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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นการวิจยั โดยใช้เทคนิคการวิจยั อนาคต (EDFR) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเลือกแบบเจาะจงจากผูเ้ ชีย่ วชาญในสถาบัน
สอนดนตรี จำ�นวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และแบบสอบถามยืนยันความคิดเห็น
เก็บรวบรวมข้อมูล จำ�นวน 3 รอบ รอบที่ 1 ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 25 คน รอบที่ 2 ผู้วิจัยสอบถามยืนยัน        
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และรอบที่ 3 ผู้วิจัยสอบถามยืนยัน
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมทั้งป้อนกลับข้อมูลเชิงสถิติ
(Statistical Feedbacks) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์
ผลการวิจยั พบว่า มีประเด็นทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญมีความเห็นสอดคล้องกันมากทีส่ ดุ (Mdn=5, IR=1) ได้แก่ 1) หลักสูตรการ
เรียนการสอน 2) จำ�นวนกลุ่มวิชา 3) รายวิชาในแต่ละหลักสูตร 4) จำ�นวนผู้เรียนต่อห้องเรียน 5) สัดส่วนการเรียนปฏิบัติต่อ
ทฤษฎี 6) คุณสมบัติของครูผู้สอน 7) หลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 8) อาคารสถานที่ 9) ลักษณะของห้องเรียนดนตรี
และ 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดการเรียนการสอนดนตรี
คำ�สำ�คัญ : การจัดการเรียนการสอนดนตรี หลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study of Music Instructional Management in colleges under Office
of the Vocational Education Commission (OVEC). The Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) technique
was used. The informants were 25 experts selected by purposive sampling from music institutes. The                       
instruments include semi-structured interviews and questionnaires that were used to collect data for three
rounds. Round one, 25 experts were interviewed. Then, research confirmed expert opinion in the round two by
the rating scale questionnaire five level, and around three were asked to confirm expert opinion on by the
rating-scale questionnaire and statistical feedbacks. The data were analyzed by using median and inter             
quartile range.
The research results revealed that the items were mostly consistent (Mdn =5, IR=1) among the experts,
as follows;  1) Curriculum of study, 2) Number of Courses,  3) Subjects that should be included in each                
Curriculum, 4) Number of students per classroom, 5) Proportion between practical and theoretical hours,               
6) Qualifications of teachers, 7) All course must be competency-based curriculum, 8) Premises, 9) Qualifications
of musical classrooms, and 10) Impacts after music instructional management.
Keywords : Music Instructional Management, Music Instructional Curriculum. Colleges under  Office of the
        Vocational Education Commission

บทน�ำ

ดนตรี แ ละการแสดงถื อ เป็ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมที่
สำ�คัญของทุกสังคมดนตรีเป็นศาสตร์แขนงหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การ
ยอมรับว่าเข้าถึงคนได้ในทุกระดับชนชั้น เป็นแหล่งคุณค่า
และทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง              
ทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก
ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการ
บริการที่สามารถสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยจะ
เห็นได้ชดั ในประเทศทีม่ นี โยบายในการบริหารจัดการดนตรี
และการแสดงของตนอย่ า งเป็ น ระบบ ภายใต้ น โยบาย
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น ประเทศเกาหลีที่ใช้ภาพยนตร์
กั บ ด น ต รี เ ป็ น ห ลั ก ใ น ก า ร ส่ ง อ อ ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม                                    
จนอุตสาหกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลัก          
ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
และมี มู ล ค่ า ตลาดถึ ง 27.6 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ในปี            
พ.ศ. 2545 ในขณะที่ ป ระเทศไทยต้ อ งนำ � เข้ า นั ก ดนตรี               
ครูสอนดนตรี ผูเ้ ชีย่ วชาญเครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์ประกอบ
ดนตรี ในขณะที่ ผ ลงานสร้ า งสรรค์ ด้ า นดนตรี ก็ จ ะต้ อ ง               
นำ�เข้าทั้งซอฟแวร์ อุปกรณ์และทรัพยากรบุคคลมาจาก        

