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บทคัดย่อ
การวิจ ัย เซิง สำรวจนี้ม ีว ัต ถุป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาความต้อ งการของนัก ศึก ษาสาขาดนตรีต ะวัน ตก ระดับ
บัณฑิตศึกษา ของวิท ยาลัย การดนตรี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ บ้า นสมเด็จ เจ้า พระยา ใน!) ด้านความต้องการใน
การจัด การเรีย นการสอนในหลัก สูต รและการเปีด หลัก สูต รดนตรีใ นสาขาต่า ง ๆ เพื่อ รองรับ การศึก ษาต่อ ใน
ระดับ ปริญ ญาเอก 2) ด้า นรูป แบบการจัด การเรีย นการสอน 3) ด้า นการออกแบบการเรีย นของผู้เรีย น 4) ด้าน
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท ี่ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์ 5) ด้า นสื่อ อุป กรณ์แ ละอาคารเรีย น 6) ด้านบริห ารจัด การของ
หน่ว ยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิท ยาลัย ประชากรที่ใ ซิใ นการศึก ษา คือ นัก ศึก ษาจำนวน 87 คนที่กำลังศึกษาใน
หลัก สูตรศึลปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาดนตรีต ะวัน ตก เครื่องมือที่ใซิในการวิจัยคือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น และผ่า นการตรวจสอบคุณ ภาพเครื่อ งมือ จากผู้เชี่ย วชาญและการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่
ไม่ใ ช่ก ลุ่ม ตัว อย่า งจำนวน 25 คน ได้ค ่า ความเชื่อ มั่น (Reliability)^ .87 การวิเคราะห์ข ้อ มูล ใช้ก ารแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ(Percentage)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความต้องการในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียน
ต้องการหลักสูตรที่เปีนภาคพิเศษ คือ มีก ารจัด การเรีย นการสอนนอกเวลาราชการ โดยเวลาที่นิยมคือ วันเสาร์อาทิตย์ 08:00-17:00น. และต้องการให้เปีดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาดนตรีแขนงต่าง ๆ เพื่อรองรับ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

2) ด้านรูป แบบการจัด การเรีย นการสอน ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการ

สอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติลงมือทำ ให้ผ ู้เรีย นได้อ ภิป ราย และออกความเห็น อีกทั้งให้นักศึกษาได้จัดโครงการ
สัมมนาและโครงการดนตรีต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติลงมือทำ 3) ด้านการออกแบบการเรียนของผู้เรียน
ควรเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในวิชาที่ตนสนใจและถนัดได้ และอยากให้มีการสอนแบบ
ออนไลน์ 4)

ด้า นอาจารย์ผ ู้ส อนและอาจารย์ท ี่ป รีก ษาวิท ยานิพ นธ์ ต้อ งการให้มืการพัฒ นาการให้ค ำปรึกษา

วิท ยานิพ นธ์ผ ่านระบบออนไลน์ 5) ด้านสื่อ อุป กรณ์ และอาคารเรีย น พบว่าต้องการให้มีการจัดห้องเรียนเปีน
ลัดส่วน และเพิ่มห้องสมุดดนตรี 6) ด้านบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพบว่า การบริหารจัดการ
ที่ดีส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาทั้งในด้านการมืผู้เรียนเพิ่มขึ้น และ ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ : ความต้องการ; การจัด การเรีย นการสอนดนตรี; บัณฑิตศึกษา
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Abstract
This survey research was intended to investigate the requirements of graduate
students in western music of College of Music at Bansomdejchaopraya Rajabhat University in
terms of 1) music teaching and learning management in various courses to support further
study at the doctoral level, 2) styles of music teaching and learning management, 3) learning
design of students, 4) instructors and thesis advisors, 5) media, equipment, and classrooms,
and 6) management of various departments in the university. The population used in the
study was 87 students studying in the Master of Arts program in western music. The research
instrument was a questionnaire that was created by researcher, examined by experts, and
tried out with 25 non-sample students and its reliability was .87. Data analysis was
conducted by using frequency, percentage.
According to the

