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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)   เพื่อสำารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตก 
และ 2)  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มลู จากกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย ผูบ้รหิาร อาจารยผ์ูส้อน และนกัเรยีน 
ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพการจัดการเรยีนการสอนดนตรตีะวันตก พบว่า มีการสง่เสรมิและบริหารงานในด้านการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มกำาลังความสามารถของสถานศึกษาที่จะส่งเสริมได้ ทั้งในด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารด้านกิจการนักเรียน การบริหารด้านธุรการการเงิน และ
พัสดุการบริหารด้านอาคารสถานที่ การบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

2. ปญัหาการเรยีนการสอนของครูผูส้อน ในภาพรวม มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้มีปัญหาเป็นอันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง รองลงมาคือ สื่อการเรียนรู้มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ตามลำาดับ

คำ�สำ�คัญ:  สภาพการเรียนการสอน ดนตรีตะวันตก
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Abstract
This research article have a objectives were 1) to explore the state of Western music 

teaching and learning in the College of Dramatic Arts in the Northeast and 2) to analyze 
problems of western music teaching and learning in the College of Dramatic Arts, Northeast.  
Used research Mixed Method Quantitative and Qualitative. And used questionnaires to  
collect data From a specific sample consisting of administrators, teachers, and students in 
the 3 colleges of the northeastern dance arts.

1. The state of Western music teaching and learning in the Northeastern  
Dramatic Arts College in the overall condition when considering from interviews from The 3  
administrators of the College of Dramatic Arts, general condition of all 6 aspects of the 
work, found that there was a promotion and administration of the teaching and learning  
management to the full capacity of the school that can be promoted. Both in academic  
administration Personnel Management Student Affairs Administration Administrative  
administration, finance and supplies, building management Administration of the  
relationship between the school and the community.

2. Problems of teaching and learning western music of the Northeastern  
College of Dramatic Arts of teachers in general problems were at a moderate level.  
When considering in each aspect, it was found that the development of learning process 
Having the highest problems first With problems at a medium level, followed by learning  
media The problems were at a moderate level, measurement and evaluation and the  
curriculum and curriculum administration were at a low level respectively.

Keywords:  Teaching and learning conditions, Western music 

บทนำา
ดนตรีศึกษาเป็นแขนงหนึ่งของสาระ

ความรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้การศึกษา
ดนตรีกับผู้เรียน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความ
มีดนตรีการตามความสามารถของแต่ละบุคคล
จนถึงที่สุด กระบวนการสอน ก็คือ แนวทางใน
การดำาเนนิการสอน การจดัแบบแผนการสอน รวม
ถึงวิธีสอน อย่างเป็นลำาดับต่อเนื่องกันไปต้ังแต่
ต้นจนจบ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนด

ไว้หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ กิจกรรมที่ครูผู้สอนทำา
อย่างมีระบบแบบแผน วิธีการ อย่างเป็นลำาดับขั้น  
 (ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 2555) ในปัจจุบันมีสถาบัน
การศกึษามากมายทีมุ่ง่เนน้ในการเรียนการสอนท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาดนตรี ประกอบกับความต้องการ
ท่ีจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือในระดับ
ที่สูงขึ้นไปสถานศึกษาหรือแหล่งประกอบการที่
ให้ความรู้ทางด้านดนตรีจะเพิ่มข้ึนตามไปด้วย 
ทั้งของในส่วนภาครัฐและส่วนภาคเอกชน ใน
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ส่วนของภาครัฐก็จะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัย
ตา่งๆ เชน่ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
มหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ที่กระจายตัว
อยู่ทั่วประเทศ หรือแม้แต่กระทั่งโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการก็มีการเรียนการสอนที่เกี่ยว
กับวิชาดนตรีเช่นเดียวกัน ในส่วนของภาคเอกชน
นัน้ก็มีการเปิดทำาการเรยีนการสอนดนตรมีากมาย 
ยกตัวอยา่ง เช่น มหาวทิยาลยัรงัสติ สถาบนัดนตรี
ยามาฮ่า หรือโรงเรียนที่เปิดสอนทั่วไปในรูปแบบ
ของธุรกิจส่วนตัว