ต่างประเทศ ทำ�ให้ประเทศต้องขาดดุลการค้าจำ�นวนมาก
ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถผลิตปัจจัยนำ�เข้าดังกล่าวเพื่อ
สนองตอบความต้องการของคนในประเทศได้ ไม่มีสถาบัน
การศึกษาทางด้านดนตรีเพียงพอกับความต้องการของ
สังคมไทย ทำ�ให้ประเทศขาดบุคลากรทางดนตรีในทุกระดับ
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550, น. 3)
ปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาซึ่งคาดว่าจะสำ�เร็จ
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ออกไปประกอบอาชีพดนตรีประมาณ 7,000 คน ในขณะที่
มีชาวต่างชาติประกอบอาชีพดนตรีในประเทศไทยประมาณ
30,000 คน และยังมีศิลปินสัญจรมาทำ�การแสดงเป็น           
ครัง้ คราวในเทศกาลต่างๆ  อกี จำ�นวนมากเพราะประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค มีชาวต่างชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวปีละ 16 ล้านคน ภาครัฐจึงควรหันมา
ให้ความสำ�คัญกับอุตสาหกรรมดนตรีบนั เทิง พัฒนาสถาบัน
ผลิ ต คนดนตรี อ อกไปรองรั บ ความต้ อ งการของสั ง คม              
(สุกรี เจริญสุข, 2552, น. 2) รวมทั้งการรวมตัวเป็นกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของ

Ratchaphruek Journal Vol.15 No.1 (January - April 2017)
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)

ตลาดในด้านต่างๆ ด้วยจำ�นวนผูบ้ ริโภคมากกว่า 600 ล้านคน
เกิ ด การแย่ ง ชิ ง ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาด ซึ่ ง ประเทศไทย              
มีข้อได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นในหลายด้าน ข้อมูลจาก
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design
Center: TCDC) ทำ�ให้ทราบว่า มูลค่าของอุตสาหกรรม
บั น เทิ ง และดนตรี ใ นประเทศไทยมี เ ม็ ด เงิ น สะพั ด ราว   
35,000 ล้านบาท ต่อปี มีแนวโน้มของอัตราการเติบโต            
ไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 10 ต่อปี การผลิตและการพัฒนาบุคลากร
คุ ณ ภาพเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของตลาดดั ง กล่ า วของ
ประเทศจึงยังเป็นปัญหา ต้องสั่งซื้อและนำ�เข้าทั้งซอฟแวร์
เครื่องดนตรี สื่อและอุปกรณ์ดนตรี ทรัพยากรบุคคลด้าน
ดนตรีจากต่างประเทศ ในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถึง
ปีละกว่า 300 ล้านบาท (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556, น. 5-6)
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกอบ
ด้วยสถานศึกษาที่เป็นของรัฐ ทั้งหมด 426 แห่ง และเป็น
ของเอกชนอี ก 484 แห่ ง รวมทั้ ง หมดทั่ ว ประเทศเป็ น               
910 แห่ ง นั้ น มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี เ ฉพาะ
หลักสูตรระยะสัน้ สำ�หรับบุคคลทัว่ ไปในวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพียงบางแห่งเท่านั้นจากการศึกษาพบว่าสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษายังมีหลักสูตรและรายวิชาทีพ่ ร้อม
ให้สถานศึกษาได้ใช้เปิดทำ�การเรียนการสอน เช่น หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาศิลปการดนตรีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงสาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
รายวิชาเลือกเสรี การขับร้องเพื่อนันทนาการ และพบว่า          
มีเพียงวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมาแห่งเดียวทีเ่ ปิดการ
เรียนการสอน (สำ�นักมาตรฐานการอาชีวศึกษา, 2558)           
ในขณะที่ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการ                       
การอาชี ว ศึ ก ษามี ก ารจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ดนตรี อ ย่ า ง
มากมายหลายรูปแบบ เช่น การประกวดร้องเพลงประเภท
ต่างๆ การประกวดวงดนตรีและหางเครื่อง การประกวด          
วงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์อา การประกวดวงดนตรีสากล
คนพันธ์อา การประกวดดนตรีพื้นบ้าน การประกวดเดี่ยว
ดนตรีไทย รวมทั้งการประกวดร้องเพลงอีก 4 ประเภทแยก
กลุ่มนักร้องชาย กลุ่มนักร้องหญิง และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่ า งหลั ก สู ต รของสำ � นั ก งานคณะกรรมการการ
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อาชี ว ศึ ก ษากั บ หลั ก สู ต รของสำ � นั ก งานคณะกรรมการ          
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า เนื้อหาสาระในการจัดการ         
การเรี ย นของหลั ก สู ต รของสำ � นั ก งานคณะกรรมการ              
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิชาดนตรีบังคับให้เรียนในทุกชั้นปี
การศึ ก ษา แต่ ใ นขณะที่ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาสั ง กั ด
สำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไม่มีโอกาสได้เลือก
เรียนรายวิชาทีเ่ กีย่ วกับดนตรี รวมทัง้ การมีประกาศข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในพระราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วย
เรื่องข้อกำ�หนดในการให้คุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพ
ธุรกิจดนตรี ซึ่งประกอบด้วย 1) อาชีพนักดนตรี   2) อาชีพ
นักร้อง 3) อาชีพนักประสานเสียง 4) อาชีพนักเรียบเรียง
เสี ย งประสาน 5) อาชี พ นั ก ประพั น ธ์ เ พลง 6) อาชี พ                 
นักประพันธ์เนื้อเพลง และ 7) อาชีพนักเทคโนโลยีระบบ
เสียง (ราชกิจจานุเบกษาข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ.
2558) ตลอดจนข้ อ กำ � หนดในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รของ
อาชีวศึกษาในทุก 5 ปี และต้องพัฒนาหลักสูตรทั้งหมด         
ให้ เ ป็ น หลั กสู ตรฐานสมรรถนะ (Competency-based         
Curriculum) กล่าวคือนำ�ความสามารถทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการ
ทำ�งานมาใช้เป็นฐานหรือเนื้อหาของการจัดการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม เพือ่ ให้ผเู้ รียนหรือผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วาม
สามารถตามเนื้อหานั้น (วัลลภา อยู่ทอง, 2558)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจทำ�วิจัย
เรื่องการจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพือ่ เป็นสารสนเทศ
ในการพัฒนาสถาบันดนตรีและพัฒนาวิชาชีพดนตรีของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

      เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนดนตรี ทักษะการปฏิบัติ ทฤษฎีการ
พัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะอาชีวศึกษาศึกษา กรณี
ศึกษาและสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนดนตรีจาก          
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ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง จำ�นวน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม     
ผู้รู้ ได้แก่ ผู้บริหารและนักวิชาการ จำ�นวน 11 คนจาก
สถาบัน 6 แห่ง ได้แก่ สถาบัน SAE ประเทศไทย วิทยาลัย
ดุ ริ ย างคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลวิ ท ยาลั ย ดนตรี
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต โปรแกรมวิ ช าดนตรี มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏจันทรเกษม  โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารเรือ และวิทยาลัย
นาฏศิลป์กรุงเทพ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพ
ดนตรีและเทคโนโลยี หรือผู้ที่จัดการเรียนการสอนดนตรี
จำ � นวน 14 คน นำ � ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากการศึ ก ษามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสรุปการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี ใ นสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการ              
การอาชี ว ศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยประเด็ น ต่ า งๆ ได้ แ ก่                           
1) หลักสูตรการเรียนการสอน 2) จำ�นวนกลุ่มวิชา 3) ราย
วิชาในแต่ละหลักสูตร 4) จำ�นวนผู้เรียนต่อห้อง 5) สัดส่วน          
การเรี ย นปฏิ บั ติ ต่ อ ทฤษฎี 6) คุ ณ สมบั ติ ข องครู ผู้ ส อน                 
7) หลักสูตรมีลักษณะเป็นฐานสมรรถนะ 8) อาคารสถานที่
9) ลักษณะของห้องเรียน และ 10) ผลกระทบจากการจัด
การเรียนการสอนดนตรี รายละเอียดของกรอบความคิด
เสนอได้ ดังภาพที่ 1

