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การวิจัยเซิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการของนักศึกษาสาขาดนตรีตะวันตก ระดับ 

บัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน!) ด้านความต้องการใน 

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรและการเปีดหลักสูตรดนตรีในสาขาต่าง ๆ เพื่อรองรับการศึกษาต่อใน 

ระดับปริญญาเอก 2) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) ด้านการออกแบบการเรียนของผู้เรียน 4) ด้าน 

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 5) ด้านสื่ออุปกรณ์และอาคารเรียน 6) ด้านบริหารจัดการของ 

หน่วยงาน ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ประชากรที่ใซิในการศึกษา คือ นักศึกษาจำนวน 87 คนที่กำลังศึกษาใน 

หลักสูตรศึลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก เครื่องมือที่ใซิในการวิจัยคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง 

ขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มนักศึกษาที่ 

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)^ .87 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจง 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ(Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความต้องการในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เรียน 

ต้องการหลักสูตรที่เปีนภาคพิเศษ คือ มีการจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยเวลาที่นิยมคือ วันเสาร์- 

อาทิตย์ 08:00-17:00น. และต้องการให้เปีดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาดนตรีแขนงต่าง ๆ เพื่อรองรับ 

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 2) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ต้องการให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการ 

สอนโดยให้ผู้เรียนปฏิบัติลงมือทำ ให้ผู้เรียนได้อภิปราย และออกความเห็น อีกทั้งให้นักศึกษาได้จัดโครงการ 

สัมมนาและโครงการดนตรีต่าง ๆ เพื่อให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติลงมือทำ 3) ด้านการออกแบบการเรียนของผู้เรียน 

ควรเพิ่มทางเลือกทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในวิชาที่ตนสนใจและถนัดได้ และอยากให้มีการสอนแบบ 

ออนไลน์ 4) ด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรีกษาวิทยานิพนธ์ ต้องการให้มืการพัฒนาการให้คำปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ผ่านระบบออนไลน์ 5) ด้านสื่อ อุปกรณ์ และอาคารเรียน พบว่าต้องการให้มีการจัดห้องเรียนเปีน 

ลัดส่วน และเพิ่มห้องสมุดดนตรี 6) ด้านบริหารจัดการหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพบว่า การบริหารจัดการ 

ท่ีดีส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาท้ังในด้านการมืผู้เรียนเพิ่มขึ้น และ ความน่าเชื่อถือของมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ : ความต้องการ; การจัดการเรียนการสอนดนตรี; 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 of 

the university both in terms of having more students and the university’ s credibility.

Keywords: Requirements; Music Teaching and Learning Management; Graduate Level

บทนำ

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งฃาติพ.ค.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่2 พ .ศ.2545 

ได้กล่าวไว้!นหมวดที่ 3 มาตรา 15 ว่า การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอก 

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาซึ่งเป็นองค์กรที่ม ีหน้าที่จ ัดการศึกษาอาจจัดการศึกษาใน 

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้โดยไม่ว่าจะจัดการศึกษาแบบใด การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการ 

ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีกระบวบการที่เป็นระบบ มีบุคคล 

และหน่วยงานท ี่ร ับผ ิดชอบเช ้าร่วมดำเน ินการ รูปแบบ ชั้นตอน กติกา และวิธ ีดำเนินการที่ม ีค ุณภาพ มี 

ทรัพยากรสนับสนุน และต้องมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้ 

เกิดผลผลิตที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับการศึกษาและผลลัพธ์สุดท้ายคือ การมีพลเมืองที่ 

มีคุณภาพซึ่งจะทำให้ประเทศชาติมีความสุขสงบและเจริญก้าวหน้าต่อไป (ธีรศักดิ้ อุปไมยอธิชัย, 2560) ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นผลสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

การเมือง ทำให้สังคมของคนประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกภาพส่วนของโลกสามารถติดต่อเชื่อมโยงได้สะดวกมากขึ้น 

ความเจริญก้าวหน้าต่าง ๆ ไต้ขยายวงกว้างและต่อเนื่องไปในทุกทิศทุกทาง สำหรับประเทศไทยการศึกษาใน 

สถานศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงชองสภาพลังคมและ 

ผู้เรียนเช่นกัน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 

กับความต้องการชองผู้เรียนไว้ว่า การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้อง 

เช้าใจวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ต ้องการพัฒนาอย่างกระจ่างชัด ถ้าเราจะพัฒนาหลักสูตรสำหรับคนกลุ่มหนึ่ง 

โดยเฉพาะ เราจะต้องรู้ถึงความต้องการแท้จริงของคนกลุ่มนั้น ถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

ผู้ผลิตของสังคม ก็จะต้องพิจารณาความต้องการของสังคมด้วย
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