วทิยาลยันาฏศลิป ์เปน็สถาบนัการศกึษา
ของรัฐท่ีเล็งเห็นความสำาคัญต่อการศึกษาโดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางด้าน
วิชาชีพเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานในด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม เน้นการเรียนการสอนดนตรี
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมธัยมศกึษาตอนปลาย คอืชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
1- 6 จนถึงระดับปริญญาตรี แตกต่างจากสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษาท่ีเน้นการสอนตนตรีตั้งแต่ใน
ระดบัปริญญาตรขีึน้ไป วทิยาลยันาฏศิลป์ ปจัจบัุน
มีทั้งหมดทั่วประเทศ 12 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย มีการจัดการเรียน
การสอนดนตรีตามบริบทและวัฒนธรรมในแต่ละ
ท้องที่ ในส่วนของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอืนัน้ประกอบด้วย วทิยาลัยนาฏศลิป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 3 สถาบันมีการบรรจุ
การเรียนการสอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเข้าไป
ในหลักสูตรของแต่ละสถาบัน จึงทำาให้เห็นว่าการ
เรยีนการสอนดนตรนีัน้มคีวามสำาคัญทีจ่ะสามารถ
พัฒนาผู้เรียนไม่แตกต่างจากวิชาแขนงอื่นๆ อีก
เช่นกัน ซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลป์ เป็นสถาบันหนึ่งที่
เล็งเห็นความสำาคัญของดนตรีตะวันตก และจาก
การศึกษาทบทวนเรื่องรายวิชาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ พบว่า ดนตรีตะวันตก เป็นสิ่งใหม่
ยังไม่มีเนื้อหาที่ลงตัวและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้ คือนิสิตนักศึกษา
วิชาเอกดนตรี และครูดนตรี ดังนั้นจึงได้มีการใช้
หลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีตะวันตก และได้มีการ
ปรบัปรงุ พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ในเนือ้หาดา้นความ
รู้เรื่องดนตรีตะวันตกทั้งทางปฏิบัติและทฤษฎี 
เพื่อให้รองรับ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนเพื่อที่จะนำาไปประกอบวิชาชีพในการสอน
ในอนาคตและเพื่อนำาไปสู่การเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมด้านอื่นๆ ของประเทศตะวันตกต่อไป

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การ
เรียนการสอนดนตรีนั้นมีบทบาทที่สำาคัญใน
สถาบันการศึกษาซึ่งจะส่งต่อผู้เรียนโดยตรงทั้งใน
ส่วนของร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา ฉะนั้น
จะเห็นได้ว่าการเรียนการสอนดนตรีจึงมีความ
สำาคัญไม่น้อยกว่าการเรียนการสอนวิชาในแขนง
อ่ืนแต่การที่จะดำาเนินการเรียนการสอนดนตรี
ให้มีประสิทธิภาพนั้น การทำาการเรียนการสอน
ดนตร ีจำาเปน็ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น
มาพิจารณาหลอมรวมกัน ทั้งส่วนของตัวผู้บริหาร
เองทีม่ส่ีวนส่งเสรมิและขบัเคล่ือนงานในดา้นตา่งๆ 
ในด้านนโยบาย การวางแผน การจัดองค์การ 
การอำานวยการ การควบคุมเก่ียวกับการสรรหา 
การพัฒนา การให้ค่าตอบแทน การบำารุงรักษา
บุคลากร เพื่อช่วยให้เป้าหมายขององค์การบรรลุ
ผลสำาเร็จ (Flippo, 1971) ครูผู้สอนก็สอนตรง
ตามเนื้อหาของรายวิชาและทุ่มเทอย่างเต็มความ
สามารถในวชิาทีท่ำาการเรยีนการสอน เพราะดนตรี
เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะ การสอนให้เข้าใจถึงทั้ง
สองอยา่งนัน้ ตอ้งอาศยัเวลา ความตัง้ใจทัง้ผูเ้รยีน
และผู้สอนเทคนิคในการสอน (Leonard, 1975) 
นักเรียนก็เรียนอย่างเต็มกำาลังความสามารถและ
สติปัญญา หรือแม้แต่กระทั่งบุคลากรอื่นๆ ใน
สถาบันก็มีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนดนตรี
ประสบผลสำาเร็จเช่นกัน 
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ด้วยเหตุข้างต้นจึงทำาให้ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง“การสำารวจสภาพการเรียน
การสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือทำาให้ทราบถึงปัญหา 
และแนวทางการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ตะวันตกให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีน อกีทัง้ยังได้ ข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชน์ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนดนตรี ในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีคุณภาพ
และนำาผลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาปรับปรุง การเรียนการสอนดนตรี
ในวิทยาลัยนาฏศลิป์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ให้
ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสำารวจสภาพการจัดการเรียนการ