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
     
การวิจยั ครัง้ นีผ้ ใู้ ห้การสัมภาษณ์เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
โดยเจาะจงแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้รู้ (Key Informants)
ได้แก่ ผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมดนตรี
จำ�นวน 11 คน  2)  กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants)  
ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีและเทคโนโลยี หรือ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับดนตรี จำ�นวน 14 คนจาก
สถาบั น การศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนดนตรี แ ละ
เทคโนโลยี ที่มีความโดดเด่นและเป็นสถาบันแห่งแรกของ
ประเทศไทย ได้แก่ 1) สถาบัน SAE (The School of Audio
Engineering) สาขากรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนกลุ่ม
อาชีวศึกษาเอกชนระดับนานาชาติ  2) วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ     
3) วิ ท ยาลั ย ดนตรี ม หาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชน 4) สาขาวิ ช าดนตรี ส ากล คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ        
จั น ทรเกษม เป็ น ตั ว แทนกลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ                           

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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5) โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นตัวแทนกลุ่มสถานศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม และ 6) วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ
เป็นตัวแทนกลุ่มสถานศึกษาของกระทรวงวัฒนธรรม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
     
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบ
สัมภาษณ์แบบกึง่ มีโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญทัว่ ไป
เกี่ยวกับมุมมอง แนวคิด ทัศนคติ 2) แบบสอบถามเพื่อ
ยืนยันความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 1 มีลักษณะเป็น
แบบเช็ครายการและปลายเปิด ผูว้ จิ ยั สร้างโดยนำ�ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จากนั้นนำ�แบบสอบถามไปให้        
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 คนตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา        
(Content Validity) และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
แล้วเลือกข้อคำ�ถามทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้องมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.5 นำ�ไปใช้ต่อไป 3) แบบสอบถามเพื่อยืนยัน      
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผูว้ จิ ยั สร้าง
ขึ้ น จากการสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ในแบบสอบถามรอบที่ 1                
4) แบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามผู้เชี่ยวชาญ รอบที่ 3               
มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดั บ พร้ อ มทั้ ง ป้ อ นกลั บ ข้ อ มู ล เชิ ง สถิ ติ (Statistical        
Feedbacks) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาการสังเคราะห์ข้อมูลใน
แบบสอบถาม รอบที่ 2 และป้อนกลับข้อมูลเชิงสถิตขิ องกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญโดยเพิ่มตำ�แหน่งมัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่าง              
ควอไทล์ รวมทั้ ง ตำ � แหน่ ง นํ้ า หนั ก ความคิ ด เห็ น ของ                          
ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะท่ า นที่ ไ ด้ ต อบไปในรอบที่ 2 เพื่ อ ให้                     
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ทบทวน เปรียบเทียบคำ�ตอบของ
ตนเองกับข้อมูลเชิงสถิตขิ องกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นการยืนยัน
คำ�ตอบหรือการเปลี่ยนแปลงคำ�ตอบของตนเอง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ วิ จั ย เก็ บ รวบรวม ดั ง นี้ 1) การสั ม ภาษณ์                   
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 25 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย        
วิธีการสัมภาษณ์ด้วยตนเองหรือสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์          
2) แบบสอบถามรอบที่ 1 จากผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 25 คน            
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ได้รับคืน จำ�นวน            
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22 คน คิดเป็นร้อยละ 88 3) แบบสอบถามรอบที่ 2 จาก          
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 22 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ไปรษณีย์ได้รับคืน จำ�นวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81            
4) แบบสอบถามรอบที่ 3 จากผู้เชี่ยวชาญที่ตอบในรอบที่ 2
จำ�นวน 18 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ได้       
รับคืน จำ�นวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
    
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์ประเด็น ตีความจัดหมวดหมู่
ความคิด และเสนอเป็นประเด็น  2)  ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม
รอบที่ 2 และ รอบที่ 3 ผูว้ จิ ยั หาค่ามัธยฐาน (Median)แต่ละ
รายการที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัย             
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range: IR) โดยคำ�นวณ
หาความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1        
น้อยกว่า หรือเท่ากับ 1.50 ถือเป็นความคิดเห็นทีส่ อดคล้อง
กัน

