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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของ
ประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” จะไม่สามารถสาเร็จลุล่วงและ
สมดังเจตนารมณ์ของคณะผู้วิจัยได้เลยถ้าขาดการให้การสนับสนุนและอนุเคราะห์ในทุกๆ มิติ จากกระทรวง
ผู้เชี่ยวชาญ สถานศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ขอขอบพระคุณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยรวมถึง
ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ กระทรวงศึ กษาธิการ สาหรับความร่วมมือในการให้ข้อมูลและประสานงานกับ
โรงเรียนในสังกัด เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
ทั้งสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) ที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์
ขอขอบคุณ อ.ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร อ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง และคณะ ที่ได้นาแนวคิดของ
คณะผู้วิจัยไปช่วยพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือสารวจและจัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษา ตลอดจน สืบค้นเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ขอขอบคุณ นักวิชาการดนตรีศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษา ซึ่งประกอบด้วย อ.รัชวิช
มุสิการุณ ผศ.ดร.อนรรฆ จรัณยานนท์ ดร.กิตติ คงตุก ผศ.รณชิต แม้นมาลัย ผศ.ดร.จตุพร สีม่วง รศ.ดร.โกวิทย์
ขันธศิริ ผศ.ดร.คมกริช การินทร์ ผศ.พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อ.ดร.ชิตพงษ์ ตรีมาศ อ.สิทธิชัย ตันเจริญ
อ.สวิต ทับทิมศรี อ.กาญจนา สุภารี อ.นิตินัย พึ่งยา อ.ดร.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ อ.ถวัลย์ชัย สวนมณฑา
อ.พรหเมศวร์ สรรพศรี อ.นวราช อภัยวงศ์ และ อ.นิพนธ์ กล่ากล่อมจิตร ที่ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย ในทุกแง่มุม รวมทั้งร่วมเสนอแนะแนวทาง
ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ศึ ก ษาในระยะเร่ ง ด่ ว นและระยะยาวให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ขอขอบคุณ ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลงานดนตรีศึกษาโดดเด่นจาก 6 ภูมิภาค ที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์และให้
ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการทาวิจัยใน
ครั้งนี้ในทุกมิติ เพื่อให้การวิจัยบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์ต่อวงการดนตรีศึกษาสืบไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
ของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) สารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐานของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 3) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย และ 4) นาเสนอแนวนโยบาย
การส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method)
โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษาสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสั งกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา
นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ใช้การประชุมสัมมนา (Seminar: Brain Storming/Focus Group Discussion) เพื่อ
รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรี ศึกษาในประเทศไทย ร่ว มกับการใช้ แบบสอบถามปลายเปิดออนไลน์ซึ่งตั้งประเด็นแบบกึ่ง
โครงสร้ า ง (Semi−structured Selection Issue) ซึ่ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นั้ น ใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐาน ร่ ว มกั บ
ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการตีความ (Interpretive Approach) แล้ว
จึงนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย
ผลการวิจัย พบว่า
1) จานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561
มีจ านวนทั้งสิ้ น 30,112 โรงเรี ย น มีจานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้ น 6,781,125 คน ครูดนตรีส่ ว นใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 68.8 มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี /ดนตรีศึกษา รองลงมาร้อยละ 22.7
เป็นครูดนตรีที่มีวุฒิการศึกษาอื่นๆ และที่เหลือร้อยละ 8.5 เป็นครูดนตรีที่มีวุฒิการศึกษาทางด้าน
นาฏศิลป์ โรงเรียนทุกขนาด ในภาพรวมของประเทศส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีส ากล และเครื่ องดนตรีพื้นบ้าน มีการจัดจ้างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรี ห รือปราชญ์
ชาวบ้าน จานวน 133 คน อัตราการสอบบรรจุวิชาเอกดนตรีศึกษามีค่าสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 21.1 ต่อ 1
รองลงมาคือวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยมีอัตราการสอบบรรจุเท่ากับ 13.4 ต่อ 1 และ
10.2 ต่อ 1 ตามลาดับ
2) ผลการวิเคราะห์นโยบายทางด้านดนตรีของประเทศไทยพบว่า ภาครัฐมีมุมมองว่าดนตรี
เป็นศิลปะวัฒนธรรม เป็นองค์ความรู้ที่สาคัญของชาติ โดยมีนโยบายให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
สภาพปั ญ หาการเรี ย นดนตรี ใ นประเทศไทยมี 7 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) การขาดแคลนผู้ เ ชี่ ย วชาญ
2) ปัญหาทางหลั กสู ตรดนตรี 3) ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องดนตรี สภาพของห้องเรียนไม่เหมาะสม
4) ระบบการบริ ห าร 5) ขาดแคลนงบประมาณ 6) ขาดแคลนกิจกรรมทางด้านดนตรี 7) หั ว หน้ า
สถานศึกษา และครูผู้สอนมีแนวคิดต่างกัน สภาพปัญหาการเรียนดนตรีในต่างประเทศมี 7 ประเด็น
ได้แก่ 1) ปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันการศึกษา 2) ปัญหาการขาดหลักสู ตรที่
เหมาะสมกั บ ผู้ เ รี ย น 3) ปั ญหาเกี่ ย วกั บ ครู 4) ปั ญ หาความแตกต่ า งในความเชื่อ และทั ศนคติข อง

ฉ
ผู้บริหารกับอาจารย์ 5) ขาดกิจกรรมทางด้านดนตรี และขาดการประชาสัมพันธ์ 6) ผู้บริหารไม่มีความ
รับผิดชอบ 7) ปัญหาการขาดทักษะการจัดการทางการเงินด้านดนตรีในโรงเรียน วิธีการเรียนการสอน
ดนตรีสากลในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็จพบว่า มี 2 แนวทางใหญ่คือ 1) การประยุกต์ใช้วิธีการ
สอนดนตรีตามแนวทางของนักวิชาการดนตรีศึกษาในต่างประเทศ 2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับ
บริ บ ทโดยการสร้ า งชุ ด การสอน ส่ ว นวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยในประเทศไทยที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ พบว่า มี 2 แนวทางใหญ่คือ 1) วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับ
บริบทโดยการสร้างชุดการสอน วิธีการสอนดนตรีสากลที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศ พบว่ามี
7 แนวทางคือ 1) การสร้างสิ่งแวดล้อมทางดนตรีให้นักเรียน 2) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว
3) การศึกษา (รวมทั้งการศึกษาดนตรี) ของพ่อแม่ 4) การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 5) การร่วมกัน
ตั้งเป้าหมายของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 6) วิธีการสอนของครู 7) วิธีการฝึกซ้อม
3) ความต้ อ งการจ าเป็ น ของครู ผู้ ส อนดนตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย นักวิชาการดนตรีศึกษา ครูและ
นักเรียนทั่วประเทศ ระยะเร่งด่วน คือ บุคลากรและจานวนอัตราบรรจุผู้ที่จบการศึกษาทางด้านดนตรี
โดยตรง เครื่ อ งดนตรี กิ จ กรรมดนตรี งบประมาณ และการสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ส่วนระยะยาวคือ นโยบายการสนับสนุนแบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของผู้บริหารภาครัฐ
4) แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒ นธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย สามารถจัดอยู่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบาย
เสนอแนะมี 5 เรื่อง ได้แก่ นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดนตรีศึกษา 2) ด้านบุคลากรดนตรีศึกษา 3) ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ 4) ด้านกิจกรรมดนตรี
5) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา อีกทั้ง พบว่า ควรมีการนาเสนอการบริหารนโยบายเสนอแนะร่วมด้วย
ได้แก่ ควรบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องใช้กลยุทธ์ การบูรณาการบริหาร 3 กระทรวง 2
ระยะการขับเคลื่อน 3 ระดับบริหารงาน และควรมีการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพระดับ
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Abstracts
The status and approach of music education resource management in
Thailand’s institutions: Ministry of Culture’s policy formulation and implementation is
aimed to 1) Explore the resources of music education in educational institutions
under the Office of The Basic Education Commission 2) Analyze and synthesize the
policies and researches on the problems in music education management in Thailand
and other countries 3) Analyze the necessities of the stakeholders in Thailand’s music
education management and 4) Propose a guideline for cultural promoting policies in
the dimension of Thailand’s music education by using mixed method. The
quantitative approach is used to explore the resources of music education in
educational institutions under the Office of The Basic Education Commission while
the qualitative approach is used to study the the policies and researches related to
the problems in music education management in Thailand and other countries.
Seminar (Brain Storming/Focus Group Discussion) was held to collect and analyze the
necessities from stakeholders in administering activities related to music education in
Thailand. In addition, online open−ended questionnaire on semi−structured selection
issue used in data analysis was processed based on the basic statistic in corporate with
content analysis and interpretive approach to draw out the guideline for cultural
promoting policies in the dimension of Thailand’s music education.
Findings
1) The number of schools under the Office of The Basic Education Commission
as in academic calendar 2018 is amounted to 30,112 schools in total with 6,781,125
students. As for music teachers, the majority, 68.8 percent possess educational
background in Music or music related education, 22.7 percent possess other educational
backgrounds, and 8.5 percent possess dancing arts educational background. Overall, most
of the schools of all sizes tend to lack Thai, Western, and Thai folk musical instruments.
In additions, 133 local wisdom scholars in local music are hired. The student–to–faculty
ratio of Music Education is 21.1 : 1, ranked the highest; followed by Thai Music Major and
Western Music Major at 13.4 : 1 and 10.2:1 respectively.
2) The synthesis of Thailands’ music related policies indicates that the
government views music as the nation’s invaluable art and culture and provides
continuous supports.

ซ
The problems in music education in Thailand can be described into 7 aspects
namely; 1) Lack of experts 2) Lack of music curriculum 3) Lack of musical instruments
and proper class room 4) Administration system 5) Lack of budget 6) Lack of music
related activity 7) The disagreement in perception of the head of the institutions
and teachers.
The problems in music education in other countries can be described into
7 aspects namely; 1) Problem in management of the institution’s administrators
2) Lack of appropriate curriculum for students 3) Teacher related problem 4) Differences
in perception and attitude between the management and teachers 5) Lack of music
related activities and proper public relations 6) Lack of responsibility among management
executives 7) Lack of financial management skills for music department in the schools.
