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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาสภาพและนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเก็บข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ ด้วยการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นปีที่ 2 และ 3 จำานวน 273 คน สัมภาษณ์ผู้บริหาร 3 คน และครูสอน 
18 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์มีความ
ความเหมาะสมระดับมาก ผลจากการสัมภาษณ์ควรเร่งปรับปรุงด้านหลักสูตร ด้านสื่อและอุปกรณ์ ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ด้านการวดัผลและประเมนิผล ตามลำาดบั แนวทางการจดัการเรยีนการ
สอน 1) ควรพัฒนาด้านหลักสูตรในด้านเนื้อหา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน ผู้บริหารและศิษย์เก่า ตามเวลาโดย
เพิ่มจำานวนชั่วโมงวิชาที่เห็นว่าจำาเป็นต่อวิชาชีพโดยตรง และลดจำานวนช่ัวโมงรายวิชาที่ไม่สอดคล้องลง 
2) ควรเพิ่มเครื่องดนตรี ห้องดนตรีให้มากขึ้น พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) ควรพัฒนาทางทักษะของ
นักเรียนเป็นหลัก จัดการศึกษาผสมผสานแบบพ่อสอนลูก พี่สอนน้อง เปิดโอกาสให้นักเรียนศึกษาเรียน
รู้จากภายนอก สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางดนตรี-นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอก 
และ 4) ควรมกีารตดิตาม ผลการเรยีนระยะตา่งๆ การใชแ้บบประเมนินกัเรยีนและครหูลงัการเรยีน การ
ตรวจให้คะแนนการบา้น การสอบ การกำาหนดเกณฑ ์รวมถึงการแจง้ผลสัมฤทธิท์างการเรยีน เพือ่มุง่สรา้ง
ให้นักเรียนมีความใส่ใจ กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้พัฒนาตนเอง
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Abstract
This study focuses on the proposed guidelines for the management of music and 

dance instruction at the Arts Education College in Lao People’s Democratic Republic by  
collecting data.in both and quantitative A questionnaire survey was administered to 273  
students in Years 2 and 3, together with 3 school officials and 18 teachers, total 294 person. 
The results of this study are as follows.

The contexts of teaching and learning was high level. The following guidelines for 
the management of music and dance instruction are proposed. From the group interviews, 
respondents expressed their views that 1) the development of the curriculum must focus 
on course content. In addition, the number of hours for instruction must be increased for 
instruction in piano, academic courses, reading, and others, and reduce the number of hours 
that are not relevant. 2) Music rooms should provide more media and equipment, with the 
use of modern technology. 3) Instructional activities should enhance and improve the music 
skills of the students. The teacher-and-student relationship in musical learning must further 
encourage students to demonstrate their musical ability. 4) The measurement and evaluation  
of learning skills should follow the results of various stages, using student and teacher  
assessment forms, school homework assignments, examinations, and others. Overall, there 
is a need to focus on the students’ learning abilities and emphasize enthusiasm on learning 
self-improvement. 

Keywords: Guidelines for teaching, music and dance

บทนำา
ภ า ย ห ลั ง ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ

ประชาธิปไตยประชนลาว (สปป.ลาว)ได้หลุดพ้น
การตกเป็นเมืองขึ้น และได้เปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองใหม่มีการพัฒนาอย่างเป็นลำาดับ 
คณะผู้บริหารประเทศและผู้บริหารการศึกษาของ
ลาวได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อศิลปวัฒนธรรม
ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการดนตรี-นาฏศิลป์และ
ขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงคำาพูดท่านไกรสอน  
พรมวิหาร อดีตประธานประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชนลาว ผูน้ำาทีเ่คารพยิง่ของปวง

ชนลาวทั้งชาติ ได้กล่าวว่า “การสูญเสียวัฒนธรรม
นั้นคือ การสูญเสียชาติ” จากกองประชุมใหญ่ 
ครั้งที่ 7 ของพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี ค.ศ. 2001 ได้
วางจดุมุง่หมายแผนยทุธศาสตรแ์ละตัง้สมมตุฐิาน 
ที่จะทำาให้ประเทศได้หลุดพ้นภาวะด้อยพัฒนาใน
ปี ค.ศ. 2020 แก้ไขความยากจนของประชาชน
ให้ได้อย่างสิ้นเชิง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บนพื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพเท่า
เทยีมกับประเทศอืน่ๆ (ศรจีอ่ย ญาตวิิเกต, 2557: 
9-11) เพื่อทำาให้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่ง
ชาติ เป็นรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
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ของลาวได้จัดวิชาดนตรีศึกษาเป็นวิชาบังคับใน
หลักสูตรสามัญศึกษา ได้วางหลักสูตรภาควิชา
ศิลปศึกษาชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้จดัตัง้โรงเรยีนสรา้ง
ครูศิลปศึกษา ส่วนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรม
และท่องเที่ยว สปป.ลาว ได้ปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปะดนตรช้ัีนตน้ และช้ันกลางของโรงเรยีนศลิปะ
ดนตรีแห่งชาติ พร้อมแผนการจัดตั้งโรงเรียนสอน
วิชาชีพศิลปะดนตรีระดับชั้นต้น ในบางแขวงของ
ลาว (สมจิตร ไสสุวรรณ, 2548)

วิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว เป็น
สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปศึกษา และเป็น
สถาบันแห่งเดียว ในประเทศที่ผลิตครูศิลปศึกษา
โดยตรง ซึ่งได้รับการก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ.1982 
เมื่อก่อนมีชื่อว่า โรงเรียนสร้างครูศิลปศึกษา 
เป็นโรงเรียนที่เปิด หลักสูตรการเรียนสอนครู
ศลิปศกึษา ในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
ประกอบด้วยสาขาวิชาหัตถกรรม ศิลปกรรม 
และศิลปะดนตรี จนถึงปี ค.ศ.2009 พรรค
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษาใน
สาขาศิลปศึกษา จึงได้เพ่ิมและยกระดับการ
ศึกษาเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) และปรับเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในปี ค.ศ.2011 ประกอบด้วยสาขาวิชาคือ 
สาขาครูศิลปกรรมและสาขาครูศิลปะดนตรี โดย
กระบวนการจัดการการศึกษามุ่งพัฒนาบุคลากร 
ด้านศิลปะให้เพียงพอ ตามความต้องการของ
สังคมและเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาลท่ี
ให้มีการปฏิรูปการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ครู
มีทักษะความรู้อย่างชำานาญด้านศิลปะประกอบ
กับคุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ ดังที่อาจารย ์
จิรกานต์ สริกิวนิกอบกนุ (2558) ได้เสนอการวาง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์
ในหลักสูตรของวิทยาลัยศิลปศึกษา ที่มุ่งให้ 
ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบอาชีพ เป็นนักวิชาการทาง

ศาสตร์ดา้นศลิปะและดนตรี-นาฏศลิปท์ีด่ ีสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถประจักษ์สู่สังคม 
ดังนั้นดนตรี-นาฏศิลป์ จึงเป็นรายวิชาสำาคัญใน
สาขาครูศิลปดนตรีของวิทยาลัยศิลปศึกษา ที่มุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ มีความ
คิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าความสำาคัญทางดนตรี
และนาฏศิลป์ สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบ
ธรรมเนียมฮีตคองประเพณีของชาติ โดยผ่านทาง
โสตศิลป์ เมื่อได้ยิน ได้เห็น ทำาให้เกิดความสุนทรี
ทางอารมณ์ ให้ความสนุกสนาน รื่นเริง ความ
เศร้าโศกเสียใจ ความเข้มแข็ง กล้าหาญ ช่วยผ่อน
คลายความตึงเครยีด เสรมิสรา้งเจตคตอัินดงีามตอ่
บุคคลและสังคมตามเนื้อหาการดำาเนินการแสดง
ทางดนตรี-นาฏศิลป์ เป็นไปตามแนวคิดจากการ
ศึกษาของ สไตอเนอร์ (Steiner,1988 อ้างถึงใน 
ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555: 3-7 ) ที่พยายามมอง
สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบ มีกระบวนการ เพื่อให้
เห็นความสัมพันธ์กันในองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งคร ูนกัเรยีน หลกัสตูร ระบบ
การจัดการ เนื้อหา เทคนิควิธีการถ่ายทอดความรู้  
สือ่ อปุกรณ ์และการวดัและประเมนิผล สไตอเนอร ์ 
(Steiner,1988) ได้อธิบายการศึกษาว่าเป็น  
ขัน้ตอนการสอน และ การเรยีนรู ้การศกึษาไดก้ลาย 
เป็นกระบวนการเรียนการสอน การสอนเป็น 
กระบวนการแนะนำา การเรียนรู้ และการเรียนคือ
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีใ่สใ่จ ซึง่การศกึษา
ประกอบด้วย 4 ส่วนสำาคัญได้แก่ ครู นักเรียน 
สาระความรู้และการเรียนการสอน โดยเน้นสาระ
ทางพุทธิปัญญาเป็นส่วนสำาคัญหลัก แจกแจง
รูปแบบความคิดเชิงปริมาณที่เป็นทฤษฎี เกณฑ์ 
ตัวอย่างจริง รูปแบบเชิงคุณภาพที่มีรูปลักษณ์
ความรู้ ความจำาได้ ความซาบซึ้ง และรูปแบบเชิง
การกระทำาในแบบการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ 
การปฏิบัติ เพื่อให้การศึกษาประสบความสำาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 



Journal of Education, Mahasarakham University 107 Volume 12 Number 3 July-September 2018 