สรุปผลการวิจัย

    จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนดนตรี         
ในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา ผู้วิจัยสรุปผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ ผู้เชี่ยวชาญ                
มีความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด (Mdn=5, IR=1) เท่ากัน
10 ข้อ ได้แก่ 1) หลักสูตรการเรียนการสอน เปิดสอน
หลักสูตรศิลปการผลิตผลงานดนตรีแบบครบวงจร หลักสูตร
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ หลักสูตรดนตรี       
และเทคโนโลยี 2) จำ�นวนกลุ่มวิชาในหลักสูตรมีครบทั้ง            
3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาทฤษฎี และประวัติศาสตร์ดนตรี
กลุ่มวิชาปฏิบัติดนตรี กลุ่มวิชานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดนตรี 3) รายวิชาในแต่ละหลักสูตร ที่ควรจัดให้มีได้แก่
ดนตรีสสาร การซ่อมบำ�รุงเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ การ       
ติ ด ตั้ ง และควบคุ ม อุ ป กรณ์ ก ารแสดงดนตรี การบั น ทึ ก         
เสี ย ง ระบบเสี ย งสำ � หรั บ งานแสดงสด (Live Sound                  
Reinforcement) อุปกรณ์สตูดิโอและการจัดส่งสัญญาณ
(Signal processing) กระบวนการหลังการผลิตงานออดิโอ
(Audio Post-Production) 4) จำ�นวนผู้เรียนต่อห้องเรียน  
ห้องเรียนละ 15-20 คน 5) สัดส่วนการเรียนปฏิบัติต่อ        
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ทฤษฎี ระดับ ปวช. ร้อยละ 80 ปฏิบัติ : 20 ทฤษฎี ระดับ
ปวส. ร้อยละ 70 ปฏิบัติ : 30 ทฤษฎี 6) คุณสมบัติของครู       
ผู้สอน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ขยันขันแข็งสามารถ           
ปฏิบัติงานดนตรีทั้งทางปฏิบัติ ทางวิชาการและการวิจัย
ควบคูก่ นั เท่าทันต่อเทคโนโลยีและการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 7) หลักสูตรมีลักษณะเป็นฐานสมรรถนะ
8) อาคารสถานที่ มีพื้นที่ครบทั้ง 7 กลุ่มคือ พื้นที่พัฒนา       
โสตทักษะและการขับร้อง พื้นที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดนตรี พืน้ ทีซ่ อ่ มสร้างเครือ่ งดนตรีและอุปกรณ์ พืน้ ทีส่ �ำ หรับ
การแสดงดนตรี พื้นที่ปฏิบัติการเพอคัชชั่น พื้นที่ห้องเล็ก
สำ�หรับปฏิบตั เิ ดีย่ วดนตรีไทย/ตะวันตก พืน้ ทีก่ ารบันทึกเสียง
และถ่ า ยทำ � วี ดี ทั ศ น์ 9) ลั ก ษณะของห้ อ งเรี ย นดนตรี
ห้องเรียนปฏิบัติดนตรีต้องเป็นห้องเก็บเสียงโดยเฉพาะ        
ผนังห้อง 1 ด้านเป็นกระจกเงาเพื่อสะท้อนอิริยาบถของ            
ผู้เรียน มีระบบแสงสี ที่สามารถปรับได้ พื้นที่เรียนรวม            
ต้องมีสอื่ โสตทัศนศึกษา พร้อมเครือ่ งเสียงขนาดเล็กสำ�หรับ
ดนตรีในอาคารครบชุด 10) ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจาก      
การจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องกันมากที่สุด (Mdn=5, IR=1) เท่ากัน
ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ (10.1) เกิดการเผยแพร่วิชาการด้านศิลป
การผลิตผลงาน การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์
(10.2) เกิดวิชาการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมดนตรีที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการอนุรักษ์
สืบทอดและเผยแพร่ (10.3) เกิดบุคลากรดนตรีสายพันธ์
อาชีวะทีม่ คี วามสามารถทัง้ ด้านทักษะการแสดง ทักษะการ
ผลิตสร้างสรรค์งาน การซ่อมสร้างและพัฒนาวิชาชีพดนตรี
ได้หลากหลาย ทันสมัย ทันเทคโนโลยี (10.4) เกิดห่วงโซ่       
การเข้าถึงดนตรีและอุปกรณ์มากขึ้น  มีเครื่องดนตรีมือสอง
ราคาถูกเพิม่ มากขึน้ สามารถซือ้ หาเครือ่ งดนตรีได้งา่ ยขึน้ เกิด
นักดนตรีมือใหม่มากขึ้น