The successful teaching method for Western music in Thailand can be
described in 2 methods namely; 1) Adaptation to teaching method of music scholars
in other countries 2) Improving the teaching method to by creating instructional
module that better fits the context. As per the successful teaching method for Thai
music in Thailand can be described in 2 main methods namely; 1) Oral teaching
2) Improving the teaching method to by creating instructional module that better fits
the context. The successful teaching method for Western music in other countries
can be described in 7 methods namely; 1) Creating supporting atmosphere for the
music study for the students 2) Family support 3) Parents’ education (including music
study) 4) Creating motivation for students 5) Participation in goal setting of parents,
teachers and students 6) Teachers’ teaching methods 7) Practicing methods.
3) The immediate necessity for music teachers in educational institutions
under the Office of The Basic Education Commission (OBEC), Thai Music Education
curriculum developer, Music Education scholar, teachers and students all over the
country is human resource and hiring quota of Music Education graduates, musical
instruments, music activities, budgets, and supports from the management of the
educational institutions. And the necessities in the long run are concrete and sustainable
supports from government.
4) Thailand’s musical culture promoting policy can be listed under the 3rd
strategy issue of Ministry of Culture in developing and empowering human efficiency.
The proposed policies cover 5 aspects to develop and empower including; 1) Music
Education’s curriculum and learning 2) Music Education’s human resources 3) Musical
instruments and budget 4) Music activities 5) Educational institution managing executives.
Besides, it is shown that calling for recommendations or policy proposal should also

ฌ
be included that is to achieve the goals, strategy and the integration of administration
of 3 Ministries, 2 phases, 3 levels of command is needed and there should be quality
assurance and achievement evaluation of the strategy’s implementation in 2 dimensions.
Keywords : Music education status / Music education resources / Music education policy /
Music education management / The needs of music education's stakeholders
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บทที่ 1
บทนำ
งานด้านการศึกษา และศิลปวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ
เนื่องจากศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ เป็นรากเหง้าที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และความมีอารยธรรม
ดังที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วังท่าพระ
วันที่ 12 ตุลาคม 2513 ความว่า
“...งานด้ านการศึกษา ศิ ล ปวัฒ นธรรมนั้ น คื อ งานสร้ างสรรค์
ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจ ซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาด
ไม่ได้ของความเจริ ญด้านอื่นๆ ทั้งหมด และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษา
และดารงความเป็นไทยได้สืบไป...” (วารสารวัฒนธรรม ปีที่ 56 ฉบับที่ 1
มกราคม – มีนาคม, 2560, หน้า 56)
การเล็ งเห็ น ถึงความส าคัญ ดังกล่ าว ได้ปรากฏอยู่ในคาแถลงนโยบายด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรมของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ใน ข้อ 4 ระบุว่า รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน และในข้อ 4.8 ระบุว่ารัฐบาลจะทาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดก
ทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่ อ การเรี ย นรู้ สร้ า งความภาคภู มิ ใ จในประวั ติ ศ าสตร์ และความเป็ น ไทย น าไปสู่ ก ารสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ แก่ป ระเทศ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , 2558) แสดงให้ เห็นว่ารัฐ บาล
เล็งเห็นคุณค่า และมีแนวนโยบายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
ในส่ ว นของ “ดนตรี” นั บ ว่าเป็นหนึ่งในวัฒ นธรรมที่ส ะท้อนวิถีชีวิตของผู้ คนในสั งคมนั้นๆ
มนุษย์ในแต่ละสังคมจะสร้างสรรค์ดนตรีขึ้นจากจินตนาการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ความคิด
สภาพความเป็นอยู่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาในแต่ละสังคม ดนตรีในสังคมไทย
จึ ง นั บ เป็ น วั ฒ นธรรมอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี วิ วั ฒ นาการและมี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตนเอง ควรค่ า ต่ อ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างความภูมิใจผ่านระบบการศึกษา
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สาหรั บ สถานการณ์เกี่ย วกับ การศึกษาดนตรีในประเทศไทยพบว่า ช่ว งทศวรรษที่ผ่ านมา
การศึกษาดนตรีในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากจานวนนักเรียน
ที่สนใจเรียนดนตรีมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจพบว่า ในปี พ.ศ.2538 มีผู้เรียนดนตรีใน
โรงเรียนดนตรีเอกชนมาตรา 15 (2) ประมาณ 60,000 คน ในปัจจุบัน (15 ปีผ่านไป) มีนักเรียนดนตรี
ขยายตัวเป็น 1 ล้านคน (สุกรี เจริญสุข, 2553: 14)
สิ่ งที่ท าให้ เ กิดความนิ ย มในดนตรี ดังกล่ าวมีส าเหตุม าจากหลายประการ อาทิ เ ช่น การที่
ผู้ปกครองมีทัศนคติต่อวิชาดนตรีที่เปลี่ยนไปภายใต้ความเชื่อที่ว่า วิชาดนตรีเป็นวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา (Gardner, 2006) ดนตรีสามารถพัฒนาสติปัญญาของเด็กๆ (Thomas, 2006) เป็นต้น ซึ่ง
ความเชื่ อเหล่ านี้ ส่ ว นหนึ่ งเกิด ขึ้น จากความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางวิ ทยาศาสตร์ สาขาประสาทวิท ยา
(Neurosciences) จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีงานวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับประสาทวิทยาทางดนตรี
(Neuromusical) ที่ ส ามารถสื บ ค้ น ได้ ใ นฐานข้ อ มู ล ออนไลน์ (Music BIRD) จ านวนถึ ง 473 เรื่ อ ง
(Edwards, 2008)
อย่ างไรก็ตาม วิช าดนตรี ส่ วนใหญ่จะเติบโตอยู่ในระดับอุดมศึกษา แต่ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ในปั จ จุ บั น ได้ นอกจากนี้ นั ก วิช าการทางด้า นการศึก ษาของประเทศไทยยังไม่เล็ งเห็ นถึ ง
ความสาคัญของวิชาดนตรีในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สุกรี เจริญสุข, 2553) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว
ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น เฉพาะในประเทศไทยเท่ า นั้ น ข้ อ มูล จากงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก าร
การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และงานวิจัยในหลายประเทศ
พบว่า วิชาดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้รับความสนใจและไม่ได้รั บการพัฒนาจนกลายเป็น
วิชาชายขอบในระบบการศึกษา (Abril & Gault, 2008; Amadio, Truong, & Tschurenev, 2006;
Detels, 1999; Johns & IV, 2010; Oelkers & Klee, 2006; Pinar, Reynolds, Slattery, & Taubman,
2008; Vermillion, 2009; Zastrow & Janc, 2004; วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, 2556)
มุม มองดั งกล่ าวส่ ง ผลให้ เ กิด การลดทอนเวลาในการเรี ยนดนตรี ใ นหลั ก สู ต ร สภาวะการ
ขาดแคลนครูดนตรี การไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนในสังคม (J. Benham, 1982; Deasy & Fulbright,
2001; Vermillion, 2009) ตัวอย่างเช่น จากรายงานของ MENC พบว่า โรงเรียนที่มีการเรียนการสอนดนตรี
ที่มีคุณภาพมีเพียงร้อยละ 50 และมีรายงานจาก The American String Teacher’s Association ว่า
มีเพียงร้อยละ 20 ของโรงเรียนในอเมริกาที่มีการเรียนการสอนวิชาเครื่องสาย (J. L. Benham, 2011)
ปัญหาที่กล่าวมาเป็นปัญหาระดับนานาชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ทาให้วิชาดนตรีไม่ได้รับการ
พัฒนาเท่าที่ควร
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ คณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ (กวช.) เห็นชอบให้ กระทรวง
วัฒนธรรม เริ่มดาเนินการนโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคน เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด ภายใน
5 ปี โดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมหารือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกาหนดให้รายละเอียดและ
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เตรียมความพร้อม โดยเฉพาะความพร้อมด้านบุคคลากรและอุปกรณ์ (สุพินดา ณ มหาไชย, 2559) โดย
กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทั่ ว ประเทศเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทย หั ว ข้ อ ความคิ ด เห็ น เด็ ก เยาวชน
ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรทางการศึก ษาที่ มี ต่ อ “ดนตรี ไ ทย” แบ่ง เป็ น ผู้ ป กครองและบุค ลากรทาง
การศึกษา 1,310 คน และความคิดเห็นของเด็ก และเยาวชน ทั่วประเทศ 1,888 คน จากการสอบถาม
ความคิ ด เห็ น กรณี จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนไทยสามารถเล่ น ดนตรี ไ ทย เป็ น อย่ า งน้ อ ย
1 ชนิด ภายใน 5 ปี พบว่า เด็กและเยาวชน เห็นด้วย ร้อยละ 88.50 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.64 ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ 2.86 ขณะที่ความเห็นของผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเห็นด้วยที่จะส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด ภายใน 5 ปี ร้อยละ 92.67 ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 5.73 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.60
จากการสารวจความคิดเห็นพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน/
สถานศึกษาที่กาลั ง ศึกษาอยู่ พบว่า ร้อยละ 46.06 บอกว่า เครื่องดนตรีไทยมี ไม่เพียงพอ ร้อยละ
23.88 เครื่ อ งดนตรี ไทยเก่ า /ช ารุ ด ร้ อ ยละ 16.17 ครู ส อนดนตรี ไ ทยมีจ านวนไม่ เ พีย งพอ ร้ อ ยละ
8.63 ไม่มีห้องเรียนสาหรับเรียนดนตรีไทยโดยเฉพาะ และร้อยละ 3.79 ครูที่สอนไม่ได้จบการศึกษา
ด้านดนตรีไทย จากการสอบถามว่า สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยอย่างไร เด็กและ
เยาวชน ร้อยละ 76.06 บอกว่ามีครูผู้สอนที่โรงเรียนที่จบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง ร้อยละ 13.92
มีครูผู้สอนที่โรงเรียนที่ไม่ได้จบหลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง และร้อยละ 3.74 มีครูผู้สอนจากที่อื่นมา
สอนที่โรงเรียน และได้สอบถามเยาวชนว่า เคยเรียนดนตรีไทย/ดนตรีประเภทใดที่เคยเรียน พบว่า
ร้ อ ยละ 26.52 เคยเรี ย นเครื่ อ งตี คือ ฉิ่ง ระนาดเอก ฉาบ กลองยาว ระนาดทุ้ ม กรั บพวง ร้อ ยละ