วันชัย วงษา (2557: 107) ได้เสนอแนะ
ให้มีการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนราย
วิชาอื่นๆ ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป. ลาว เพื่อ
จะไดแ้นวทางไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน
แต่ละหมวดว่ามีข้อดีและข้อควรปรับปรุงอย่างไร 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ และหาแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ท่าน ดร.สมจิตร ไสสุวรรณ (สัมภาษณ์) 
ศิลปินแห่งชาติ สปป.ลาว ให้ทัศนะว่า นักศึกษา
วิทยาลัยศิลปศึกษาส่วนใหญ่ควรพัฒนาความ
รู้ ความสามารถ โดยเฉพาะทักษะทางศิลปะที่มี
ประสิทธิภาพ การยกระดับทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ 
สังคมมองคณุคา่การเรียนการสอนดนตร-ีนาฏศลิป์
อยู่ในระดับต่ำา เมื่อเทียบกับสาขาวิชาอื่นๆ การ
รองรับของตลาดแรงงานยังไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่
ควร ซึ่งนักศึกษาที่เรียนจบในบางส่วนจำาเป็นต้อง
ได้ประกอบอาชีพอื่นหรือบรรจุเป็นครูสอนแต่ไม่
ได้สอนรายวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ตามที่กำาหนดไว้ 
ซ่ึงจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพบ
ว่า การจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ใน
วิทยาลัยศิลปศึกษา อยู่ในระดับความเหมาะสม
มาก ดังนั้น อาจเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบ
การบริหารการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
ศิลปศึกษา จึงได้ทำาการศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนและนำาเสนอแนวทางการจัดการ
จัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัย
ศิลปศึกษา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ

สอน และเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดนตร-ีนาฏศลิป ์ในวทิยาลยัศลิปศึกษา สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำาถามการวิจัย
1. สภาพการจดัการเรยีนการสอนดนตร-ี

นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว มี
ลักษณะอย่างไรบ้าง 

2. แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ดนตร-ีนาฏศลิป ์ในวทิยาลยัศลิปศกึษา สปป. ลาว 
ควรดำาเนินการในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง

ความสำาคัญของการวิจัย
1. ทำาใหท้ราบสภาพการจดัการเรยีนการ

สอนดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.
ลาว ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านส่ือ-อุปกรณ์ และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

2. ทำาใหท้ราบปญัหาการจดัการเรยีนการ
สอนดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.
ลาว ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านส่ือ-อุปกรณ์ และด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 

3. ได้แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว 
ด้านหลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ดา้นสือ่-อปุกรณ ์และดา้นการวัดและประเมนิ
ผลการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มเป้�หม�ย

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้แก่ ผู้
บริหาร 3 คน ครูทั้งหมด 60 คน และนักเรียน 
ในวิทยาลัยศิลปศึกษา จำานวน 480 คน โดยแยก
ส่วนรายละเอียดดังนี้

 ผู้บริหาร จำานวน 3 คน

 ครูดนตรี-นาฏศิลป์ จำานวน 18 คน
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 ครูสาขาอื่น จำานวน 42 คน

 นักเรียนจำานวน จำานวน 480 คน 

 รวม 543 คน

เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้จึงเจาะจง ผู้
บริหาร ครูสอนสอนดนตรี-นาฏศิลป์ และเลือก
นักเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ช้ันต่างๆ จำานวน รวม
ทั้งสิ้นจำานวน 294 คน ดังนี้

 ผู้บริหาร จำานวน 3 คน

 ครูสอนดนตรี-นาฏศิลป์ จำานวน 18 
คน

 นักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่  3 
จำานวน 65 คน

 นักเรียนระดับปริญญาตรีปีที่  2 
จำานวน 51 คน

 นักเรียนระดับช้ันสูง (ปวส.) ปีที่ 
2(ดนตรี) จำานวน 35 คน

 นกัเรยีนระดบัชัน้กลาง (ปวช.) ปทีี ่3 
จำานวน 53 คน

 นกัเรยีนระดบัชัน้กลาง (ปวช). ปทีี ่2 
จำานวน 69 คน

 รวม 294 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบ
ด้วย

1. แบบสอบถาม มีทั้งหมด 1 ชุด และมี 
3 ตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

2. แบบสัมภาษณ์ที่มี โครงสร้าง ใช้
สมัภาษณก์ลุ่มผูรู้ ้ผูบ้รหิาร และครสูอน เพือ่ศกึษา
ตามความมุ่งหมายที่ได้กำาหนดไว้ได้แก่

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

 ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

 ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ชนิดคอื 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และ
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม

1. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ออกหนงัสอืถงึผูอ้ำานวยการวทิยาลยั
ศิลปศึกษา สปป.ลาว เพื่อขอความอนุเคราะห์
ลงพื้นที่ทำาการสำารวจ แจกแบบสอบถามความคิด
เหน็ของนกัเรยีน เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน 
ดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว 

2. ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนจำานวน 273 คน เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัย
ศิลปศึกษา สปป.ลาว และได้ทำาการจัดเก็บด้วย
ตนเองในระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 2560

การเ ก็บรวบรวมข้อมูล โดยใ ช้แบบ
สัมภาษณ์

1 .  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพื่อออกหนังสือถึงผู้อำานวยการ
วิทยาลยัศลิปศึกษา สปป.ลาว ขอความอนเุคราะห์
การสมัภาษณ์ผู้บรหิาร และครสูอนดนตร-ีนาฏศลิป ์
จำานวน 18 คน 