อภิปรายผล

การจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ใ นสถาบั น สั ง กั ด
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจำ � เป็ น ต้ อ งมี
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ ดี แ ละพั ฒ นาตามกำ � หนด             

ในทุ ก 5 ปี หลั ก สู ต รศิ ล ปะการผลิ ต ผลงานดนตรี แ บบ           
ครบวงจร มี จุ ด ประสงค์ ข องหลั ก สู ต รคื อ มุ่ ง เน้ น ผลิ ต                 
นักดนตรีที่ทำ�งานเบื้องหลัง สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับ
ดนตรีทั้งผลงานที่เป็นภาพและเสียง หรืองานที่เป็นเอกสาร
หลักสูตรการซ่อมสร้างเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มุ่งเน้น       
ผลิ ต นั ก ดนตรี ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถพิ เ ศษในการ             
ซ่ อ มสร้ า งเครื่ อ งดนตรี แ ละอุ ป กรณ์ ส่ ว นหลั ก สู ต รดนตรี        
และเทคโนโลยีนั้นมุ่งเน้นผลิตนักดนตรีที่ทำ�งานหน้าเวที
การแสดง จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตนักดนตรี
เช่นเดียวกัน และต้องดำ�เนินธุรกิจเกีย่ วกับผลงานของตนเอง
ได้แบบครบวงจร ผู้เรียนจะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน
ตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตร จึงจำ�เป็นต้องจัดรายวิชา
หรือกลุม่ วิชาให้ครบเหมือนกัน เนือ่ งจากทุกกลุม่ วิชามีความ
สัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานในชีวิตจริง จำ�นวนผู้เรียน       
ห้องละ 15-20 คน เป็นไปตามเกณฑ์การจัดห้องเรียน           
ภาคปฏิบัติของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สัดส่วนการเรียน ระดับ ปวช. ร้อยละ 80 ปฏิบัติ : 20 ทฤษฎี
ระดับ ปวส. ร้อยละ 70 ปฏิบัติ : 30 ทฤษฎีและการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนา
หลักสูตรของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สอดคล้องกับราชกิจจานุเบกษา ว่าด้วยเรือ่ งคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
และเพือ่ ให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีและยุคสมัยการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ครูผู้สอนจะต้องเปลี่ยนบทบาท
จากครูผู้สอนเป็นครูพี่เลี้ยงหรือโค้ชแทน ในเรื่องอาคาร
สถานที่ การเรียนการสอนดนตรีจะแตกต่างจากการจัด        
การเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ มาก จึงจำ�เป็นอย่างยิ่ง           
ที่ จ ะต้ อ งมี พื้ น ที่ ค รบถ้ ว นตามแบบลั ก ษณะของการจั ด         
การเรียนการสอนดนตรีโดยเฉพาะ เช่น ผูเ้ รียนดนตรีตอ้ งการ
ความเงียบ ในขณะทีผ่ ฝู้ กึ ซ้อมปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีจะก่อเกิด
เสี ย งดั ง รบกวนผู้ อื่ น แสงสว่ า ง อุ ณ หภู มิ สิ่ ง แวดล้ อ ม             
ล้วนเกี่ยวข้อง และเป็นตัวแปรสำ�คัญในการจัดการเรียน       
การสอนดนตรีทั้งสิ้น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจาก
การจัดการเรียนการสอนดนตรีในสถาบันสอนดนตรีสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แก่เกิดบุคลากร
ดนตรีสายพันธ์อาชีวะที่มีความสามารถทั้งด้านทักษะการ
แสดง ทักษะการผลิตสร้างสรรค์งาน การซ่อมสร้างเกิด        
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ห่วงโซ่การเข้าถึงดนตรีและอุปกรณ์มากขึ้น เกิดช่างซ่อม
บำ�รุงเครื่องดนตรีและอุปกรณ์มากขึ้นทำ�ให้มีเครื่องดนตรี
มือสองราคาถูกเพิ่มมากขึ้น สามารถซื้อหาเครื่องดนตรี         
ได้งา่ ยขึน้ และส่งผลให้เกิดนักดนตรีมอื ใหม่มากขึน้ ในทีส่ ดุ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ไปใช้
        