สอนดนตรตีะวนัตกในวทิยาลยันาฏศลิปภ์าคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ

2. เพ่ือวิเคราะหป์ญัหาการเรยีนการสอน
ดนตรตีะวนัตกในวิทยาลยันาฏศลิป์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ความสำาคัญของปัญหา
1. ทำาให้ทราบการจัดการเรียนการสอน

ดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

2. ได้ทราบปัญหาการเรียนการสอน
ดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิด
ในการวิจัยเร่ือง การสำารวจสภาพการ

เรยีนการสอนดนตรตีะวันตกในวิทยาลยันาฏศลิป์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืผูวิ้จัยใช้การเกบ็รวบรวม
ข้อมูล (ภาพที่ 1)

การสำารวจสภาพการเรียนการสอนดนตรีตะวันตก 
ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้บริหาร
- ครู
- นักศึกษา

เครื่องมือ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม

การสำารวจ

การวิเคราะห์

ผลการวิจัย
1. สภาพการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ปัญหาการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ขอบเขตของก�รวิจัย

1. เนื้อหา เพ่ือสำารวจการจัดการเรียน
การสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื และเพ่ือวเิคราะหป์ญัหาการ
จัดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พืน้ท่ีทำาการศกึษา ได้แก ่วทิยาลัยนาฏ
ศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา และ 
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

การศึกษาการวิจัยในครั้งนี้มี ประชากรที่
ใชท้ำาการศกึษา ไดแ้ก ่วทิยาลยันาฏศลิปภ์าคตะวนั
ออกเฉียงเหนือประกอบด้วย วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ และผู้วิจัยได้จำาแนกกลุ่มเป้า
หมายที่จะทำาการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ผู้บริหาร ได้แก่ 

1.1 ผู้อำานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด 

1.2 ผู้อำานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา

1.3 ผู้อำานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์

2. ครูผู้สอนดนตรีดนตรีตะวันตก ใน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ ได้แก่

2.1 ครูผู้สอนดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จำานวน 5 คน

2.2 ครูผู้สอนดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
นาฏศิลปนครราชสีมา จำานวน 5 คน

2.3 ครูผู้สอนดนตรีตะวันตก วิทยาลัย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำานวน 5 คน

3.นักเรียนสาขาดนตรีตะวันตกจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

3.1 นักเรียนสาขาดนตรีตะวันตกใน
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำานวน 32 คน

3.2 นักเรียนสาขาดนตรีตะวันตกใน
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำานวน 31 คน

3.3 นักเรียนสาขาดนตรีตะวันตกใน
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำานวน 27 คน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย

1. ผูบ้รหิาร ใช้แบบสมัภาษณท์ีม่โีครงสรา้ง  
โดยผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา 
เป็นการสัมภาษณ์สภาพทั่วไปเก่ียวกับแนวคิด
การบริหารการศึกษา และสิ่งที่ต้องการจะพัฒนา
เพิ่มเติม

2. ครูผู้สอน ใช้แบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนการสอน
ดนตรี โดยครูผู้สอน ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาดนตรี 
เป็นการกรอกแบบสอบถามสภาพทั่วไปขอบข่าย
ของงานวชิาการ ได้แก ่ดา้นหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

3. นักศึกษา ใช้แบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการเรียนการสอน
ดนตรี โดยนักเรียน ได้แก่ นักเรียนในวิทยาลัย
นาฏศลิปภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เปน็การกรอก
แบบสอบถามสภาพทั่วไป การเตรียมการเรียน
การสอน การดำาเนินการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล

ในการวิเคราะห์ ข้อมูล คร้ังนี้ ผู้ วิจัย
ได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม มาทำา การประมวลผลข้อมูล 
ข้อมูลที่ลงรหัสจะทำาการป้อนข้อมูลของคำาตอบ
ในแบบสอบถาม บันทึกเข้าไฟล์ลงในดิสก์ โดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมสำาเรจ็รปูเพือ่การวิจยั (Statistic Package  
for Social Sciences for Windows: SPSS) และนำา
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มาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  
Statistics) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 106) 
ได้แก่ จำานวนความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย
1. การสำารวจสภาพการจัดการเรียนการ