21.10 เรียนเครื่องดนตรีพื้นบ้านไทย ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ร้อยละ 20.94 เคยเรียน
เครื่องเป่า ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยหลิบ ปี่ชวา ปี่มอญ ปี่ไฉน เป็นต้น
นอกจากนี้ ไ ด้ ส ารวจเด็ ก และเยาวชนว่ า เล่ น ดนตรี ไ ทยเป็ น กี่ ช นิ ด พบว่ า ร้ อ ยละ 49.22
เล่นเป็น 1 ชนิด ร้อยละ 19.76 เล่นไม่เป็น ร้อยละ 16.22 เล่นเป็น 2 ชนิด ร้อยละ 7.44 เล่นเป็น
3 ชนิด ร้อยละ 4.53 เล่นเป็น 4 ชนิด ร้อยละ 2.83 เล่นเป็นมากกว่า 5 ชนิด และจากการสารวจความ
คิดเห็นเยาวชนว่าปัจจุบันโรงเรียน/สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ได้จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย
หรือ ไม่ พบว่า ร้อ ยละ 60.75 บอกว่า มีแ ละเปิด สอนนัก เรีย น /นัก ศึก ษาระดับ มัธ ยมต้น
มัธยมปลาย ประถม และร้อยละ 20.07 ไม่มี ทั้งนี้ ได้สอบถามความเห็นเยาวชนที่ไม่เคยเล่นดนตรีไทย
ว่า ถ้ามีโอกาสสนใจจะเรียนดนตรีไทยหรือไม่ พบว่าร้อยละ 60.08 สนใจต้องการจะเรียนดนตรีไทย
ประเภท/ชนิด: ขิม ระนาดเอก จะเข้ ระนาด พิณ ฉิ่ง กลอง และร้อยละ 39.92 ไม่สนใจ รวมทั้งได้
สอบถามว่า การเล่ น ดนตรี ไทยมี คุณค่าหรื อมีความส าคัญ หรือมีประโยชน์ อย่างไร พบว่า ร้อยละ
22.97 บอกว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อคนรุ่นหลังและตลอดไป ร้อยละ 21.56
ได้ฝึกสมาธิช่วยให้ เป็นคนรอบคอบ ร้อยละ 17.79 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และร้อยละ 15.66
สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด

4
ซึ่งข้ อมู ล จากการส ารวจดัง กล่ าวเป็น ข้อ มูล เบื้อ งต้ นที่ ส ามารถใช้ประกอบในการกาหนด
แนวทางในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรีไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดมาตรการการสนั บ สนุ น ทั้ งเรื่ อ งองค์ ความรู้แ ละสนั บ สนุน เครื่ อ งดนตรี ไทยให้ กั บ เยาวชน
ที่ต้องการเรียนดนตรีไทยแต่ขาดแคลนเครื่องดนตรี (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559)
สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้น แสดงให้ เ ห็ น ถึ งความพยายามของทุ ก ฝ่ า ยที่ ต้ อ งการส่ ง เสริม การจั ด
การเรี ย นการสอนดนตรี ตามนโยบายของภาครัฐ แต่ใ นความเป็ นจริงมีโ รงเรียนมากกว่า 30,000
โรงเรียน ซึ่งมีความพร้อมในด้านทรัพยากรและศักยภาพต่างกัน รวมทั้งสภาพของโรงเรียน ชุมชนและ
ผู้เรียนที่หลากหลาย ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีผู้ทาการศึกษาวิจัยสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนดนตรี ทั้งในระดับอุดมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีปัญหาและอุปสรรคคล้ายคลึงกัน
หลายด้าน อาทิเช่น สภาพเครื่องดนตรีที่ไม่เพียงพอและด้อยคุณภาพ สถานที่ไม่เอื้ออานวยต่อการเรียน
การสอนดนตรี เวลาไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน (ขวัญใจ ฮีลีย์, 2533; นพดล เทียมเมืองแพน,
2547; อรวรรณ ขมวัฒนา วันชัย ขมวัฒนา และ กัตติกา ตังธนกานนท์, 2523)
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดนโยบายในการสนับสนุนเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงมีความจาเป็นที่
ต้องทาการศึกษาวิจั ย เพื่อรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อใช้ในการกาหนด
นโยบาย วางแผนโครงการ ประเมินผล หรือวิจัยต่อยอด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ยังไม่มี
งานวิจั ยเพื่อสารวจทรั พยากรทางด้านดนตรีศึกษาอย่างถูกต้องตามหลักวิช าการ ทาให้ หน่วยงาน
ภาครัฐยังขาดข้อมูลที่ถูกต้องในการวางแผนกาหนดนโยบายต่างๆ ด้านดนตรี ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทาการวิจัยในหัวข้อ การศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษา
ในสถานศึกษาของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งผลของ
การวิ จั ย จะท าให้ ท ราบผลส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ตรงต่อสภาพการและสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลสาคัญในการสร้างกรอบและพัฒนานโยบาย แผน งบประมาณและวิธีการประเมินความสาเร็จ
ของกระทรวงวัฒนธรรมและ/หรือบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง ได้บทเรียนความสาเร็จ
และบทเรียนที่ต้องทบทวน และ/หรือปัจจัยที่ต้องพึงระวังจากการดาเนิ นนโยบายการจัดการเรียน
การสอนดนตรีศึกษาในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งได้ทราบความต้องการจาเป็น
ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย ที่จะสามารถนาข้อมูลไปบริหารจัดการ กาหนดนโยบาย
และจัดให้ตรงตามความต้องการจริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และท้ายที่สุดจะทาให้ได้
แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย ที่มาจากฐานของกระบวนการวิจัย
สอดคล้องและตรงกับบริบทประเทศไทย
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วัตถุประสงค์
1. ส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
2. วิเคราะห์นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทย
4. นาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย

คำถำมในกำรวิจัย
1. การสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
1.1 จานวนโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
แบ่งเป็นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ในปัจจุบันมีจานวนเท่าใด
1.2 จานวนนักเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
แบ่งเป็นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ในปัจจุบันมีจานวนเท่าใด
1.3 จานวนครูดนตรีประเภทครูประจา ครูอัตราจ้าง และครูผู้ช่วย ที่สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยแบ่ ง เป็ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในปัจจุบันมี จานวนเท่าใด
1.4 ปัจจุบั นมีเครื่องดนตรี ไทย สากล พื้นบ้าน อะไรบ้างและจานวนเท่าใดที่อยู่ใน
ระบบฐานข้ อมูล วัส ดุครุ ภัณ ฑ์ของสถานศึก ษาที่ สั ง กัด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึ กษา
(สพป.) และสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
1.5 ปัจจุบันสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) มีการจัดจ้างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรี หรือไม่
อย่างไร และได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนใด
1.6 ปัจจุบันอัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) มีจานวนเท่าใด
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2. การวิเคราะห์นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
2.1 นโยบายและสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ศึ ก ษาในประเทศและ
ต่างประเทศ ช่วงระยะเวลา 5 – 10 ปี ที่ผ่านมาเป็นเช่นไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และต้นแบบ
ความสาเร็จใดบ้างที่ควรนามาปรับใช้ในบริบทไทย
3. การวิเ คราะห์ ความต้องการจ าเป็น จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ในการจั ด
กิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
3.1 ปั จ จุ บั น ความต้องการจริง และจาเป็นระยะเร่งด่ว นและระยะยาวของ ครูและ
นักเรียน ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทยคืออะไร
4. การนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย
4.1 แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาที่ตรงกับความต้องการและ
บริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้าคืออะไร

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทราบผลส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ตรงต่อสภาพการและสถานการณ์จริง ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลสาคัญในการสร้างกรอบและพัฒนานโยบาย แผน งบประมาณและวิธีการประเมินความสาเร็จ
ของกระทรวงวัฒนธรรมและ/หรือบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
2. ได้บทเรียนความสาเร็จและบทเรียนที่ต้องทบทวน และ/หรือปัจจัยที่ต้องพึงระวังจากการ
ดาเนินนโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในบริบทของประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ทราบความต้องการจาเป็นในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย ที่จะสามารถนา
ข้อมูลไปบริหารจัดการ กาหนดนโยบายและจัดให้ ตรงตามความต้องการจริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)
4. ได้แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย ที่มาจากฐานของ
กระบวนการวิจัย สอดคล้องและตรงกับบริบทประเทศไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาสภาพและแนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรดนตรี ศึ ก ษาใน
สถานศึ ก ษาของประเทศไทย: มิ ติ ก ารก าหนดและขั บ เคลื่ อ นนโยบายกระทรวงวั ฒ นธรรม ”
มีวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบไปด้วย 1) เพื่อสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์นโยบายและ
งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
3) เพือ่ วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรี
ศึกษาในประเทศไทย และ 4) เพื่อนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของ
ประเทศไทยนั้น คณะผู้วิจัยทาการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้
ตอนที่ 1 นโยบายกรอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ 20 ปี ด้ า นวั ฒ นธรรม ตามกรอบทิ ศ ทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 แนวคิดนโยบายส่งเสริมเด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด
ตอนที่ 3 แนวคิดจากรายงานวิจัย: ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์
การเรียนการสอนดนตรีไทย หัวข้อความคิดเห็น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีต่อดนตรีไทย โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560)
ตอนที่ 4 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษา
ตอนที่ 5 ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบายและการประเมินความต้องการจาเป็น
ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 1 นโยบายกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ได้กล่าวถึงการกาหนดยุทธศาสตร์ไว้ว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี เพื่อใช้ในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้ เสนอร่าง
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ ความเห็ นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดาเนิ น งานในระยะที่ 2 ของรั ฐ บาล (ปี 2558 –2559) และกรอบการปฏิ รูป ประเทศในระยะที่ 3
(ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่
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(1) คณะอนุกรรมการ จัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดย
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง
และนักวิชาการ รวมถึงได้ พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ โดยกาหนดแผนการดาเนินการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และกาหนดกรอบระยะเวลาเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1