2. ผูวิ้จยัไดท้ำาการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารและ
ครสูอนดนตร-ีนาฏศลิปเ์ปน็รายบคุคล ดว้ยตนเอง 
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จำานวน 18 คน ระหว่างวันที่ 10-25 กุมภาพันธ์ 
2560

3. ประสานงานและจัดสนทนากลุ่ม  
นำาเสนอผลจากการตอบแบบสอบถามความคิด
เห็นของนักเรียนการจัดการเรียนการสอนดนตรี-
นาฏศิลป์ และผลจากการให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
และครูสอนสาขาดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัย
ศิลปศึกษา สปป.ลาว เพื่อรวมรับฟัง วิพากษ์
และร่วมเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษาต่อไป  
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะครู 
เข้าร่วมทั้ง 18 คน ผู้บริหาร ผู้วิจัยและวิทยากร 
รวมทั้งสิ้นจำานวน 21 คน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ขอ้มลูจากการสอบถาม การ
สมัภาษณ ์และสนทนากลุม่ ผูว้จิยัได้แจกแจงขอ้มลู
จากแบบสอบถามเป็นค่าเฉล่ียและร้อยละ ตาม
ประเดน็ สว่นการสมัภาษณไ์ด้ถอดความตามหัวข้อ
ทนัทเีปน็การวเิคราะหข์ัน้ต้น การถอดคำาสมัภาษณ์
ใหเ้ปน็เน้ือหาคดัขอ้มลูทีไ่ดม้าใหต้รงตามความมุง่
หมายที่กำาหนด จากน้ันผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยละเอียดภายหลังที่สิ้นสุดการสัมภาษณ์ นำา
ผลการสรุปบางประเด็นที่สงสัยหรือไม่ชัดเจน
กลับไปสัมภาษณ์บางคน เพื่อตรวจทานข้อมูล
และความเข้าใจ พรอ้มตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา และการแปลผลจากข้อมูล นำามาสรุปเป็น
ความเรียงในแต่ละด้านคือ ด้านหลักสูตร การจัด
กิจกรรม สื่อ-อุปกรณ์ และการวัดและประเมินผล 

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนำาเสนอผลการศึกษาแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัย
ศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนดนตรี-นาฏศิลป์จากการสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ใน
วิทยาลัยศิลปศึกษาทั้ง 4 ด้านมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.08 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก อย่างไร
กต็ามในแตล่ะด้านกย็งัมจีดุทีค่วรปรบัปรงุคอื ดา้น
สื่อและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม
เท่าท่ีควรกับตัวนักเรียน ด้านการวัดและประเมิน
ผลเป็นการวัดตามข้อกำาหนดจากองค์กร หน่วย
งานวัดและประเมินผลของวิทยาลัยศิลปศึกษา 
การแจ้งผลการเรียนนักเรียนไม่ทันตามแผนการ
ที่กำาหนดไว้ 

การศกึษาสภาพการจดัการเรยีนการสอน
ดนตร-ีนาฏศลิปจ์ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร และคร ู
พบว่า 1) ด้านหลักสูตรมีจำานวนวิชาเรียนมาก 
เกนิไป ระยะเวลาการเรยีนมนีอ้ยเกนิไปโดยเฉพาะ
รายวิชาที่เป็นวิชาเอก 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทาง
ดนตรี-นาฏศิลป์ มีส่วนร่วมระหว่างครูกับนักเรียน 
จัดให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางและครูเป็น ผู้ให้ 
คำาแนะนำาช่วยเหลือการเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติการจริง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จำาต้องมีการแบ่งกลุ่มโดยส่วนใหญ่เพื่อฝึกปฏิบัติ
เป็นรายกลุ่ม 3) ด้านสื่อและอุปกรณ์ เป็นปัญหา
ด้านอุปกรณ์ไม่พอเพียงกับความต้องการของ 
ผู้เรียน จำานวนห้องเรียนมีจำากัด ขาดสื่อและ
อปุกรณเ์ครือ่งดนตรมีจีำานวนนอ้ย เชน่ ระนาด 10 
ขิม 10 กีตาร์ 10 เครื่อง แต่นักเรียนแต่ละห้อง 
มีจำานวน 60-80 คน จึงใช้การแบ่งกลุ่มเรียน 
ตามจำานวนของเครื่องดนตรี ทำาให้ระยะเวลาการ
ฝกึปฏบิตันิอ้ยลง 4) ดา้นการวดัผลและประเมนิผล 
ในวิทยาลัยศิลปศึกษา มีหน่วยงานรับผิดชอบการ
ตดิตามและประเมนิผลโดยเฉพาะการจดัการเรยีน
การสอน ไดม้รีะเบยีบกำาหนดเกณฑใ์นการวดัและ
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ประเมินผลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูสอนนำาไป
ใช้เพื่อวัดผลการเรียนของนักเรียน แต่นักเรียน 
ไม่ได้รับการแจ้งผลการเรียนตามแผนท่ีกำาหนดไว้
เท่าที่ควร

2. การนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนดนตรี-นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษา 
สปป.ลาว ผู้วิจัยได้นำาผลการประชุมกลุ่มที่จัดขึ้น
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ในแต่ละด้านดังนี้ 
1) ด้านหลักสูตร ควรพัฒนาหลักสูตรโดยการ
จัดทำาการประเมินในด้านต่างๆ เช่น ด้านเนื้อหา  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน ผู้บริหาร และศิษย์เก่า ใน
กรอบเวลาทุกๆ วงรอบกล่าวคือ หลักสูตรชั้น
สูง (2 ปี) ควรมีการประเมิน และปรับปรุงในทุก 
2 ปี หลักสูตรชั้นกลาง (3 ปี) ควรมีการประเมิน
และปรับปรุงในทุก 3 ปี และหลักสูตรปริญญาตรี 
(4 ปี) ควรมีการประเมิน และปรับปรุงในทุก 4 ปี 
โดยเฉพาะด้านเน้ือหารายวิชาเอกให้เพิ่มจำานวน
ชั่วโมงวิชาที่เห็นว่าจำาเป็นต่อวิชาชีพโดยตรงเช่น 
วิชาเปียโน วิชาการฝึกอ่านโน้ต วิชานาฏศิลป์ 
(ฟ้อน) เป็นต้น และลดจำานวนช่ัวโมงรายวิชาที่
ไม่สอดคล้องเท่าที่ควรได้แก่ วิชาการเมือง ศึกษา
ศาสตร์ จิตวิยา ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้
รายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรี และวิชาคุณลักษณะ
ดนตรีมีเนื้อหาสาระที่คล้ายกันควรเลือกวิชาใด
หนึ่งหรือรวมเข้าเป็นวิชาเดียว 2) ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรพัฒนาทักษะของ
นักเรียนด้วยการเรียนในรูปแบบพ่อสอนลูก พี่
สอนน้อง นกัเรยีนควรได้ศกึษาเรยีนรู้จากภายนอก
กล่าวคือ การได้รับชมวิธีการ ทักษะจากศิลปิน 
นักดนตรี-นาฏศิลป์ที่นักเรียนชื่นชอบ การรับชม
การแสดง จดัการแสดง การทศันศกึษาตามสถาบัน
การเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนให้
นกัเรยีนมโีอกาสได้แสดงความสามารถทางดนตร-ี
นาฏศิลป์ทั้งภายในและภายนอก การกระตุ้นให้
นักเรียนมีความใส่ใจ กระตือรือร้น และตระหนัก

ต่อการเรียนรู้และสร้างทักษะวิชาชีพ การกำาหนด
เกณฑ์หรือข้อบังคับของครู อาทิเช่น เกณฑ์การให้
คะแนน การมีส่วนร่วม การให้การบ้านที่ส่งเสริม
การเรยีนรู ้3) ดา้นสือ่และอปุกรณ ์เปน็สว่นหนึง่ท่ี
สำาคญัตอ่การจดัการเรียนการสอนดนตร-ีนาฏศลิป ์
โดยหลักคือ อุปกรณ์เครื่องดนตรีควรเพ่ิมจำานวน
ให้มากกว่าเท่าที่มี ควรเร่งพัฒนาห้องเรียนเฉพาะ
เครือ่งดนตรใีนแตล่ะรายวชิาปฏบิตั ิเชน่ หอ้งเรยีน
เปยีโน กตีา้ร ์หอ้งเรยีนระนาด ขมิ แคน ซอ เปน็ตน้ 
ที่สามารถเก็บเสียง และมีอุปกรณ์เครื่องเสียง
ได้มาตรฐานติดตั้งไว้พร้อม นอกจากนี้ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำาลงชีพของ
สังคมเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
การใช้สื่อที่ทันสมัยจะช่วยสร้างบทบาทของครูต่อ
นักเรียน ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้สื่อ จัด
อบรมครใูนการใชเ้ทคโนโลย ีและสาระสนเทศเพือ่
การเรียนการสอน การจัดเครื่องฉายภาพ เครื่อง
เสียงตามความเหมาะสมของรายวิชา และ 4) 
การวัดผลและประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนควร
ได้แสดงตามระดับทักษะ แสดงความคิดเห็น การ
ติดตามผลการพัฒนาทักษะ การตรวจติดตามให้
คะแนนการบ้านและการสอบต่อเนื่อง การแลก
เปลี่ยนวิธีสอนระหว่างกัน การใช้แบบสอบถาม
ประเมินการสอนของครูโดยผู้เรียน และการ
กำาหนดเกณฑ์การประเมิน 

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการ

จัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ในวิทยาลัย
ศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้

สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรี-
นาฏศิลป์ ในวิทยาลัยศิลปศึกษาจากการแสดง
ความคิดเห็นในแบบสอบถามของนักเรียนโดย
รวม มีความเหมาะสมมาก เฉลี่ย 4.08 และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การเตรียมการเรียน
การสอนอยู่ในระดับความเหมาะสมกว่าด้านอื่น 
เฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าครูมีการเตรียมความ
พร้อมการสอนที่ดี มีระเบียบแบบแผนที่จัดเตรียม
ไว้ก่อนการดำาเนินการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับธีระ รุญเจริญ (2545: 
153-159 ) ทีไ่ดก้ลา่วถงึการปฏิรปูการศึกษาตาม
แนวทาง และสาระสำาคัญใน พ.ร.บ .การศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ.2542 ของประเทศไทยจะประสบความ
สำาเร็จย่อมต้องอาศัยองค์กรและบุคคลหลายฝ่าย 
โดยเฉพาะองค์กรปฏิบัติได้แก่ สถานศึกษาระดับ
ต่างๆ ซึ่งย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถ คุณธรรม และสอดคล้องกับสัมพันธ์กับ 
จีรศักดิ์ ศรีรัตน์ (2544: 130-133) ได้ศึกษา
และเปรียบเทียบระดับปัญหาและแนวทางการแก้
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาดนตรี-นาฏศิลป์กลุ่ม
สร้างเสริมลักษณะนิสัยของครูผู้สอนช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมหลักแล้วมีปัญหาใน
ดา้นหลกัสตูร ดา้นเน้ือหา และด้านการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก และด้านการ
วัดผลอยู่ในระดับกลาง นอกจากนี้ผลการศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูสอนพบว่า 1) 
ด้านหลักสูตรมีจำานวนวิชาเรียนมากเกินไป ระยะ
เวลาการเรียนมีน้อยโดยเฉพาะรายวิชาที่เป็น
วิชาเฉพาะ(วิชาเอก) สำาหรับการเรียนการสอน
ดนตรี-นาฏศิลป์ ทำาให้การฝึกทักษะทางวิชาชีพ
ของนักเรียนมีจำานวนจำากัด สอดคล้องกับ พรรณี 
วังโน (2556: 123-129) ได้ทำาการศึกษาการ
บริหารจัดการเรียนดนตรีและศิลปะการแสดงของ
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ กล่าวว่าหลักสูตรยังไม่มี
การแก้ไขให้ท่ีเหมาะสมตามสภาพของสงัคม เนือ่ง
ดว้ยเพลงทีน่ำามาสอนไมเ่ป็นทีน่ยิมจากสงัคมแลว้ 
อกีทัง้บทเพลงในหลกัสตูรมมีากกว่าเวลาทีก่ำาหนด
ในหน่ึงภาคเรยีน 2) ด้านการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนเน่ืองดว้ยจำานวนนกัเรยีนมมีากแตจ่ำานวน

