ข้อคิดเพิ่มเติมถึงกำรหยิบเอำประเด็นย่อย ที่นำไปสร้ำงงำนใหญ่ นอกจำกนี้ควรหำเวทีเพื่อกำร
นำเสนอผลงำนที่เป็นระดับชำติและระดับนำนำชำติจะทำให้มีน้ำหนักของผลงำนมำกขึ้น
เล่ำเรื่อง อำจำรย์จันทร์ โพธิ์
อำจำรย์จันยังคงสับสนกับกำรตั้งชื่อหัวข้อวิจัยอยู่ค่อนข้ำงมำก และเมื่อนำเสนอลักษณะของชิ้นงำนที่
กำลังจะทำให้ที่ประชุมรับทรำบ กรรมกำรต่ำงลงควำมเห็นว่ำเป็นผลงำนที่คำบเกี่ยวระหว่ำงงำน
สร้ำงสรรค์เชิงวิชำกำรในหมวดดนตรีศึกษำ หรืองำนที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงโปรแกรมมำกกว่ำ กรรมกำร
จึงเสนอให้หำประเด็นหลักที่ตอบโจทย์กับชิ้นงำนที่จะทำให้มำกที่สุด
เล่ำเรื่อง อำจำรย์เรมีย์ นำมเทพ
หัวข้อวิจัยที่จะทำเป็นงำน Transcription แต่ยังสับสนระหว่ำงงำนสำหรับเปียโน หรืองำนสำหรับอีเล
คโทน เพรำะคิดว่ำถ้ำเป็นงำนสำหรับอีเลคโทนจะใช้แก้ปัญหำในเวลำที่นักดนตรีต้องกำรซ้อมกับวง
ออเคสตร้ำ แต่ ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ำอำจเป็นกำรข้ำมสำย มำกเกินไป เพรำะเหตุว่ำ
อำจำรย์เรมีย์จบมำทำงสำยเปียโน และอำจทำให้มีปัญหำในกำร ทบทวนวรรณกรรมขึ้นได้
เล่ำเรื่อง อำจำรย์พันธวัจน์ นำวิก
งำนสร้ำงสรรค์ที่ทำขึ้นเป็นชุดกำรสอนกลองชุดรวม 19 เทคนิคที่ดีที่สุดในกำรฝึกกลองชุดโดย
เครื่องมือที่ใช้จะเป็น DVD และได้อัพโหลดงำนสอนแล้ว ณ ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนกำรเตรียม
เอกสำร 5 บท นอกจำกนี้อำจำรย์พันธวัจน์ยังมีผลงำนกำรเขียนบทควำมลงหนังสือนิตยสำรอยู่แล้ว
แต่ติดที่ว่ำไม่เป็นบทควำมในรูปแบบบทควำมวิชำกำรที่จะนำมำใช้ได้ กรรมกำรจึงลงควำมเห็นว่ำ
น่ำจะลองเอำบทควำมที่เคยเขียนมำรวบรวมแล้วเขียนใหม่ให้เป็นบทควำมทำงวิชำกำรน่ำจะได้ ผศ.