ตุลาคม 2558–กรกฎาคม 2560 (1 ปี 6 เดือน) ช่วงที่ 2 ปี 2560–2564 (5 ปี) ช่วงที่ 3 ปี 2565–2569
(10 ปี) ช่วงที่ 4 ปี 2570–2574 (15 ปี) และช่วงที่ 5 ปี 2575–2579 (20 ปี) (กระทรวงวัฒนธรรม,
2560)
รัฐบาลและคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยมี
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน
มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ
เป็นธรรม โดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6) ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
กระทรวงวัฒ นธรรมได้วิเคราะห์กรอบทิศ ทางยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี ประกอบกับ
กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) ข้ อ เสนอของสภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง การประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ด้านวัฒ นธรรมเพื่อจั ดทากรอบทิศทางยุ ทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ มีภาพลักษณ์
ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทางวัฒนธรรมระดับสากล ผลักดันสังคมไทยให้เป็นสังคม
แห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยมี ร ายได้ และมี ความมั่ งคั่ งจากอุ ตสาหกรรมสร้ า งสรรค์ และบริ ก ารทาง
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กับงานวัฒนธรรม
กระทรวงวั ฒ นธรรม ได้ วิ เ คราะห์ ก รอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี เพื่ อ จั ด ท า
กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติข้างต้น โดยมี
เป้ า หมายให้ ป ระเทศไทย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรมนานาชาติ
มี ภ าพลั ก ษณ์ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละได้ รั บ การยอมรั บ ในเวที ท างวั ฒ นธรรมระดั บ สากล ผลั ก ดั น
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์ มีรายได้
และความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยมีภารกิจด้าน
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อ
เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนงานรัก ษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรม สนับสนุน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก ด้านการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพคน เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ปลูกฝังระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย ด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เกี่ยวข้องกับการดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมาย ด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนากลไก สนับสนุนการบริหารจัดการงาน
วัฒนธรรม
การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามกรอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้องมีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และกรอบทิศทาง
การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –
2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กับงานวัฒนธรรม
ประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมเศรษฐกิจไทยสู่ เศรษฐกิจโลก
ด้วยความสมดุล สร้างคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ทั้งด้านพุทธศึกษา ศิลปศึกษา พลศึกษาและ
จริ ย ศึ กษา สร้ างสั ง คมไทย เป็ น “สั งคมที่ เกื้อ กูล และแบ่งปัน ” โดยน้อมนาปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตและผนึกกาลังสานพลังประชารัฐ เน้นการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง
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และรวมกัน เป็ น กลุ่ มอย่ า งมีพลั ง โดยการเติมเต็ ม ด้ว ยวิท ยาการ ความคิ ดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ต่อยอด ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
(ไบโอเทคโนโลยี) 2) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 3) กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์
เพื่ออุตสาหกรรม 4) กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 5) กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดยมีภารกิจด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลค่าสูง โดยเริ่มจากสินค้าและการบริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F คือ 1) อาหาร
(Food) 2) ภาพยนตร์ แ ละวี ดิ ทั ศ น์ (Film) 3) การออกแบบและแฟชั่ น (Fashion) 4) มวยไทย
(Fighting) และศิ ล ปะการป้ อ งกั น ตั ว แบบไทย และ 5) เทศกาล ประเพณี (Festival) โดยการ
ดาเนินงานดังกล่าว จะต้องมีการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ตามแนวนโยบายพลังประชารัฐ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการดังกล่าวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและลูกค้า เชื่อมโยงความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น ประเทศ
เพื่อนบ้าน กลุ่มสมาชิกอาเซียน ฯลฯ ซึ่งจาเป็นต้องดาเนินการตามกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงาน
วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564)
กรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กับงานวัฒนธรรม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) มีเป้าหมายหลั ก
เพื่อให้ได้คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัว ได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์
มีความรับผิดชอบ และทาประโยชน์ต่อส่วนรวมมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย ทั้งนี้งานวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้ว ย ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การเสริ มสร้ างและพัฒ นาศักยภาพทุน มนุษย์ โดยมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 ได้แก่ เป้าหมายที่ 1 “คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม” และเป้าหมายที่ 5 “สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน
และภาคเอกชน” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจะดาเนินการเพื่อสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ และสร้างค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม การสืบสาน สร้างสรรค์มรดก
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการดาเนินการเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายนาหลักธรรม
ทางศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
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แข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ เป้าหมายที่ 4
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ากว่า 4 ล้านล้านบาท และระดับความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel & Tourism Competitive Index: TTCI) ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมจะดาเนินการเพื่อสนองเป้าหมายดังกล่าวโดยเน้น การสร้างคุณค่าเชิงสังคม และมูลค่าเชิง
เศรษฐกิ จ ของศิล ปะและวั ฒ นธรรม โดยกระทรวงวัฒ นธรรมจะน ากรอบทิ ศทางตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย วางแผนและยุทศาสตร์
การดาเนินงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นอกจากกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี กรอบทิศทางตาม
นโยบาย การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และกรอบทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แล้ว การดาเนินงานวัฒนธรรมยังมีความเกี่ยวข้องกับข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง ด้านวัฒนธรรม รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วย
ข้อคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรม
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีข้อเสนอการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศที่
เกี่ยวข้อง ด้านวัฒนธรรม ซึ่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบในหลักการ และส่งให้รัฐบาล
นาไปพิจารณา ดาเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้
1) การจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม
พร้อมด้วย ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ และร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
1.1) ตรวจสอบข้อมูล และสารวจพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อ นาผลที่ได้รับ
ไปใช้ประกอบการจัดทาแผนการบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม จานวน 2 รายการ
คือ เส้ น ทางถนนพระร่ ว ง ทานบพระร่ ว ง คูเ มือ ง ก าแพงเมือง ที่อ ยู่ร ะหว่ างเส้ น ทางผ่ า นอุท ยาน
ประวัติศาสตร์สุ โขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลั ย อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร และ
เส้นทางวัฒนธรรมพิมาย พนมรุ้ง เมืองต่าและบาราย คูเมือง กาแพงเมือง ศาสนสถานที่อยู่ระหว่าง
เส้นทาง
1.2) บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกมรดกวัฒนธรรม แนวทางการป้องกันการบุกรุก
มรดกทางวัฒนธรรม และแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์ในการบริหารจัด การพื้นที่มรดก
วัฒนธรรม
1.3) จัดทาแผนบู รณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไข/
เพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องบางมาตรา เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม และเพื่อลด
ผลกระทบต่อประชาชนที่บุกรุกพื้นที่มรดกวัฒนธรรม โดยไม่ตั้งใจ
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1.4) นาแผนบูร ณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม ในด้านการแก้ไข
ปั ญ หาการบุ ก รุ ก มาทดลองปฏิ บั ติ โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ม รดก
วัฒนธรรม รวมทั้งรายงานปั ญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหานาเสนอต่อรัฐบาล เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแผนฯ
2) การจัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุ ณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎี กาการจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
2.1) ประมวลองค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมของบุคคลและองค์กร
2.2) การจัดตั้งคณะทางานดาเนินการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยม และนาร่างมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ในกลุ่มองค์กรแต่ละประเภทไปดาเนินการ
รวมทั้งสรุป ประเมินผลการดาเนินการโครงการนาร่อง
3) การพั ฒ นาและบรรจุ ห ลั กสู ต รการเรี ย นการสอนด้า นกี ฬ า ศิล ปะ วัฒ นธรรม ศาสนา
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นเด็กดี โดยมีแนวทางการดาเนินงานที่สาคัญ ได้แก่
3.1) บรรจุ ห ลั กสู ตรภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น เพื่ อเป็น วิช าบัง คับ และวิ ช าบั งคั บแกนใน