ครูสอนในรายวิชามีน้อย อุปกรณ์ไม่พอเพียงตาม
จำานวน ห้องเรียนมีจำานวนจำากัด การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจำาต้องมีการแบ่งกลุ่มโดยส่วน
ใหญ่เพื่อฝึกปฏิบัติเป็นรายกลุ่มตามลำาดับ เพื่อ
เนน้ใหน้กัเรยีนมทีกัษะทางดนตร-ีนาฏศิลป ์มสีว่น
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน จัดให้นักเรียนเป็น
ศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรูท้ั้งทางทฤษฎ ีและปฏบัิติ
การจรงิสอดคล้องกบั Lai Manhong (2010: 19) 
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ คือ การจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  
สามารถพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น และเป็นการหา
แนวทางให้ครูได้รับมือกับความท้าท้ายของการ
ปฏริปูและหาวธิกีารทีจ่ะนำานกัเรยีนสูผ่ลสำาเรจ็ทีดี่
ที่สุด 3) ด้านสื่อและอุปกรณ์ เป็นอีกด้านที่สำาคัญ
ในการเรยีนรู ้การฝกึปฏบิตัขิองนกัเรยีนโดยเฉพาะ
อุปกรณ์เครื่องดนตรีที่เป็นปัจจัยหลักต่อการเรียน
การสอนดนตรี จากการศึกษาพบว่า สื่ออุปกรณ์
ในวิทยาลัยศิลปศึกษายังไม่ทดเหมาะเท่าที่ควร 
อาทิ เครื่องดนตรีระนาดมี 10 เครื่อง ขิม มี 10 
เคร่ือง กตีาร ์10 เคร่ือง หากเฉลีย่ตามจำานวนของ
นักเรียน 60-80 ต่อครูสอน 1 คน ใน 1 ชั้นเรียน 
สอดคล้องกับ จิรพจน์ จึงบรรเจิดศักด์ (2556: 
88-89) ได้ศึกษาสภาพการการจัดการศึกษา
ลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะดนตรีสากล 
วิทยาลัยนาฏศิลป์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า นโยบายงบประมาณดา้นสือ่และอปุกรณ์ใน
แตล่ะปมีคีวามขาดแคลน ขณะเดีย่วกนัการดำาเนนิ
การจัดการเรียนการสอนมีความต้องการในด้าน
สื่อและอุปกรณ์เป็นอย่างมาก สื่อและอุปกรณ์ที่มี
อยู่ไม่เพียงพอและยังชำารุด ขาดประสิทธิภาพและ
มีอายุการใช้งานนานและทั้งหมดเป็นไปตามการ
ศึกษาของ จิรกานต์ สิริกวินกอบกุน (2558) ได้
ทำาการวิจยัเรือ่ง การพฒันากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษาสำาหรับ สปป.
ลาว ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พบว่า สื่อและอุปกรณ์ หนังสือ เครื่อง
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ดนตรี ตำารา ห้องสมุดขาดหนังสือทันสมัย ด้วย
งบประมาณในวิทยาลัยศิลปศึกษาไม่เพียงพอ 
4) ด้านการวัดผลและประเมินผลในวิทยาลัย
ศลิปศกึษา มหีน่วยงานรบัผดิชอบการตดิตามและ
ประเมนิผลโดยเฉพาะการจัดการเรยีนการสอน ได้
มรีะเบยีบกำาหนดเกณฑใ์นการวดัและประเมินผลอ
ย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครูสอนนำาไปใช้เพ่ือวัดผล
การเรียนของนักเรียน สอดคล้องกับ วันชัย วงษา 
(2557: 106) การวัดผลประเมินผลคือครูผู้สอน
มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการกำาหนด
หลกัการ และเหตุผลการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนดนตรี-นาฏศิลป์ ในท้ายชั่วโมงเรียน การสอบ
กลางภาค และท้ายภาคเรียน รวมไปถึงการแจ้ง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี-
นาฏศลิปใ์นวทิยาลยัศลิปศึกษา สปป.ลาว ในแต่ละ
ด้านคือ 1) ด้านหลักสูตรคือ ควรพัฒนาหลักสูตร
โดยการจัดทำาการประเมินในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
เนื้อหา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน ผู้บริหาร และศิษย์เก่า 
ในกรอบเวลาทกุๆ วงรอบกล่าวคอื หลักสตูรช้ันสงู 
(2 ปี) ควรมีการประเมินและปรับปรุงในทุก 2 ปี 
เชน่เดยีวกบัหลกัสตูรช้ันกลาง ( 3 ปี) และหลกัสตูร
ปริญญาตรี (4 ปี) ควรมีการประเมินและปรับปรุง
ในทุก 3-4 ปีตามหลักสูตร โดยเฉพาะด้านเนื้อหา
รายวิชาเอกให้เพิ่มจำานวนช่ัวโมงวิชาที่เห็นว่า
จำาเป็นต่อวิชาชีพโดยตรงเช่น วิชาเปียโน วิชาการ
ฝึกอ่านโน้ต วิชานาฏศิลป์ (ฟ้อน) เป็นต้น และ
ลดจำานวนชั่วโมงรายวิชาที่ไม่สอดคล้องเท่าที่ควร
ได้แก่ วิชาการเมือง ศึกษาศาสตร์ จิตวิยา ภาษา
อังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้รายวิชาประวัติศาสตร์
ดนตรีและวิชาคุณลักษณะดนตรีมีเนื้อหาสาระ
ท่ีคล้ายกัน ควรเลือกวิชาใดหนึ่ง หรือรวมเข้า
เป็นวิชาเดี่ยว สอดคล้องกับ เจริญชัย แสงอรุณ 
(2558: 77-79) ที่การพัฒนาหลักสูตรควรมีการ
ปรบัปรงุหลกัสตูรในทุกๆ รอบการศกึษาหรอื 3-5 

