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ต่าง ๆ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและ                  
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บทบรรณาธิการ 

 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับน้ี เป็นฉบับท่ี 1  ของปีท่ี 3 ซ่ึงวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดท าวารสารน้ีขึ้น เพื่อเป็นพื้นท่ีในการเผยแพร่องค์ความรู้ในลักษณะ
ของบทความวิจัยและบทความวิชาการของนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในแวดวง
วิชาการและวิชาชีพดนตรี  

 บทความในวารสารน้ีประกอบด้วยบทความวิจัย จ านวน 1 บทความ บทความวิชาการ จ านวน               
8 บทความ และบทความสร้างสรรค์ 1 บทความ ซ่ึงมุ่งเน้นในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจ                 
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แนวทางการใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนดนตรี
ในรายวิชาโสตประสาท ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  มุมมอง ทัศนะ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก                       
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สุมหัว : การวางแผนและพัฒนากิจกรรม
ดนตรีแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนหมู่บ้านสนวนนอก เครือข่ายนิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 3 องค์ความรู้พื้นฐานส าหรับการอ านวยเพลง วงดิอิมพอสสิเบิลส์ : ต านานวงดนตรีสมัยใหม่                  
ในเมืองไทย ความสัมพันธ์ของทฤษฎี “4 In” กับวงดุริยางค์เครื่องลม ตามแนวคิดของคอร์โปรอน                
บทวิเคราะห์เพลงบาสตาเซียของสตีเวน เวอร์เฮลสท์ : การบรรเลงเบสทรอมโบน และทูบากับ                           
วงทรอมโบน บทวิเคราะห์และแนวทางการฝึกซ้อมบทเพลง คาพริส อง ฟอร์ม เดอ วอลซ์  โดย                  
พอลล์ บอนนู รวมท้ังยังได้เสนอบทความเกี่ยวกับการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์
ลายคราม โกส์ ดิกซี ส าหรับวงเครื่องลมทองเหลืองห้าชิ้นอีกด้วย 

 การจัดท าวารสารฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือของหลายฝ่าย ตั้งแต่ มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้สนับสนุนงบประมาณ ผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ีด้วย 
 วารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ ฉบับน้ีจะสามารถตอบสนองบทบาทของวิทยาลัยการดนตรี                                
ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพดนตรีแก่ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด นอกจากต้องอาศัยการร่วมคิดร่วมท า
ของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ยังขึ้นอยู่กับผู้อ่าน และการสนับสนุนจากผู้สนใจ                          
ส่งบทความจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อร่วมผลักดันวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ เข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ในล าดับต่อไป 
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จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics) 
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2. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบท่ีวารสารก าหนดไว้ใน “ค าแนะน าการเตรียม
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8. ผู้นิพนธ์ต้องให้ความร่วมมือกับทางวารสารในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่าง  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลงานท่ีส่งมาตีพิมพ์ แม้ว่าผู้นิพนธ์จะได้รับการตอบรับจากวารสารแล้ว 
 

บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers) 
1. ผู้ประเมินควรปฏิเสธการประเมินบทความท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ รู้จัก     

ผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่น ๆ และแจ้งต่อบรรณาธิการเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน 
2. ผู้ประเมินควรให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการในสาขาท่ีตนมีความเชี่ยวชาญ                       

ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวท่ีไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ และหากผู้ประเมินพบ          
ความซ้ าซ้อนของบทความท่ีอ่านกับบทความอื่น ๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ โปรดแจ้งให้บรรณาธิการทราบด้วย 

3. ผู้ประเมินต้องรักษาความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบทความท่ีอ่านต่อบุคคล
อื่นท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
 

บทบาทและหน้าท่ีของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editor) 
1. บรรณาธิการมีหน้าท่ีพิจารณาคุณภาพของบทความและคัดเลือกบทความท่ีเหมาะสม                          

เพื่อน ามาตีพิมพ์ในวารสารดนตรีบ้านสมเด็จฯ   
2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ นิพนธ์และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น 

ท่ีไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ 
3. บรรณาธิการต้องด าเนินการประสานงานกับกองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และ 

ผู้นิพนธ์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. บรรณาธิการต้องไม่ตีพิมพ์บทความท่ีเคยตีพิมพ์ท่ีอื่นมาแล้ว 
5. บรรณาธิการต้องคัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความจาก

ผู้ประเมิน 3 ท่านแล้วเท่าน้ัน 
6. บรรณาธิการต้องมอบหมายบทความให้ผู้ประเมินท่ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  

ผู้ประเมินต้องไม่อยู่ในสถาบันเดียวกันกับผู้นิพนธ์ 



สารบัญ 
บทความวิจัย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก 
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
The Satisfaction of the Students toward the Teaching and Learning of Western 
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