สถานศึกษา ต้องเกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีการกาหนด บทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน อาทิกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กาหนดหลักสูตรการเรียน
การสอนระยะเวลา การเรียน การสอนที่เหมาะสม กระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการรวบรวมข้อมูล
องค์ความรู้
3.2) ส่งเสริ มให้ มีการวางหลักสู ตรการเรียนรู้เสริมภายในท้องถิ่น นอกเหนื อจาก
หลักสูตรการเรียนรู้หลักที่ให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาได้ไปศึกษาองค์ความรู้และมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น บ้านครูภูมิปัญญา บ้านปราชญ์ชาวบ้าน โดยผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ทั้ ง นี้ กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ น าข้ อ เสนอการขั บ เคลื่ อ นและปฏิ รู ป ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้านวัฒนธรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนางานวัฒนธรรมด้วย
การประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวัฒนธรรม
เพื่อให้ การกาหนดกรอบทิศทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ตามกรอบทิศทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ศั ก ยภาพและบริ บ ท
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ กระทรวงวัฒนธรรมได้ประเมินศักยภาพการพัฒนา
ด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) รวมทั้งวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ดังนี้
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จุดแข็ง (Strength) ประเทศไทยมีจุดแข็งในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ดังนี้
1) มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง มีมรดกและทรัพยากรทางวัฒนธรรมจานวนมาก มีศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
2) คนไทยมีอัธยาศัยไมตรี มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรในการต้อนรับขับสู้และบริการ
เป็นที่ประทับใจของชาวต่างประเทศ
3) มีแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมาก
4) มีหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่ทางาน รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปิน และผู้สนใจทางาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนจานวนมาก
5) มีองค์กรที่รับผิดชอบในการกาหนดนโยบาย แผนและทิศทางการดาเนินงานวัฒนธรรม
และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ เช่ น คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นต้น
6) มีสถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาการที่ทางาน รวมทั้งดาเนินการวิจัยและพัฒนาทาง
วัฒนธรรมจานวนมาก
จุดอ่อน (Weakness) ประเทศไทยมีจุดอ่อนในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ดังนี้
1) ระบบฐานข้อ มูล การบริ ห ารจัดการข้ อมูล สารสนเทศ การจัด การความรู้ และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
2) ความร่วมมือและการบูรณาการการดาเนินงานวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมบางส่วน ยังไม่
ทันสมัยและเอื้อต่อการดาเนินงาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในบางส่วนยังไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
4) ขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมในระดับชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น
5) ขาดการสนับสนุนงบประมาณและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
6) โครงสร้ างและบทบาทภารกิจของหน่ ว ยงานด้า นวัฒ นธรรมบางส่ ว นยั งไม่ เอื้อต่ อการ
ดาเนินงานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
7) ระบบการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ยังจาเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น

14
โอกาส (Opportunity) ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ดังนี้
1) รั ฐ บาลไทยและประเทศต่ า งๆ มี น โยบาย แผนและยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด าเนิ น งาน
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ ทั้งในระยะกลางและระยะยาว
2) ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นการคมนาคม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สาร และ
การรวมตัว (Convergence) ของสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ ใหม่ๆ ทาให้ ส ามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
ดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้น
3) การรวมตัวของประชาคมอาเซียนและกลุ่มความร่วมมือในลักษณะต่างๆ ส่งผลให้สามารถ
กาหนดประเด็นความร่วมมือในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงและ
พัฒนาความร่วมมือและจัดทาข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานได้
4) กระแสการพัฒนาในระดับสากลที่สนใจการนามิติด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้
ในการพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่ อมวลชน
ให้ความสนใจและความสาคัญต่อการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น
อุปสรรค/ข้อจากัด (Threat) ประเทศไทยมีอุปสรรค/ข้อจากัดในการพัฒนาทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญ ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก รวมทั้งในภูมิภาค ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
2) อิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่ไหลบ่ามาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและอื่นๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมของไทย
3) การกาหนดเงื่อนไข/กฎกติกาการดาเนินงานในระดับนานาชาติบางส่วนส่งผลกระทบต่อ
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น การขึ้นทะเบียนมรดกโลก การจัดทาเขต
การค้าเสรี ฯลฯ
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะนาผลการประเมินสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้าน
วัฒ นธรรม ไปใช้ ใ นการก าหนดกรอบทิ ศ ทาง วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จและยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งาน
วัฒนธรรม ระยะ 20 ปี รวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560−2564) ต่อไป
จากข้อมูลข้างต้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ มีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านวัฒนธรรม
ตามกรอบทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี ใน 5 ยุ ท ธศาสตร์ จ านวน 18 โครงการส าคั ญ
งบประมาณรวมในการดาเนินงานทั้งสิ้น 79,025,740,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้
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ด้านความมั่น คง จะดาเนิ นการเพื่อเทิดทูนสถาบันหลั กของชาติ และสนับสนุนงานรักษา
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน งบประมาณรวม 5,234 ล้านบาท โดยมี 2 โครงการสาคัญ
คือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการ
วัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนไทยสันติสุข
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขั น จะดาเนินการเพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมสนับสนุน
การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก งบประมาณรวม 27,761 ล้านบาท โดยมี 4 โครงการสาคัญ คือ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทั ศน์ โครงการสร้างรายได้จากการต่อยอด
ทุนและมรดกทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและนาความเป็นไทย
สู่สากล และโครงการวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่ดิจิทัล
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จะดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย งบประมาณรวม 42,910 ล้านบาท โดยมี 7
โครงการส าคัญ คือ 1) โครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอื่น 2) โครงการส่ งเสริม
คุณ ธรรมตามแผนแม่บ ทส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ 3) โครงการเสริ ม สร้ า งค่า นิ ย ม 4) โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย 5) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและ
วัฒ นธรรม 6) โครงการปฏิรูป การศึกษาด้านวัฒ นธรรม 7) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก และ
ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม
ด้านการสร้ างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสั งคม จะดาเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั งคม ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เสริ ม สร้ า ง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย งบประมาณรวม 2,700 ล้านบาท
โดยมี 2 โครงการส าคัญ คือ 1) โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันทางสั งคมเพื่อส่งเสริม
การดาเนินงานวัฒนธรรม และ 2) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิต
ในสังคมผู้สูงอายุ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
กลไก สนับสนุนการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม งบประมาณรวม 420 ล้านบาท
ทั้ง นี้ มี โ ครงการที่ ต้อ งเริ่ ม ด าเนิ น การเร่ ง ด่ ว นในปี ง บประมาณ 2560 –2561 จ านวน 12
โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้ ง การเทิ ด ทู น สถาบั น หลั ก ของชาติ 2) โครงการวั ฒ นธรรมเชื่ อ มใจชายแดนไทยสั น ติ สุ ข
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 4) โครงการสร้างรายได้
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จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรม 5) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและ
นาความเป็นไทยสู่สากล 6) โครงการอุปทรัพยากรถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอื่น 7) โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 8) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความ
เป็นไทย 9) โครงการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สั งคม และวัฒนธรรม 10) โครงการปฏิรูป
การศึ ก ษาด้ า นวั ฒ นธรรม 11) โครงการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ม รดก และภู มิ ปั ญ ญาทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม
12) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ดังกล่าว ได้ให้
ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ในทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
คนดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวินั ย มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี ต่อ สั ง คมส่ ว นรวม มี ทั ก ษะความรู้ แ ละ
ความสามารถปรับตัว เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันสังคม
และวัฒ นธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งในการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาให้ มีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลสู งสุ ด