สอนดนตรตีะวนัตกในวทิยาลยันาฏศลิปภ์าคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปได้ดังนี้

1.1 สภาพโดยรวม เมือ่พิจารณาจากการ
สัมภาษณ์จาก ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั้ง 3 
แห่ง สภาพโดยรวมทัว่ไปของงานทัง้ 6 ด้าน พบวา่  
มีการส่งเสริมและบริหารงานในด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเต็มกำาลังความสามารถของ
สถานศึกษาที่จะส่งเสริมได้ ทั้งในด้านการบริหาร
ด้านวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ด้านกิจการนักเรียน การบริหารด้านธุรการ การ
เงิน และพัสดุ การบริหารด้านอาคารสถานที่ การ
บริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 6 ด้าน 
สามารถสรุปได้ดังนี้

 1.1.1 การบรหิารด้านวชิาการ พบวา่  
มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็ม
กำาลัง มีการกำาหนดหลักสูตรเป็นของตนเอง มี
การส่งเสริมให้บุคลากรได้ฝึกอบรมและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนน้ันจะมีความแตกต่างกันออกไปโดยขึ้น
อยู่กับบริบทในแต่ละพื้นที่ โดยหลักๆ แล้วนั้นได้
มีการขออนุมัติเปิดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ท้ังหมด 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ วิชาเอกดนตรี
พื้นบ้าน วิชาเอกดนตรีสากล วิชาเอกเคร่ืองสาย  
วิชาเอกปี่พาทย์ และวิชาเอก คีตศิลป์ ยกเว้น 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ที่เปิดทำาการสอน
เพียง 4 รายวิชาเท่านั้น คือ วิชาเอกดนตรีสากล 

วิชาเอกเครื่องสาย วิชาเอกปี่พาทย์ และวิชาเอก
คีตศิลป์

 1.1.2 การบริหารงานบุคคล พบว่า 
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ คัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามรถเข้ามาทำาการ
เรียนการสอน การจัดอัตรากำาลังของครูจะข้ึนอยู่
กับจำานวนของตัวผู้เรียนเป็นหลัก ถ้านักเรียนมี
จำานวนที่มากขึ้น ครูก็จะมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นด้วย
เช่นกัน โดยจะรับบุคคลที่จบตรงตามสาขาวิชาท่ี
ต้องการและมีประสบการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากที่นั้นๆ และมีผลงาน
เป็นท่ีประจักษ์อยู่แล้วยกเว้นวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสมีายงัมบีคุลากรบางสาขาวิชาไมเ่พยีงพอ

 1.1.3 การบริหารดา้นกิจการนกัเรยีน 
พบว่า เน้นการเรียนการสอนในกิจกรรมที่หลาก
หลาย เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้ง
หลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน เช่น กิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน สภานักเรียน สภานักศึกษา ซึ่งจะจัดตาม
บริบทของแต่ละพื้นที่ และส่วนใหญ่จะแสดงออก
สู่สายตาประชาชนทั่วไปได้รับชม รับฟัง

 1.1.4 การบริหารด้านธุรการ การ
เงิน และพัสดุ พบว่า เน้นการบริหารที่สะดวก
รวดเร็วถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มี
การใชอ้ยา่งคุม้คา่ มกีารสนบัสนนุจากเงนิอดุหนนุ
พื้นฐาน ได้แก่ เงินรายหัวของนักเรียน เงินรายได้ 
ได้แก่ เงินที่ได้จากการเก็บจากร้านค้าสวัสดิการ
ของวิทยาลัย เงินที่มาจากการแสดง คือ เงินที่ได้
รบัจากการวา่จา้งของนกัเรยีนไปทำาการแสดงในที่
ต่างๆ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินที่ได้จากการ
อนุเคราะห์หรือได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วย
งานอืน่ๆ เชน่ จากองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั หา้ง
ร้านต่างๆ 

 1.1.5 การบริหารด้านอาคารสถาน
ที่ พบว่า มีการส่งเสริมการเรียนการสอนในสถาน
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ที่ที่เหมาะสมกับการใช้การจัดการเรียนการสอน 
บรรยากาศ วสัดแุละครภุณัฑ ์มีการจดังบประมาณ
ในด้านน้ีที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่บริบทของ
แต่ละพื้นท่ี งบประมาณในส่วนนี้นั้น ส่วนใหญ่
จะได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง คือ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยให้
ผู้บริหารทำาแผนงานที่จะพัฒนาและส่งเสริมไป
เสนอที่ส่วนกลาง แล้วจะมีคณะกรรมการเป็นคน
พิจารณางบประมาณที่เสนอขอไป ซึ่งวิทยาลัย
นาฏศิลป์ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศก็จะทำาใน
ลักษณะเดียวกันนี้