results of this research,

1) for music teaching and

learning

management in various courses to support further study, they needed special courses
outside office hours especially during 8.00 - 17.00 hrs. on Saturdays and Sundays and
various music courses to support further study at the doctoral level, 2) for styles of music
teaching and learning management, the instructors were needed to allow their students to
practice, discuss, and give opinions through various music seminars and activities for learning
through actual practice, 3) for learning design of students, educational options should be
added to provide students to choose studying in subjects they are interested in and skillful,
including online teaching, 4) for instructors and thesis advisors, thesis advices should be
provided

online,

5) for

media,

equipment,

and

classrooms,

classrooms

should

be

proportionately arranged along with having a music library, and 6) for management of
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various departments in the university, the proper management could benefit the image o f
the university both in terms of having more students and the university’ s credibility.
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บทนำ
การจัด การศึก ษาตามพระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่งฃาติพ .ค.2542 แกไขเพิ่ม เติม ฉบับ ที่2 พ .ศ .2545
ได้กล่าวไว้!นหมวดที่ 3 มาตรา 15 ว่า การจัด การศึกษามีห ลายรูป แบบ คือ การศึก ษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึก ษาตามอัธ ยาศัย สถานศึก ษาซึ่ง เป็น องค์ก รที่ม ีห น้า ที่จ ัด การศึก ษาอาจจัด การศึก ษาใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้โดยไม่ว่าจะจัดการศึกษาแบบใด การจัดการศึกษาต้อ งยึดหลักว่า
ผู้เรีย นทุก คนมีค วามสามารถเรีย นรู้แ ละพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีค วามสำคัญ ที่สุด โดยกระบวนการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีก ระบวบการที่เ ป็น ระบบ มีบุคคล
และหน่ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบเช้า ร่ว มดำเนิน การ รูป แบบ ชั้น ตอน กติกา และวิธ ีด ำเนิน การที่ม ีค ุณ ภาพ มี
ทรัพ ยากรสนับ สนุน และต้อ งมีก ระบวนการประเมิน ผลการจัด การศึก ษาที่เที่ย งตรงและเชื่อ ถือ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดผลผลิตที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาและผลลัพธ์สุดท้ายคือ การมีพลเมืองที่
มีค ุณ ภาพซึ่งจะทำให้ป ระเทศชาติมีความสุขสงบและเจริญ ก้าวหน้าต่อไป (ธีรศักดิ้ อุปไมยอธิชัย, 2560) ด้วย
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผลสืบเนื่อ งจากความเจริญ ก้าวหน้าทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมือง ทำให้ส ังคมของคนประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภาพส่ว นของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงได้สะดวกมากขึ้น
ความเจริญ ก้า วหน้าต่าง ๆ ไต้ขยายวงกว้างและต่อเนื่องไปในทุกทิศทุกทาง สำหรับ ประเทศไทยการศึก ษาใน
สถานศึก ษาจึง ต้อ งมีก ารปรับ ตัว และพัฒ นาหลัก สูต รเพื่อ รองรับ กับ ความเปลี่ย นแปลงชองสภาพลัง คมและ
ผู้เรียนเช่นกัน ปรีย าพร วงศ์อ นุต รโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับ ความต้อ งการชองผู้เรีย นไว้ว ่า การวิเคราะห์ค วามต้อ งการในการพัฒ นาหลัก สูต รใดหลัก สูต รหนึ่ง จะต้อง
เช้า ใจวัต ถุป ระสงค์ข องสิ่ง ที่ต ้อ งการพัฒ นาอย่า งกระจ่า งชัด ถ้า เราจะพัฒ นาหลัก สูต รสำหรับ คนกลุ่ม หนึ่ง
โดยเฉพาะ เราจะต้อ งรู้ถ ึงความต้อ งการแท้จ ริง ของคนกลุ่ม นั้น ถ้า คนกลุ่ม นั้น เป็น ผู้ท ี่จ ะต้อ งมีส ่ว นร่ว มในกลุ่ม
ผู้ผลิตของสังคม ก็จะต้องพิจารณาความต้องการของสังคมด้วย
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