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ดร.ชัยพฤกษ์ยังได้แนะนำให้ ผศ.นรเศรษฐ์ นำเอำผลงำนชิ้นนี้ไปปรึกษำกับอำจำรย์ฐิติเพื่อหำข้อสรุป
อีกครั้ง

เล่ำเรื่อง อำจำรย์หัทยำ เฮ็ฟเนอร์ :
งำนวิจัยชิ้นนี้จะทำร่วมกับอำจำรย์ดนุชำ เป็นงำนที่เป็นชุดกำรสอนกำรร้องประสำนเสียง4 แนว
สำหรับกำรร้องในโบสถ์ แรงบันดำลใจที่ทำให้คิดทำงำนชิ้นนี้สืบเนื่องมำจำกกำรพบ เห็นปัญหำของ
กำรสอนร้องเพลงประสำนเสียงในโบสถ์ สมำชิกมักจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีทักษะในกำรอ่ำนโน้ต เป็นกำร
ต่อจำร้องตำมกันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ไม่สำมำรถพัฒนำได้จึงคิดว่ำถ้ำมีชุดฝึกอ่ำนโน้ตง่ำยมำช่วยเป็น
เครื่องมือในกำรสอน น่ำจะเป็นกำรพัฒนำกำรร้องเพลงได้ดียิ่งขึ้น
เล่ำเรื่อง อำจำรย์อำทิตยำ ผิวขำ
ชิ้นงำนเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบท่ำรำ เนื้อร้อง รวมถึงกำรแต่งกำยของเหล่ำนำงรำในงำน “ไหว้สำ
ปำรมีเจ้ำแม่จำมเทวี”
เล่ำเรื่อง อำจำรย์อัจฉรำ อุ่นใจ
อำจำรย์อัจฉรำเสนอเป็นงำนกำรประพันธ์เพลง “Martyrs De Songkong” ซึ่งเป็นเรื่องรำวเกี่ยวกับ
ผู้ที่มีควำมเชื่อควำมศรัทธำต่อศำสนำจนพร้อมยืนยันควำมเชื่อด้วยกำรสละชีวิตได้ รูปแบบงำนเป็นออ
รำโทริโอ แต่ ผศ.ดร.ชัยพฤกษ์ได้มีกำรติงไว้ว่ำชิ้นงำนค่อนข้ำงใหญ่มำกน่ำจะลดสัดส่วนให้เล็กลงมำอีก
เช่นแทนที่จะแต่งให้สำหรับวงออเคสตร้ำวงใหญ่ ก็ควรปรับเปลี่ยนเป็นวงแชมเบอร์แทนเป็นต้น
เพรำะกำรทำงำนมีกรอบระยะเวลำ ถ้ำชิ้นงำนใหญ่เกิน ไป อำจทำให้ไม่สำมำรถเสร็จได้ทันตำมที่
กำหนด

 หัวข้อ : กำรกำหนดวัตถุประสงค์
ประธำนได้เกริ่นนำถึงกำรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีว่ำต้องพุ่งเป้ำลงไปให้ตรงจุด เช่นงำนของสำยกำร
แสดง รูปเล่มของชิ้นงำนสำมำรถนำไปเป็นคู่มือกำรเตรียมตัวเพื่อกำรแสดง เทคนิคกำรซ้อมที่ดี เป็นต้น รวมถึง
กำรนำไปใช้ประโยชน์ต้องระบุให้ชัดเจนในแง่ของเชิงวิชำกำร หรือเชิงพำณิชย์ แต่หำกเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์
ถ้ำเป็นไปได้ควรจดสิทธิบัตรด้วย กำรกำหนดวัตถุประสงค์จำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องตอบโจทย์และมีควำม
สอดคล้องกับคำถำมวิจัยอย่ำงชัดเจน
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สรุปควำมรู้ที่ได้
ประธำนได้มีกำรกำหนดหัวข้อก่อนวันสัมนำ เพื่อให้กรรมกำรได้มีกำรศึกษำและเตรียมตัวล่วงหน้ำใน
หัวข้อ “กำรกำหนดโจทย์วิจัย” ก่อนทำกำรรวบรวมข้อคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร ประธำนได้อธิบำยให้เข้ำใจ
ภำพรวมและองค์ประกอบของระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงำนสร้ำงสรรค์เชิงวิชำกำรโดยตรง กำรกำหนด
โจทย์วิจัยที่ดีควรต้องมำจำกผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยต้องเข้ำใจถึงงำนวิจัยที่กำลังจะลงมือทำ งำนวิจัยนั้นมุ่งเน้นสิ่งใด
ปัญหำที่ก่อให้เกิดเหตุของงำนวิจัย ที่มำของปัญหำจำกกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มชุมชน และที่สำคัญงำนวิจัยนั้น
ควรก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมทั้งในรูปธรรมและนำมธรรม เมื่อสำมำรถประมวลควำมคิดได้