 1.1.6 การบริหารด้านความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พบว่า มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
วิทยาลัยนาฏศิลป์นั้น ถือเป็นสิ่งที่จำาเป็นและแยก
ออกจากกันไม่ได้ เพราะโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของชมุชน การบรหิารงานด้านน้ีน้ันเปน็การบรหิาร
งานแบบพึ่งพาอาศัยกัน กล่าวคือ เมื่อชุมชนมี
กิจกรรมก็จะขอความร่วมมือมาทางโรงเรียน และ
เช่นเดียวกันเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมก็จะขอความ
ร่วมมือมาทางโรงเรียนเช่นเดียวกัน มักจะอยู่ใน
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแจกบัตรชมดนตรี 
การขอชดุการแสดง การเชิญวิทยากรจากชุมชนมา
ให้ความรู้

1.2  สิ่งที่ต้องการจะพัฒนาเพิ่มเติม จาก
การสมัภาษณส์ิง่ทีต่อ้งการจะพัฒนาเพ่ิมเตมิเกีย่ว
กับการบริหารงานทั้ง 6 ด้าน ของผู้บริหารใน
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ทั้ง 3 แห่ง สามารถสรุปได้ดังนี้

 1.2.1 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด งานที่ต้องการจะพัฒนาเพิ่มเติม คือ งาน
ด้านวิชาการ งานด้านบุคคล และงานด้านอาคาร
สถานที่ 

 1) งานด้านวิชาการ ยังมีส่วนที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม คือ งานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

เรียนการสอนของตนเองยังมีน้อย และการเรียน
การสอนซ่อมเสริม ยังต้องการพัฒนาและส่งเสริม
ในกิจกรรมในส่วนนี้

 2) งานดา้นบคุคล ยงัมสีว่นทีจ่ะตอ้ง
พัฒนาเพิ่มเติม คือ ครูที่ทำาการเรียนการสอนใน
รายวิชาหลัก มีภาระงานที่ได้รับมอบหมายงานที่
มากเกินไป

 3) งานด้านอาคารสถานที่ สิ่งที่
ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม คือ สนามกีฬา ด้วยความ
จำากัดของพื้นที่ซึ่งมีอยู่น้อย และการประหยัด
พลังงานของสถานศึกษา

 1.2.2 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ์ งานที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม คือ งาน
ด้านวิชาการ และงานด้านบุคคล

 1) งานด้านวิชาการ สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติม คือ ต้องการมีวิชาเลือกเสรีที่มี
ความหลากหลาย

 2) งานด้านบุคคล สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติม คือ ขาดแคลนครูผู้สอนที่รองรับ
ความต้องการของนักเรียนที่จะเรียนในวิชาเลือก
เสรีที่หลากหลายขึ้น

 1.2.3 วิทยาลัยนาฏศลิปนครราชสีมา 
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา งานที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม คือ 
งานด้านวิชาการ และงานด้านบุคคล

 1) งานด้านวิชาการ สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติม คือ ไม่มีการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาดนตรีพื้นบ้าน

 2) งานด้านบุคคล สิ่งที่ต้องการ
พัฒนาเพิ่มเติม คือ ขาดแคลนครูที่จะมาทำาหน้าที่
ในการจัดการเรียนการสอน

1.3 ปญัหาการเรยีนการสอนดนตรตีะวัน
ตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปัญหาการเรียนการสอนดนตรีตะวันตก
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของครผููส้อน ในภาพรวม มปีญัหาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีปัญหาเป็น
อันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (
=2.81) รองลงมาคอื สือ่การเรยีนรู ้มปีญัหาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ( =2.74) การวดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้( =2.43) และหลกัสตูรและการบรหิาร
หลกัสตูร ( =2.37) มปีญัหาอยู่ในระดับนอ้ย ตาม
ลำาดบั เมือ่ศกึษารายละเอยีดเปน็รายด้าน สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 1.3.1 ด้านหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
( =2.37) เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ มกีารจดั
ประสบการณแ์ละกจิกรรมหลายๆ อย่าง และบอก
แนวทาง วธิสีอน และอปุกรณส์ือ่การสอนประกอบ
เนื้อหาสาระที่จะสอนไว้อย่างเหมาะสม มีปัญหา
เป็นอันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  
( =2.67) รองลงมาคอื ตรงตามลกัษณะวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ  
( =2.60) และตรงตามความมุ่งหมายของสถาน
ศึกษา ( =2.53) มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
ตามลำาดับ