จาเป็นต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนบรรลุผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มุ่งไปสู่การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานส่งเสริมการจัดการประชุ มและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย และได้ผลอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง เป็ น รู ป ธรรม มุ่ ง ไปสู่ ก ารสร้ างความมั่ น คง มั่ ง คั่ง ยั่ ง ยื น อย่ า งเป็ นธรรมและทั่ ว ถึ ง ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีนโยบาย
ที่จะสร้างความร่วมมือกับหลายภาคส่วน สนับสนุนให้เด็กไทยเล่นดนตรีไ ทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด
ดังรายละเอียดในตอนที่ 2

ตอนที่ 2 แนวคิดนโยบายส่งเสริมเยาวชนไทยเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด
สังคมไทยในปั จ จุบั น มีความก้าวหน้าในการพัฒ นาเทคโนโลยี เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการครอบงาทางด้านความคิด การมองโลก แบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติ การบริโภคนิยม และปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ ตามมา อาทิ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการหย่าร้างและความรุนแรง
ในครอบครัว ปั ญหาการมีค่านิย มที่เบี่ ยงเบนหรือไม่พึงประสงค์ของสั งคม เป็นต้น นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่ม ขึ้น
เป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จานวนประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมา
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ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาวะที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่า
เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและปัญหาในการบริหารจัดการ
จึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคน พบว่า ยังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ถึงกันตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน
ค่อนข้างต่า การพัฒ นาความรู้ และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ขณะที่ผู้สู งอายุมีปัญหา
สุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ครอบครัวมีรูปแบบที่หลากหลายและเปราะบางสูงส่งผลต่ อ
การบ่มเพาะให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาใน
วัฒนธรรมผ่านสังคมยุคดิจิทัล ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒ นธรรมได้อ ย่ างเหมาะสม ส่ ง ผลต่ อวิ ก ฤติ ค่ านิ ยม ทั ศนคติ และพฤติ ก รรมในการด าเนิ นชี วิ ต
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่ม
ตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และ
ทัก ษะชีว ิต เพื่อ ให้เ ติบ โตอย่า งมีคุณ ภาพควบคู่กับ การพัฒ นา คนไทยในทุก ช่ว งวัย ให้เ ป็น คนดีมี
สุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวมมีทักษะความรู้และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันสังคม
และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบั นศาสนา สถาบันชุมชนและ
ภาคเอกชนที่ ร่ ว มกั น พั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ทุ น ทางสั ง คมที่ ส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กระทรวงวั ฒ นธรรมเป็ น กระทรวงหนึ่งที่ มีห น้า ที่ในการอนุ รักษ์ สื บสาน สร้ างสรรค์แล ะ
เผยแพร่วัฒนธรรม เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ และผลักดัน
วิสัยทัศน์ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกรอบทิศทางการดาเนินงาน
ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ที่มี ความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี กรอบทิศทางตาม
นโยบายการพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 และกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ ในระยะ 5 ปี ตามแผนพัฒนา
เศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 –2564) เป็นกลไกขับเคลื่อนไปสู่นโยบายข้างต้น
อย่างเป็นรูปธรรม
การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด ถือเป็นกิจกรรม
ส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมจะด าเนิ น การภายใต้ โ ครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ม รดกและ
ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม นับเป็นการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านดนตรีไทย
ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม รวมถึงการส่งเสริมให้
เกิ ดรายได้ท างเศรษฐกิ จ จากทุน และทรั พยากรทางวั ฒ นธรรมด้า นดนตรี ไทย อั นจะน าไปสู่ ก าร
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ขับ เคลื่ อนการพัฒ นาประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู งสุ ด โดยสอดคล้ อ งกับกรอบทิศ ทางการพัฒ นา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัด โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
ประจาปี พ.ศ.2560 ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางการดาเนินงานด้านวัฒนธรรม
ระยะ 20 ปี ซึ่ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การวางรากฐานการพั ฒ นาคนให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ใ นทุ ก ช่ ว งวั ย
โดยพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคม
มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง อันจะพัฒนาไปสู่การสร้างอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ท่ามกลางกระแสความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง
กระทรวงวัฒ นธรรมร่ ว มกับ ภาคีเครือข่ายทางวัฒ นธรรมทุกระดับ ดาเนินการพัฒ นาการ
ด าเนิ น งานด้ า นวั ฒ นธรรม โดยมี เ ป้ า หมายผลั ก ดั น ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมแห่ ง คนดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เอื้ออาทร มีความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยมีรายได้และ
ความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิดและ
เป้ าหมายของกรอบทิศทางการพัฒ นาด้ านวัฒ นธรรมระยะ 20 ปี “วัฒ นธรรมสร้างคนดี สั งคมดี
สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก”
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง
เป็ น อย่ า งน้ อ ย 1 ชนิ ด เป็ น นโยบายส าคั ญที่ก ระทรวงวัฒ นธรรมจะต้องดาเนินการอย่างเร่ง ด่ว น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560–2561 ซึ่งจะช่วยให้เกิดการสร้างคนดีที่สังคมคาดหวัง โดยเป็นเป้าหมาย
หนึ่งของกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ระยะ 20 ปี ดังกล่าวข้างต้น
การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานทางวัฒนธรรมผ่านโครงการเยาวชนต้นแบบด้าน
ดนตรีไทย ประจาปี พ.ศ.2560 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับเยาวชน โดยตรงแล้วยังถือเป็นภารกิจที่สาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยมิติทาง
วัฒนธรรม โดยเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ของวัฒนธรรมไทย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นรากฐานสาคัญที่
ช่วยให้สามารถบรรลุผลของการสร้างคนดีและสังคมดีได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมบารุงรักษา
วัฒ นธรรมไทย โดยการศึกษา ค้น คว้า วิจั ย ฟื้นฟู พัฒ นา เผยแพร่ และส่ งเสริมหน่ว ยงานของรัฐ
เอกชน และประชาชนที่ ดาเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและ
แลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม จัดให้มีการดาเนินงานโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปี
พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสาคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตาม
วิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจ
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ให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคต
ของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด ของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
ดังที่กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทาหนังสือ “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจาปีพุทธศักราช
2560” สาหรับยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจาก
ทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งในระดับจังหวัดและเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์และปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้เกิดความเชื่อ
ศรัทธาและเล็งเห็นคุณค่าความสาคัญของวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย จนนาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตาม
ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นการกระตุ้นและให้ความสาคัญกับ
เด็กที่มีความสนใจด้านดนตรีไทย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้ครูผู้สอนดนตรีไทยมีกาลังใจ
ในการฝึ กฝนเด็กรุ่น ใหม่ให้ส นใจดนตรีไทยมากขึ้น และที่สาคัญที่สุด คือ เป็นการปรับประยุกต์ ใช้
รากฐานทางวัฒนธรรมในการสร้างและฟื้นฟูค่านิยมไทย รวมถึงวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ให้คงอยู่คู่
สังคมไทยสืบไป
ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดทาแบบสอบถามความ
คิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเรียนการสอนดนตรีไทย หัวข้อความคิดเห็น
เด็ก เยาวชน ผู้ป กครองและบุ คลากรทางการศึกษาที่มีต่อดนตรีไทย ซึ่งจะรายงานผลการส ารวจ
ในตอนต่อไป
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ตอนที่ 3 แนวคิดจากรายงานวิจัย : ความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การเรียนการสอนดนตรีไทย หัวข้อความคิดเห็น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อดนตรีไทย โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (2560)

กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลั ยสวนดุสิต สารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา จากทั่วประเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์การเรียนการสอนดนตรี
ไทย หัวข้อ ความคิดเห็นเด็ก เยาวชน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อดนตรีไทย จานวน
1,888 คน ระหว่างวันที่ 5–14 สิงหาคม 2559 สรุปผลการสารวจได้ ดังนี้
1. เด็ก เยาวชน ที่ตอบแบบสารวจครั้งนี้ ข้อมูลทั่วไป ส่วนใหญ่
1.1 เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 62.45 และเพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.55
ตามลาดับ
1.2 มีอายุ ระหว่าง 16 –20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.03 รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 12–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.54 อายุต่ากว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.34 และ อายุระหว่าง
21–25 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.04 ตามลาดับ
1.3 มีการศึกษาระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 34.53 รองลงมาคือ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 28.57 ประถมศึกษา ร้อยละ 14.94 ปวช./ปวส. ร้อยละ 12.39