ปี ของแต่ละหลักสูตร การจัดการประชุม สัมมนา 
ประเมิน และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นการ 
ทบทวนการปฏิบัติหลักสูตรให้เห็นจุดแข็ง และ 
จุดอ่อน เพื่อแก้ไขปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร 
ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน และการ
พฒันาทางสังคม ตามกรอบมาตรฐานของหลกัสตูร
กระทรวงศึกษากำาหนด 2) ด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดนตรี-นาฏศลิป ์การพัฒนาทาง
ทักษะของนักเรียนคือปัจจัยหลักของวิชาชีพ การ
เรียนรู้ตามครูในรูปแบบพ่อสอนลูก พ่ีสอนน้อง 
จะทำาให้นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
สอดคลอ้ง ดฐิพงษ ์อเุทศธำารง (2558: 166-172) 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดการ
เรยีนรู้จากภายนอก การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร
กล่าวคือ การได้รับชมวิธีการ ทักษะจากบุคคล 
ศิลปินนักดนตรี-นาฏศิลป์ที่นักเรียนช่ืนชอบ การ
รับชมการแสดง การทัศนะศึกษาตามสถาบันการ
เรยีนการสอนทีเ่กีย่วขอ้ง การสนบัสนนุใหน้กัเรยีน
มีโอกาสได้แสดงความสามารทางดนตรี-นาฏศิลป์
ทังภายใน และภายนอก การสร้างให้นักเรียนมี
ความใส่ใจ กระตือรือร้น และตระหนักได้ต่อการ
เรียนรู้ เป็นการถือเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อ
มุ่งสร้างทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง ทำาให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลงาน และพฒันาตนเองใหส้งูขึน้ 3) ดา้นสือ่และ
อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญต่อการจัดการเรียน
การสอนดนตรี-นาฏศิลป์ โดยหลักคือ อุปกรณ์
เครือ่งดนตรคีวรเพิม่จำานวนใหม้ากกว่าเทา่ทีม่ ีควร
เร่งพัฒนาห้องเรียนเฉพาะในแต่ละรายวิชาปฏิบัติ 
เช่น ห้องเรียนเปียโน ห้องเรียนกีต้าร์ ห้องเรียน
ละนาด ขิม แคน ซอ ที่สามารถเก็บเสียง และ
ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์เครื่องเสียงได้มาตรฐาน 
ติดตั้งไว้เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจุบันเทคโนโลยี 
ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำาลงชีพของสังคมเป็น
ยุคแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้สื่อที่ 
ทันสมัยจะช่วยสร้างบทบาทของครูต่อนักเรียน  
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ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมการใช้สื่อ จัดอบรมครู 
ในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตโปรแกรมการ 
นำาเสนอ เครื่องฉายสไลด์ และอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมของรายวิชาในการจัดการเรียนการสอน
ดนตร-ีนาฏศลิป ์สอดคลอ้งกบั ธนายทุธ มสุกิสวสัดิ ์ 
(2552: 102) ได้ทำาการศึกษา สภาพปัญหา และ
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี ช่วงช้ัน
ที่ 3-4 ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การจัดการ
ห้องเรียนวิชาเฉพาะสำาหรับการเรียนการสอน
ดนตรี การจัดการอบรมการใช้อุปกรณ์สื่อต่างที่
ทันสมัย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เครื่อง
โปรเจตเตอร์ การใช้โปรแกรมทางดนตรี การจัด
แผนภูมิตามลักษณะต่างๆ จะช่วยส่งเสริมความรู้ 
ทกัษะ วธิกีารสอนทีแ่ปลกใหมใ่หก้บัการเรยีนการ
สอนทางดา้นดนตร-ีนาฏศลิป ์และยังเปน็การสรา้ง
ขวัญกำาลังใจให้กับครูสอนอีกด้วย 4) การวัดผล
และประเมินผลคือส่วนหน่ึงในการจัดการเรียน
การสอนดนตรี-นาฏศิลป์ การให้นักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็น การติดตาม หรือเข้าร่วมชั่วโมงสอน
ระหว่างครู การใช้แบบสอบถามประเมินครู และ
นกัเรยีนหลงัการจดักจิกรรมการเรียนการสอน การ
ตรวจหรือใหค้ะแนนการบา้น การสอบ การกำาหนด
เกณฑ์ รวมถึงการแจง้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คอื
เป้าหมายในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนระหวา่งครกูบันักเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ 
สอดคลอ้งกบั จริพจน์ จงึบรรเจดิศกัด์ (2556: 74) 
การเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์เพ่ือให้ผู้เรียน
ประสบความสำาเร็จ การวัดผล และประเมินผล
ควรมท้ัีงทฤษฎ ีและปฏบิติัควบคู่กนัไป การจดัการ
เรียนการสอนที่ปฏิบัติตามหลักสูตร การกำาหนด
เกณฑ์ที่มีมาตรฐาน และตัวช้ีวัด ควรจัดอบรม
การวัดและการประเมินผล และออกข้อสอบให้
ตรงตามวตัถปุระสงค ์เพ่ือผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. สถาบัน หน่วยงาน โรงเรียนที่จัดการ
เรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ สามารถนำาการ
วจิยัเรือ่ง แนวทางการจดัการเรยีนการสอนดนตร-ี
นาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการศึกษาที่สังกัดได้

2. ควรใช้วิธีการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข
ตลอดจนถงึความตอ้งการของบคุคลากร กอ่นการ
ตัดสินใจปรับปรุงแก้ไข หรือกำาหนดนโยบายใดๆ 

3. เสนอผลการวิจัยต่อหัวหน้ากรมพละ  
และศิลปศึกษา ผ่าน ผู้อำานวยการวิทยาลัย
ศิลปศึกษาโดยมีแผนพัฒนาวิทยาลัยศิลปศึกษา
ระยะสั้น และระยะยาว

4. นำาแนวทางการพัฒนาไปปรับใช้ใน
การเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล นำาไป
สู่การปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้� 

1. ควรมกีารศกึษาแนวทางการพฒันาการ
จัดเรียนการสอนดนตรี-นาฏศิลป์ สปป.ลาวตาม
กรอบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือตามกรอบ
ทฤษฎีต่างๆ 

2. ควรศึกษาการสร้างชุดการเรียนการ
สอน-ดนตรีนาฏศิลป์ในวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.
ลาว

3. ควรทำาการศึกษาประสิทธิภาพของครู
สอนดนตร-ีนาฏศลิปใ์นชัน้มธัยมศกึษาทัว่ประเทศ 
ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปศึกษา สปป.ลาว
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