 1.3.2 ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า มีการเตรียมการสอนทั้งเนื้อหาและวิธีการ มี
ปัญหาเป็นอันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.33) รองลงมาคือ จัดสิ่งแวดล้อม
และบรรยากาศที่ปลุกเร้าจูงใจและเสริมแรงให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ( =3.20) ใช้สื่อการสอน
เพื่อฝึกคิด การแก้ปัญหาและการค้นพบความรู้ 
และจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้นักศึกษาได้
แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ ( =3.00) มี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำาดับ

 1.3.3 ด้านสื่อการเรียนรู้ ในภาพ
รวม มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =2.74) เมือ่
พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ เตรยีมสือ่วสัดอุปุกรณ ์
ให้พร้อมที่จะใช้งานและจัดลำาดับการใช้ มีปัญหา
เป็นอันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.33) รองลงมาคือ คำานึงถึงสิ่งบรรจุสื่อ การ
เคลื่อนย้ายที่สะดวกปลอดภัย ( =3.27) และจัด
ที่นั่งของผู้เรียนให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน
การสอน ( =3.13) มปีญัหาอยูใ่นระดับปานกลาง 
ตามลำาดับ

 1.3.4 ด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ในภาพรวม มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =2.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ใชเ้ครือ่งมอืและวิธกีารทีห่ลากหลาย สอดคลอ้งกับ
สภาพจรงิ หรือสถานการณจ์รงิของผู้เรยีน มปีญัหา
เป็นอันดับแรก โดยมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.20) รองลงมาคือ การจัดการเรียนการสอน
ตอ้งควบคูไ่ปกบัการวดัและประเมนิผลโดยเนน้ใน
รูปแบบบูรณาการ เน้นการประเมินกระบวนการ
ทำางาน และคุณภาพของงานเปน็สำาคญั ( =2.33) 
และการประเมินให้ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คณุธรรม จรยิธรรม คณุลกัษณะทีพ่ึง่
ประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
( =2.27) มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ตามลำาดับ

2.   การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของนักเรียน ในภาพรวม มีความรู้อยู่
ในระดับมาก ( =3.70) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการวัดผลประเมินผล มีความรู้
เป็นอันดับแรก โดยมีความรู้อยู่ในระดับมาก (
=3.77) รองลงมาคอื ดา้นการเตรยีมการเรยีนการ
สอน ( =3.74) และการดำาเนินการเรียนการสอน 
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( =3.60) มีความรู้อยู่ในระดับมาก ตามลำาดับ 
เมื่อศึกษารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุป
ผลการศึกษาได้ดังนี้

2.1 ด้านการเตรียมการเรียนการสอน 
ในภาพรวม มีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูมีการแจ้งจุด
ประสงคแ์ละความคดิรวบยอด มคีวามรูเ้ปน็อนัดับ
แรก โดยมีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.91) รอง
ลงมาคือ ครูนำาสาระแปลกๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
มาสร้างปัญหาที่น่าคิด ( =3.81) และครูแจ้ง
โครงสรา้งเน้ือหาท่ีทำาการเรยีนการสอน ( =3.80) 
มีความรู้อยู่ในระดับมาก ตามลำาดับ

2.2 ดา้นการดำาเนนิการเรยีนการสอน ใน
ภาพรวม มีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.60) เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้ พบวา่ ครมูกีารบรูณาการของ
เนือ้หาและมีความถกูตอ้ง มคีวามรูเ้ปน็อนัดับแรก 
โดยมีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.90) รองลงมา
คอื ครเูปดิโอกาสใหม้สีว่นร่วมในกจิกรรมทางการ
เรียน ( =3.80) และครูแนะนำาแหล่งวิทยาการ 
การใช้เครือ่งมอื สือ่และอปุกรณ์ ( =3.67) มคีวาม
รู้อยู่ในระดับมาก ตามลำาดับ