ปริญญาตรี ร้อยละ 7.42 และไม่ระบุการศึกษา ร้อยละ 1.75 ตามลาดับ
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2. เด็ก เยาวชน ที่ตอบแบบสารวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ดังนี้
2.1 เห็ น ด้ ว ยกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนไทยสามารถเล่ น ดนตรี ไ ทยเป็ น
อย่างน้อย 1 ชนิด ภายใน 5 ปี มากที่สุดอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 84.50 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ
8.64 และ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 2.46 ตามลาดับ
2.2 มีความชื่น ชอบดนตรีไทย คิดเป็นร้อยละ 76.59 รองลงมาคือ เฉยๆ ร้อยละ
20.50 และ ไม่ชอบ ร้อยละ 2.41 ตามลาดับ
2.3 ส่วนใหญ่เคยเรียนดนตรีไทย คิดเป็นร้อยละ 54.06 รองลงมาคือ ไม่เคยเรียน
ร้อยละ 25.21 และ กาลังเรียน ร้อยละ 15.70 ตามลาดับ
2.4 เคยเรียนดนตรีไทย/ดนตรีประเภท “เครื่องตี” ชนิดที่เรียนคือ ฉิ่ง ระนาดเอก
ฉาบ กลองยาว ระนาดทุ้ม กรับพวง มากที่สุดอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 26.52 รองลงมาคือ “เครื่องดนตรี
พื้นบ้านไทย” ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ร้อยละ 21.00 “เครื่องเป่า” ชนิดที่เรียน
คือ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยอู ขลุ่ยหลิบ ปีชวา ปี่มอญ ปี่ ไฉน ร้อยละ 20.94 “เครื่องดีด” ชนิดที่เรียนคือ
พิ ณ จะเข้ กระจั บ ปี่ ร้ อ ยละ 14.28 และ “เครื่ อ งสี ” ชนิ ด ที่ เ รี ย นคื อ ซอด้ ว ง ซออู้ ซอสามสาย
ร้อยละ 13.16 ตามลาดับ
2.5 เล่ น ดนตรี ไ ทยเป็ น 1 ชนิ ด คิด เป็ น ร้ อ ยละ 44.22 รองลงมาคื อ เล่ น ไม่ เ ป็ น
ร้อยละ 19.76 เล่นเป็น 2 ชนิด ร้อยละ 16.22 เล่นเป็น 3 ชนิด ร้อยละ 7.44 เล่นเป็น 4 ชนิด ร้อยละ
4.53 และเล่นเป็นมากกว่า 5 ชนิด ร้อยละ 2.83 ตามลาดับ
2.6 ส่ ว นใหญ่ เด็ ก เยาวชน สามารถเล่ น ดนตรี ไทยได้ ในระดับ ดี คิ ดเป็น ร้อ ยละ
32.48 รองลงมาคือ เล่นได้ระดับพอใช้ ร้อยละ 24.54 เล่นได้ระดับดีมาก ร้อยละ 22.33 และเล่น
ได้บ้าง ร้อยละ 20.65 ตามลาดับ
2.7 เด็ก เยาวชน ที่ไม่เคยเล่นดนตรีไทย แต่ถ้ามีโอกาสได้เรียน มีความสนใจจะเรียน
ดนตรีไทย ร้อยละ 50.08 และต้องการจะเรียนดนตรีไทยประเภท/ชนิด ขิม ระนาดเอก จะเข้ ระนาด
พิณ ฉิ่ง กลอง เป็นต้น รองลงมาคือ ไม่สนใจ ร้อยละ 34.92 ตามลาดับ
2.8 ประเภทดนตรีที่เด็ก เยาวชน สนใจจะเรียน มากที่สุดอันดับ แรกคือ “เครื่องตี”
คิด เป็ น ร้ อยละ 27.97 รองลงมาคื อ ประเภทใดก็ไ ด้ ร้อ ยละ 27.27 “เครื่อ งดี ด ” ร้ อยละ 19.58
“เครื่ อ งสี ” ร้ อ ยละ 10.49 “เครื่ องเป่ า ” ร้ อ ยละ 4.09 และ “ดนตรี ไ ทยพื้ น บ้ า น” ร้ อ ยละ 5.60
ตามลาดับ
2.9 การเล่ น ดนตรี ไ ทยมี คุ ณ ค่ า หรื อ มี ค วามส าคั ญ หรื อ มี ป ระโยชน์ ม ากที่ สุ ด
อันดับแรก คือ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ส่งต่อคนรุ่นหลังและตลอดไป คิดเป็นร้อยละ
22.97 รองลงมา คือ ได้ฝึกสมาธิ ช่วยให้เป็นคนรอบคอบ ร้อยละ 21.56 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ร้อยละ 17.79 สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 15.66 ช่วยให้เป็นคนใจเย็น ร้อยละ
13.34 และ ช่วยให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ร้อยละ 4.68 ตามลาดับ
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2.10 ปัจจุบันโรงเรียน/สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ได้มีการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทย และเปิดสอนนักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย ประถม คิดเป็นร้อยละ 50.75
รองลงมาคือ ไม่มี ร้อยละ 20.07 และไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 19.18 ตามลาดับ
2.11 สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยมีครูผู้สอนในโรงเรียนที่จบ
หลั กสู ตรดนตรี ไทยโดยตรง คิดเป็ น ร้ อยละ 76.06 รองลงมาคือ มีครูผู้ ส อนในโรงเรียนที่ไม่ได้จบ
หลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง ร้อยละ 13.92 มีครูผู้สอนจากที่อื่นมาสอนในโรงเรียน ร้อยละ 3.74 และ
ไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 6.28 ตามลาดับ
2.12 ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน/สถานศึกษาที่กาลัง
ศึกษาอยู่ ส่วนใหญ่ คือ เครื่องดนตรีไทยมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 46.06 รองลงมาคือ เครื่ องดนตรี
ไทยเก่า/ชารุด ร้อยละ 23.88 ครูสอนดนตรีไทยมีจานวนไม่เพียงพอ ร้อยละ 16.17 ไม่มีห้องเรียน
สาหรับเรียนดนตรีไทยโดยเฉพาะ ร้อยละ 8.63 ครูที่สอนไม่ได้จบการศึกษาด้านดนตรีไทย ร้อยละ
3.79 และไม่มีงบประมาณ ร้อยละ 1.47 ตามลาดับ
2.13 โรงเรียน/สถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ ได้มีการจัดตั้งวงดนตรีไทย คิดเป็นร้อยละ
62.59 แยกเป็น แสดงในงานพิธีการต่างๆ ของจังหวัด งานประจาปีของชุมชน งานประเพณี งานมงคล
ร้อยละ 41.22 และไม่เคยนาไปจัดแสดงในงานของชุมชน เพราะจัดเฉพาะในโรงเรียน ครูไม่เคยพาไป
ยังไม่เก่งพอ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่มีเครื่องดนตรี ร้อยละ 18.78 ไม่มีการจัดตั้งวงดนตรีไทยของ
สถานศึกษา ร้อยละ 36.40 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.99 ตามลาดับ
2.14 ประเด็นที่จะทาให้เด็กหรือเยาวชนไทยสนใจเรียนดนตรีไทยมากขึ้น คือ การมี
แบบอย่ างที่ดี (ไอดอล) เช่น ศิล ปิ น ดารา ศิล ปินพื้นบ้าน ร้อยละ 36.45 การจัดประกวดแข่งขัน
ดนตรีไทย เช่น รายการโทรทัศน์ เวทีของหน่วยงานต่างๆ ร้อยละ 35.58 การบรรจุลงในหลักสูตรของ
สถานศึกษา ร้อยละ 27.39 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.14 ตามลาดับ
2.15 ตัวเด็ก เยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถพิเศษด้านการแสดงศิลปวั ฒนธรรม
และนาฏศิ ล ป์ ไ ทย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 20.44 และเด็ ก เยาวชนมีค วามสามารถพิ เศษด้ านการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมและนาฏศิลป์ไทย คือ ราไทย เล่นดนตรีไทย พิณ ระนาด ราวงมาตรฐาน เป็นต้น ร้อยละ
24.56 ตามลาดับ
2.16 “กระทรวงวัฒนธรรม” ควรดาเนินการ เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนไทยสนใจเรียน
ดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น ตามลาดับดังนี้ คือ ปลูกฝังให้เยาวชนรักวัฒนธรรมไทย จัดให้มีการสอนตั้งแต่
ระดับประถม คิดเป็นร้อยละ 70.21 มีงบประมาณสนับสนุน จัดตั้งเป็นชมรมดนตรี มีเครื่องดนตรี
หลายประเภทและเพีย งพอ ร้ อยละ 64.44 ขอความร่ว มมือการส่ งเสริมสนับสนุนจากครอบครั ว
ร้อยละ 50.30 คิดเป็นคะแนนพิเศษในการเข้าศึกษาต่อ ร้อยละ 46.18 และควรให้เด็กเลือกเรียนตาม
ความสมัครใจ ความชอบ ไม่ควรบังคับ ร้อยละ 45.29 ตามลาดับ
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ผลการสารวจความคิดเห็นผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ “ดนตรีไทย”
ด้วยสานักตรวจและประเมินผล ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สารวจความ
คิดเห็น ผู้ ป กครองและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อ “ดนตรีไทย” ทั้งประเทศ โดยมีกลุ่ มตัวอย่าง
จานวน ทั้งสิ้น 1,300 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5–14 สิงหาคม 2559 สรุปผลการสารวจได้ ดังนี้
1. ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตอบแบบสารวจครั้งนี้
1.1 เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.65 และเพศชาย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.35
ตามลาดับ
1.2 มีอายุร ะหว่าง 31 –40 ปี มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 27.33 รองลงมาคือ อายุ
ระหว่าง 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.11 อายุระหว่าง 51–60 ปี ร้อยละ 22.42 อายุระหว่าง 20–30 ปี
ร้อยละ 20.53 ไม่ระบุอายุ ร้อยละ 2.67 และ มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 1.54 ตามลาดับ
1.3 มีอาชีพพนั กงานบริษัท คิดเป็นร้ อยละ 34.81 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ
14.41 อาชีพส่ว นตัว ค้าขาย ร้ อยละ14.12 ข้าราชการ ร้อยละ 11.30 รั ฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.24
แม่บ้าน พ่อบ้าน ร้อยละ 5.34 เกษตร ประมง ร้อยละ 4.05 ไม่ระบุ ร้อยละ 3.42 และเกษียณ บานาญ
ร้อยละ 3.51 ตามลาดับ
2. ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ที่ตอบแบบสารวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นดังนี้
2.1 เห็ น ด้ ว ยกั บ การส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก และเยาวชนไทยสามารถเล่ น ดนตรี ไ ทยเป็ น
อย่ างน้อย 1 ชนิ ด ภายใน 5 ปี มากที่สุ ดอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 92.67 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ
ร้อยละ 5.73 และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.60 ตามลาดับ
2.2 การเล่นดนตรีไทยมีคุณค่าหรือมีความสาคัญ หรือมีประโยชน์มากที่สุดอันดับแรก
คือ รั กษาขนบธรรมเนี ย มประเพณีไทยให้ คงอยู่ ต่อคนรุ่ นหลั งและตลอดไป คิดเป็นร้อยละ 21.45
รองลงมาคือ ได้ฝึกสมาธิ ช่วยให้เป็นคนรอบคอบ ร้อยละ 20.59 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร้อยละ
17.23 ช่วยให้เป็นคนใจเย็น ร้อยละ 15.41 สนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 14.58 และ
ช่วยให้มีระเบียบวินัยในตนเอง ร้อยละ 10.34 ตามลาดับ
2.3 ปั จ จุ บั น โรงเรีย น/สถานศึก ษาที่บุ ต รหลานของท่ า นก าลั งศึ ก ษาอยู่ ได้ มีก าร
จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย และเปิดสอนนักเรียน/นักศึกษา ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย
คิดเป็นร้อยละ 52.06 รองลงมาคือ ไม่มี ร้อยละ 29.54 และไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 18.40 ตามลาดับ
2.4 สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยมีครูผู้สอนในโรงเรียนที่จบ
หลั กสู ตรดนตรี ไทยโดยตรง คิดเป็ นร้อยละ 64.11 รองลงมาคือ มีครูผู้ ส อนในโรงเรียนที่ไม่ได้จบ
หลักสูตรดนตรีไทยโดยตรง ร้อยละ 19.08 ไม่ทราบข้อมูล ร้อยละ 6.54 และมีครูผู้ สอนจากที่อื่น
มาสอนในโรงเรียน ร้อยละ 6.27 ตามลาดับ
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2.5 ปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอนดนตรีไทยในโรงเรียน/สถานศึกษาที่บุตร
หลานของท่านกาลั งศึกษาอยู่ ส่ วนใหญ่ คือ เครื่องดนตรีไทยมีไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 38.45
รองลงมาคือ ครูสอนดนตรีไทยมีจานวนไม่เพียงพอ ร้อยละ 23.48 เครื่องดนตรีไทยเก่า/ชารุด ร้อยละ
21.53 ไม่มีห้องเรียนสาหรับเรียนดนตรีไทยโดยเฉพาะ ร้อยละ 4.10 ครูที่สอนไม่ได้จบการศึกษาด้าน
ดนตรีไทย ร้อยละ 6.16 ไม่ระบุ ร้อยละ 1.28 ตามลาดับ
2.6 โรงเรี ย น/สถานศึ กษาที่บุต รหลานของท่านกาลั งศึก ษาอยู่ ได้มี การจัดตั้ งวง
ดนตรีไทย คิดเป็นร้อยละ 44.24 แยกเป็น แสดงในงานของชุมชน เช่น งานพิธีการต่างๆ ของจังหวัด
และชุมชน งานประจาปี ร้อยละ 81.73 และ ไม่เคยนาไปจัดแสดงในงานของชุมชน ร้อยละ 18.27
ไม่มีการจัดตั้งวงดนตรีไทยของสถานศึกษา ร้อยละ 31.37 และไม่รู้/ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.39