1.1 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ครู ผู้ ส อนดนตรี            
ในสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษามีจำ�นวนน้อยลงทุกขณะ เนื่องจากการเกษียณอายุ
ราชการ หรือเปลีย่ นสายงานจากสายงานสอน เป็นสายงาน
บริหาร หรือทำ�การสอนรายวิชาอื่น รวมทั้งการขอย้าย          
เพื่อเข้าสังกัดสถาบันอุดมศึกษาอื่นดังนั้นผู้บริหารจึงควร
สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีขึ้น       
ในสถานศึ ก ษา และเรีย กตัวผู้ส อบบรรจุค รูผู้ช่วยสาขา     
ดนตรีที่ขึ้นบัญชีไว้ไปทดแทนตำ�แหน่งครูผู้สอนดนตรีกลุ่ม                
ดังกล่าวโดยเร็ว
        
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนของสถาน
ศึกษาที่สังกัดอาชีวศึกษาไม่มีโอกาสได้เลือกเรียนรายวิชา
ทีเ่ กีย่ วกับดนตรี เนือ่ งจากสถานศึกษาไม่ได้จดั แผนการเรียน
ให้นักเรียนได้เลือกเรียนสาเหตุอาจเกี่ยวเนื่องกับข้อเสนอ
แนะที่ 1.1 ดังนั้นผู้บริหาร/ ครู จึงควรสนับสนุนให้มีการจัด
แผนการเรียนการสอน ให้มรี ายวิชาทีเ่ กีย่ วกับดนตรีในระดับ
ปวช. และ ปวส.ให้นักเรียน นักศึกษาได้เลือกเรียน เช่น
วิชาการขับร้องเพื่อนันทนาการ
        
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาสังกัด
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีครุภัณฑ์วัสดุ
อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าชี พ ที่                     
หลากหลายและครบถ้วนมีหลักสูตรการสอนวิชาชีพที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะมุง่ เน้นการนำ�ความสามารถทีจ่ �ำ เป็น
สำ�หรับการทำ�งานมาใช้เป็นฐานหรือเนื้อหาของการจัด        
การศึกษาหรือฝึกอบรม ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร/ ครู จึงควรสนับสนุน
ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นประสบการณ์ตรงให้แก่
นักเรียนนักศึกษา เช่น  จดั งานประจำ�ปีประเพณีอาชีวศึกษา
เป็ น หนึ่ ง เดี ย วเพื่ อ ประเมิ น ผลภาคปฏิ บั ติ ข องนั ก เรี ย น
นักศึกษาสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

71

ประเมินผลการทำ�อาหาร การจัดงานเลี้ยง การติดตั้งระบบ
ไฟฟ้า เสียง แสง สี การลีลาศเพื่อสุขภาพ วงดนตรีและ         
การแสดงต่างๆ   การถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด การจัด
ดอกไม้ ต กแต่ ง สถานที่ ก ารจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าชี ว ะ             
ทุ ก สาขาวิ ช าชี พ จั ด การประเมิ น ผลนั ก เรี ย นในส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง ผู้อำ�นวยการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เป็นเกียรติ       
ร่วมงานสร้างสถานการณ์ ให้เป็นประสบการณ์ตรงแก่               
ผู้เรียน  
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
     
จากการวิจยั พบว่า สถานศึกษาสังกัด สำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีนอ้ ยมาก ในขณะทีม่ หี ลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี
ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะให้น�ำ ไปใช้ ทัง้ ในระดับชัน้ ปวช. ปวส. และระยะ
สั้น ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาค้นคว้า พัฒนาหลักสูตรดนตรี
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้หลักสูตร      
มี ค วามสั ม พั น ธ์ และต่ อ เนื่ อ งกั น กั บ หลั ก สู ต รการเรี ย น          
การสอนดนตรีในสถาบันอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพที่มีประกาศไว้ใน      
ราชกิจจานุเบกษา
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