2.3 ด้านการวัดผลประเมินผล ในภาพ
รวม มีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =3.77) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครมูกีารวดัผลประเมนิ
ผลจากสถานภาพจรงิ มคีวามรู้เปน็อนัดับแรก โดย
มีความรู้อยู่ในระดับมาก ( =4.01) รองลงมาคือ 
ครมูกีารวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนทีเ่หมาะสมกบั
เนือ้หา ( =3.87) และครใูช้แบบวดัผลประเมนิผล 
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน  
( =3.74) มีความรู้อยู่ในระดับมาก ตามลำาดับ

อภิปรายผล
จากการศึกษาการสำารวจและวิเคราะห์

การจัดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกใน

วิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
ประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้

1. การสำารวจสภาพการจัดการเรียนการ
สอนดนตรตีะวนัตกในวทิยาลยันาฏศลิปภ์าคตะวนั
ออกเฉียงเหนือ

การบริหารด้านวิชาการ มีการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มกำาลัง มีการ
กำาหนดหลักสูตรเป็นของตนเอง มีการส่งเสริมให้
บคุลากรไดฝ้กึอบรมและพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ซึง่
สอดคลอ้งกบั กรมวิชาการ (2554: 3) ไดก้ลา่วถงึ 
ขอบข่ายงานด้านหลักสูตรและการสอน ประกอบ
ดว้ยกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการวางแผนการดำาเนนิงาน
และการประเมนิผลการศกึษา ซึง่ผูบ้รหิารโรงเรยีน
มบีทบาทในดา้นทีเ่กีย่วกบัการกำาหนดจดุมุง่หมาย
เฉพาะของโรงเรียน และในการบริหารงานบุคคล 
มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะ
รับบุคคลท่ีจบตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการและมี
ประสบการณ ์ซึง่สว่นใหญจ่ะเป็นศษิยเ์กา่ทีจ่บการ
ศึกษาจากที่นั้นๆ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่
แล้ว ยกเว้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมายังมี
บคุลากรบางสาขาวชิาไมเ่พยีงพออยู ่ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ ชัยสำาราญ พิมณาคุณ (2555) 
ศึกษาเร่ือง สภาพความพร้อมการบริหารสถาน
ศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
พบว่า การบริหารงานบุคคลมีความสำาคัญอยู่ใน
ระดบัมาก โดยการเสรมิสรา้งความตระหนกั ความ
รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ใน
ระดับมาก 

การบริหารด้านกิจการนักเรียน จะเน้น
การเรียนการสอนในกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ มาจันทึก 
(2554) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ตาม
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หลักสูตรดนตรีระดับประถมศึกษา และในการ
บริหารด้านธุรการ การเงิน และพัสดุ เน้นการ
บริหารที่สะดวกรวดเร็วถูกต้องโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ สมพงษ์ สิงหะพล 
(2552: 444-447) ได้กล่าววา่ งานธุรการการเงนิ 
และพัสดุ จะมีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันกับ
งานวิชาการและยังสัมพันธ์กับงานอื่นๆ เกือบทุก
งาน ในการบริหารด้านอาคารสถานท่ี มีการส่ง
เสริมการเรียนการสอนในสถานท่ีที่เหมาะสม ใน
การบริหารด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน มกีารสง่เสริมความสัมพันธร์ะหวา่งโรงเรยีน
กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ชลลดา จิตติวัฒนพงษ์ 
(2557: 64) ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม และโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การศึกษา ดังนั้น สังคม การศึกษา และโรงเรียน 
ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเป็นลูกโซ่   

ในด้านปัญหาการเรียนการสอนดนตรี
ตะวันตกในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ของครูผู้สอน ในภาพรวม มีปัญหาอยู่
ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ มีปัญหาเป็นอันดับแรก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นคร วงศ์ไชยรัตนกุล (2554) ได้
ทำาการวิจัยเร่ือง การเรียนการสอนดนตรีสากล
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ในประเทศไทย ผลการ
วิจัย พบว่า สภาพการเรียนการสอนดนตรีสากล
ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ (ศาลายา) และวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ มีวิธีการพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลากหลายวิธี เพื่อให้เกิดผลดี และด้าน
ปัญหาด้านสื่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ไตร
ตรึงษ์ พลอยม่วง (2555: 63) ได้ทำาการวิจัย
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำาเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนเก่า ใช้ซ้ำา
จนชำารุด ครูผู้สอนแก้ปัญหาโดย นำาอุปกรณ์ที่
เก่าแล้วมาซ่อมแซม ปรับปรุงให้ดีขึ้น และปัญหา