อย่ำงถ่องแท้แล้ว จึงค่อยกำหนดโจทย์วิจัยให้กับงำนวิจัยเพื่อให้ตรงจุดประสงค์ที่แท้จริง
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดีว่ำต้องพุ่งเป้ำลงไปให้ตรงจุด เช่นงำนของสำยกำรแสดง รูปเล่มของชิ้นงำน
สำมำรถนำไปเป็นคู่มือกำรเตรียมตัวเพื่อกำรแสดง เทคนิคกำรซ้อมที่ดี เป็นต้น รวมถึงกำรนำไปใช้ประโยชน์
ต้องระบุให้ชัดเจนในแง่ของเชิงวิชำกำร หรือเชิงพำณิชย์ แต่หำกเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ ถ้ำเป็นไปได้ควรจด
สิทธิบัตรด้วย กำรกำหนดวัตถุประสงค์จำเป็นอย่ำงมำกที่ต้องตอบโจทย์และมีควำมสอดคล้องกับคำถำมวิจัย
อย่ำงชัดเจน
สรุปหัวข้อประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดทำกำรจัดกำรควำมรู้ในหัวข้อ “งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เชิง
วิชำกำร”
1. ขั้นตอนกำรเริ่มต้นทำงำนวิจัยต้องเป็นไปอย่ำงมีขั้นตอนและเป็นระบบ
2. งำนวิจัยที่ดีควรเริ่มต้นจำกผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยต้องสำมำรถรู้ถึงปัญหำจำกกลุ่มเป้ำหมำย หรือชุมชน
ที่พบปัญหำ กำรพูดคุยกับผู้ที่เผชิญสถำนกำรณ์โดยตรง ทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็น เมื่อค้นพบ
ปัญหำจึงสำมำรถคิดวิเครำะห์ สร้ำงเครื่องมือ ทำแบบสอบถำม และสังเครำะห์ชิ้นงำนออกมำเพื่อ
นำไปแก้ปัญหำและควำมต้องกำร บำงครั้งอำจเป็นผู้วิจัยเองที่เป็นผู้ตอบโจทย์นั้นๆ หลังจำกที่ได้
เผชิญกับสถำนกำรณ์นั้นแล้ว จึงเห็นปัญหำด้วยตนเอง แล้วจึงสำมำรถสังเครำะห์ผลงำนขึ้นมำเพื่อ
แก้ไขปัญหำ
3. บำงครั้งในผลงำนสร้ำงสรรค์เชิงวิชำกำรนั้น อำจไม่จำเป็นต้องเป็นผลงำนที่พบเจอปัญหำ แล้วจึง
สร้ำงงำนขึ้นมำใหม่เพื่อแก้ไขปัญหำ แต่อำจเป็นผลงำนที่สร้ำงขึ้นมำจำกควำมสนใจเฉพำะอย่ำง
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อำจเป็นควำมอยำกรู้ เป็นแรงบันดำลใจบำงอย่ำง หรือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ เป็นต้น แต่ทำงที่
ดีควรเป็นควำมอยำกรู้ ควำมสนใจที่อยู่ในศำสตร์ของตนเอง งำนวิจัยไม่ควรข้ำมสำยงำนหลัก
เพรำะอำจทำให้เกิดปัญหำตำมมำในภำยหลัง
4. ก่อนกำรเริ่มต้นทำงำนวิจัยนั้น พื้นฐำนหลักที่นักวิจัยต้องคำนึงถึงคือปรัชญำและจริยธรรม
งำนวิจัยที่ดีต้องไม่เป็นกำรลอกเลียนแบบผลงำนของผู้อื่น ดังนั้นนักวิจัยที่ดีควรต้องเป็นผู้ที่ค้นคว้ำ
ให้มำก อ่ำนให้มำก ควรหำข้อมูลจำกทุกแหล่งเพื่อให้มั่นใจว่ำชิ้นงำนที่กำลังจะทำนั้นต้องไม่ไปซ้ำ
กับผลงำนวิชำกำรชิ้นอื่นที่มีท่ำนอื่นได้ทำมำแล้ว แต่ถ้ำต้องกำรทำในหัวข้อนั้นๆ จริงๆ อำจเป็น
ลักษณะของกำรต่อยอดจำกชิ้นงำนที่มีผู้ทำวิจัยไว้แล้วก็เป็นไปได้ ดังนั้นควรมี Key word ที่
ชัดเจนและตรงจุดที่สุด เพื่อให้กำรค้นคว้ำได้ข้อมูลที่แม่นยำมำกขึ้น
5. กำรตั้งโจทย์วิจัยที่ดีนั้นนอกจำกจะคำนึงถึงชิ้นงำนที่ต้องสัมพันธ์กับกำรตั้งโจทย์แล้ว ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอำจมีควำมคำดหวังว่ำชิ้นงำนนั้นๆ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไม่ทำงตรง
ก็ทำงอ้อม ซึ่งผู้วิจัยต้องสำมำรถตอบโจทย์นี้ได้ชัดเจนจำกกำรตั้งโจทย์วิจัย
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ภำคผนวก


รูปภำพประกอบ
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