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปัญหาที่มีมาก
ที่สุดก็คือ การใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลาก
หลาย สอดคล้องกับ ธิติ ปัญญาอินทร์ (2550: 
71) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ระบบการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตกใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2. การวิเคราะห์ความรู้ดนตรีตะวันตก
ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ 

ด้ านการดำ า เนินการ เรี ยนการสอน 
นักเรียนมีความรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความรู้
ที่มีมากที่สุดในด้านนี้ก็คือ ครูมีการบูรณาการของ
เนื้อหาและมีความถูกต้อง สอดคล้องกับ ทิศนา 
แขมมณี (2556: 76-77) ได้กล่าว่า การดำาเนิน
การเรยีนการสอนประกอบดว้ยขัน้ตอน ทีจ่ะตอ้งบู
รณาการเนือ้หา และวธิสีอนเรา้ความสนใจในดา้น
การวัดและประเมินผล ครูมีการวัดผลประเมินผล
จากสถานภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับ นวลจิตต์ เชา
วกีรติพงศ์ และคณะ (2555: 29-31) ได้กล่าวว่า 
การประเมนิผลตามสภาพจรงิ เปน็การประเมนิผล
ผูเ้รยีนรอบดา้นตามสภาพจรงิของผู้เรยีน เนน้การ
ประเมนิท่ีดำาเนินไปพรอ้มๆ กนักบัการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน ซึง่สามารถทำาไดต้ลอดเวลา ทกุ
สภาพการณ ์ใชข้้อมลูทีห่ลากหลาย ดว้ยเครือ่งมอื
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน 
ตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน เน้นคุณภาพ
ผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความ
รู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน ประเมินด้านความ
คิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ เน้นให้
ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินของผู้เรียนผู้ปกครอง และครู

ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย

ขอเสนอแนะประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสภาพและ
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การจัดเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในวิทยาลัย
นาฏศลิปภ์าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพ่ือเปน็ขอ้คดิ
แก่ผู้เกี่ยวข้องดังนี้

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จ�กก�รวิจัย

1.1 ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความ
สำาคัญเก่ียวกับบทบาทหน้าในการบริหารงานที่มี
ส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนโดยตรงต่อการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีอย่างเต็มที่

1.2 ครูผู้สอนดนตรีต้องตระหนักและ
เคารพบทบาทหน้าที่ของตนเองในการอบรมสั่ง
สอนศษิย ์อยา่งทุ่มเท และเตม็กำาลงัความสามารถ 
เสยีสละเวลา ใหค้วามรกัความเขา้ใจ มคีวามเขา้ใจ
ในเนื้อหาที่ทำาการเรียนการสอนอย่างถ่องแท้

1.3 ผู้เรียนควรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่
จะต้องศึกษาและแสวงหาความรู้ ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ดี

1.4 หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางด้านดนตรี
ควรให้ความสำาคัญในการจัดการเรียนการสอน
ดนตร ีเพือ่กำาหนดนโยบาย แนวทาง การสนับสนุน
ในด้านต่างๆ และเล็งเห็นความสำาคัญต่อการ
พฒันาครแูละนักเรยีน ตลอดจนบคุลากรทีท่ำางาน

ในหนว่ยงาน อนัจะสง่โดยตรงตอ่การพฒันาวงการ
ดนตรีสืบไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รศึกษ�ค้นคว้�
ครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนดนตรีในวิทยาลัยนาฏ
ศิลป์อื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ทราบแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2.2 ควรมีการศึกษาแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์อื่นๆ ทั่ว
ประเทศ อันเป็นการช่วยให้ทราบถึงแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของวิทยาลัยนาฏ
ศิลป์อื่นๆ ด้วย

2.3  ควรมีการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การพัฒนาในด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย
นาฏศิลป์ ซึ่งจะทำาให้สามารถทราบถึงปัญหาด้าน
อื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป

2.4 ควรนำาปัญหาที่ได้จากการวิจัยใน
คร้ังนี้ นำาไปปรับปรุง และหาแนวทางพัฒนาต่อ
ไปเพราะผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้อาจจะนำาไปสู่
การแก้ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ของวิทยาลัยนาฏศลิปท์ัง้ 3 แหง่ใหเ้กิดผลทีดี่ต่อไป 
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