ตามลาดับ
2.7 ประเด็นที่จะทาให้เด็กหรือเยาวชนไทยสนใจเรียนดนตรีไทยมากขึ้น คือ การจัด
ประกวดแข่งขันดนตรี ไทย เช่น รายการโทรทัศน์ เวทีของหน่วยงานต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 33.43
การบรรจุลงในหลักสูตรของสถานศึกษา ร้อยละ 33.19 และการมีแบบอย่างที่ดี (ไอดอล) เช่น ศิลปิน
ดารา ศิลปินพื้นบ้าน ร้อยละ 32.88 ตามลาดับ
2.8 กระทรวงวั ฒ นธรรมควรด าเนิ น การเพื่อ ให้ เ ด็ ก หรื อ เยาวชนไทยสนใจเรี ย น
ดนตรีไทยมากยิ่งขึ้นตามลาดับคือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาควรมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรวิช าด้านดนตรีไทย และเร่งบรรจุลงในหลักสูตรวิช าเรียน
คิดเป็นร้อยละ 62.51 จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมและแสดงความสามารถทั่วทุกภาค
และต่อเนื่องเป็นประจา ร้อยละ 60.94 ควรมีการรณรงค์ให้คนในสังคมโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนหันมา
สนใจ ใส่ใจเกี่ย วกับ เครื่ องดนตรี ไทยให้ มากขึ้น ร้อยละ 53.09 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อช่ว ย
สนับสนุนเรื่องดนตรีไทย สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ซื้อเครื่องดนตรี ร้อยละ 50.99 เพิ่มการ
ประชาสั มพัน ธ์ทุกช่องทางให้ มากขึ้น ร้ อยละ 45.36 เปิดศูนย์ฝึกดนตรีไทยของแต่ล ะภาค โดยมี
วิทยากรหรือครูดนตรีที่มีความรู้โดยตรงมาสอนให้ฟรี ร้อยละ 31.47 และแต่ละโรงเรียน ต้องมีครูที่
จบทางด้านดนตรีอย่างน้อยแห่งละ 1 คน และต้องผลิตครูดนตรีให้มีศักยภาพมากขึ้น ร้อยละ 21.09
ตามลาดับ
จากผลสารวจกล่าวโดยสรุปคือ ร้อยละ 92.67 เห็นด้วยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนไทยสามารถ
เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด มีเพียงร้อยละ 1.60 ที่ไม่เห็นด้วย เพราะส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่ และเป็นการฝึกสมาธิ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
จากผลส ารวจความคิ ด เห็ น เด็ ก เยาวชน ผู้ ป กครองและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
ดนตรีไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความเห็นว่าดนตรีสามารถใช้ในการฝึกสมาธิของเด็กได้
และยังถือเป็นการได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติไว้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ทางดนตรีศึกษา ที่มีงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กและการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็ก
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ตอนที่ 4 ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีศึกษา
ในช่วง 10–20 ปี ที่ผ่านมา มีงานวิจัยและการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้ดนตรีเกิดขึ้นและ
แพร่หลายอย่างรวดเร็วในการศึกษาการเรียนรู้ดนตรีตั้งแต่วัยเด็กเล็กพบว่า การเรียนรู้เกิดจากการที่
เด็กนาเรื่องราวในสภาพแวดล้อมและสังคมที่เด็กอาศัยอยู่มาปะติดปะต่อรวมกัน และสอดคล้องกับการ
ทางานของร่างกาย เช่น การร้ อง การพัฒ นาทักษะทางการได้ยิน และการเคลื่อนไหวตามจังหวะ
(Andang'o & Mugo, 2007; B. Ilari, 2007; S. Young, 2000) โดยมีต้นแบบการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
วิธีการเลี้ยงดู การได้รับการศึกษา ความถนัดความชอบของผู้ดูแลเด็ก เหล่านี้ล้วนมีส่วนที่ทาให้เด็ก
แต่ละคนมีเป้าหมายในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนความซับซ้อนเหล่านี้จะถูก
จัดกระทาแยกแยะใหม่ โดยครูเป็นผู้มีบทบาทสาคัญที่จะพิจารณาให้ความสาคัญกับการเรียนดนตรี
ตามกระแสหลัก

หลักการและกรอบแนวคิดทฤษฎี Theoretical Framework and Principles
ช่ว ง 3 ทศวรรษที่ผ่ า นมา การศึ กษาการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก มั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก สั ง คมวิ ท ยา
มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ของเด็กและช่วยพัฒนา
ขอบข่ายการศึกษาดนตรีของเด็กเล็ ก ผลการศึกษาพบว่า เด็กเรียนรู้สิ่ งต่างๆ ตามพัฒ นาทางด้าน
ร่ า งกายของเขา แต่ จ ะเข้ าใจและตีค วามหมายของการเรี ย นรู้ผ่ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Gloria
Domínguez, 2017)
การศึกษาการเรียนรู้ในวัยเด็ก (Childhood studies) เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวัยเด็ก
(Childhood) วัยทารก (Babyhood) วัยเตาะแตะ (Toddlerhood) และครอบครัว แต่การพิจารณา
การเรียนรู้ของเด็กโดยมองแค่การเจริญเติบโตหรือพัฒนาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ ยังมีประเด็นอื่นที่
เกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย เช่ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ความคาดหวั ง ต่ อ การเรี ย น การขั ด เกลาทางสั ง คมและ
ครอบครัว ความสาคัญของนักการศึกษา สังคมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ อิทธิพลจากสื่อสินค้า
ทางธุรกิจ การตลาด สวัสดิภาพความสุข องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะทาง (ศิลป์ การเมือง รัฐ และวิธีอื่นๆ
ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กในการสร้างความเข้าใจที่เป็นภาพกว้างของเขาเอง
การสร้างทิศทางและแนวคิดการเรียนรู้ดนตรีเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ดนตรีในแง่การปฏิบัติ (Nettl, 2015; Turino, 2008) อาทิเช่น มานุษยวิทยาดนตรีที่ทาให้เข้าใจมาก
ขึ้น ว่า ดนตรี แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีและการปฏิบัติดนตรี เป็นสิ่งที่ฝั งอยู่ในวัฒนธรรมและมีความ
หลากหลายมาก และทาให้ เข้าใจว่าดนตรีเป็นกิจกรรมหรือกิจวัตรที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลอยู่แล้ ว
มากกว่ า การเข้ า ใจว่ า ดนตรี เ ป็ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งศึ ก ษาหรื อ มองว่ า เป็ น ทั ก ษะอย่ า งหนึ่ ง เท่ า นั้ น การมอง
การเรี ย นรู้ ดนตรี ของเด็กผ่านสายตาแบบนักมานุษยดนตรีวิทยา ทาให้เห็ นว่าดนตรีเป็นส่ ว นหนึ่ง
ของชีวิต ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษาเท่านั้น
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การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิดทาให้มีความพยายามในการนาทฤษฎีกรอบแนวคิด
ต่างๆ มาใช้ทาความเข้าใจในพัฒนาการและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีโดยใช้มุมมอง
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม ศึกษาค้นคว้าได้เพิ่มเติมจากผลงานของ Barbara (2003)
1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation)
Barbara (2003) ศึ ก ษาการเรี ย นรู้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ของเด็ ก ทั้ ง จากที่ บ้ า นและสั ง คม
นอกเหนือจากการเรียนรู้จากในโรงเรียนเท่านั้น การศึกษาของเธอเน้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมและชุมชน เพราะเชื่อว่า การมีส่วนร่วมเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่ทาให้เด็กเกิด ความคิดพื้นฐาน
เกี่ย วกับ ดนตรี จ ากรู ป แบบกิจ กรรมที่เ ด็กเข้าร่ ว มที่ ห ลากหลาย ส าหรับ เด็ก แล้ ว การเรีย นรู้ด นตรี
เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสั งคม การเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความหมายเพราะเป็นการปลูกฝัง
ทักษะทางสังคมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม การปฏิบัติจริงทาให้ได้รับทั้งความรู้
และทักษะที่มากกว่าการเรียนรู้ตามสิ่งที่ถูกกาหนดขึ้นมาตามวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ ที่อยากให้เด็ก
ได้รับ โดยเน้นย้าว่า วิธีการเรียนรู้ของเด็กที่ดีคือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเรียนรู้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
แนวความคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่สาคัญมากในบริบทการเรียนรู้นอกโรงเรียน
ในปั จ จุ บั น Barbara ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ข้ อ มู ล แบบกว้ า งและความแตกต่ า งของเนื้ อ หาทางสั ง คม
วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น มีโปรเจคหนึ่งที่สารวจว่าจะปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้หญิงที่พึ่งเดินทางมาอังกฤษจากโซมาเลียและอัฟกานิสถานให้สาเร็จได้อย่างไร วิธีการคือต้อง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนา สังคม วัฒนธรรมและสิทธิต่างๆ ที่เขาพึงได้รับ รวมทั้งต้องเข้าใจเรื่อง
เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ สาเหตุแห่งการอพยพย้ายถิ่น โดยทั่วๆ ไป วิธีการทากิจกรรมกับ
เด็กเล็กและครอบครัวของเด็กที่รู้สึกโดดเดี่ยวคือการใช้ดนตรีและกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี แต่หากทา
กิจกรรมโดยไม่ได้คานึงถึงพื้นฐานทางครอบครัวหรือคิดว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากกิจกรรม การทา
กิจกรรมนั้นมักไม่ค่อยประสบความสาเร็จ เช่นเดียวกับผลจากการทาโปรเจคในครั้งนั้นสอนผู้จัดได้ว่า
ก่อนจัดกิจกรรมควรคิดถึงสภาพความเป็นจริงของแต่ละครอบครัวเป็นอย่างแรก ก่อนออกแบบการจัด
กิจกรรม ควรเห็นความสาคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะมีอิทธิพลต่อแนวคิดของ
พ่อ แม่ ความพอใจทางดนตรี และเป้าหมายของพ่อแม่ต่อเด็ก (Lancy, Bock, & Gaskins, 2008) และ
เช่นเดียวกับการออกแบบการศึกษาที่ต้องคานึงถึงมิติด้านกว้างในหลายๆ ด้าน ด้วยเช่นกัน
จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมในชีวิตประจาวันและการเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมในบริบททางวัฒนธรรม เป็นการเรียนรู้โดยไม่เจตนามากกว่าการเรียนรู้ที่มีการวางแผนไว้
ในทางกลับกัน หลักสูตรส่วนมากหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยทั่วไป มักจะจัดกิจกรรมที่
ไม่ได้สอดแทรกเนื้อหาที่สาคัญเหล่านี้ลงไปด้วย ซึ่งหากผู้เขียนหลักสูตรทาความเข้าใจวิธีการเรียนรู้
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ของเด็กจะมีส่วนช่วยให้การวางแผนการจัดการเรียนให้เด็กเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการเรียนรู้
ในเด็ ก โตจะใช้ วิ ธี ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการเรี ย นรู้ จ ากระบบโรงเรี ย น (และไม่ เ ป็ น ทางการ ) เรี ย นรู้ จ าก
ชีวิตประจาวัน (แต่สาหรับการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ส่วนมากจะเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการ
เด็กจะรวบรวมประสบการณ์ต่างๆ ที่เหมือนขอบข่ายความรู้ของแต่ละเรื่อง แล้วก็นาข้อมูลพวกนี้มา
เรียบเรียงใหม่เป็นของตัวเอง (บางอย่างก็คาบเกี่ยวกัน บางอย่างก็ผสมรวมกัน)
Eraut (2000) เป็ น ผู้ อ ธิ บ ายระดั บ ความตั้ ง ใจ (Intention) ในการเรี ย นรู้ ไ ว้ ส ามชั้ น คื อ
1. ไม่ตั้งใจแต่ซึมซับ จากกิจ วัตรประจาวัน (Implicit) 2. โต้ตอบ มีการตอบสนองกับกิจกรรมที่ทา
(Reactive) 3. มี ก ารวางแผน (Deliberative) โดย Eraut ให้ ค วามสนใจการเรี ย นรู้ ใ นผู้ ใ หญ่ แ ละ
ให้ ความสาคัญกับ การเรีย นรู้ รายบุ คคลมากกว่ ามุมมองเกี่ยวกับสังคมในการเรียนรู้ ดังนั้น เมื่อนา
หลักการของ Eraut มาใช้จะต้องนามาคิดวิเคราะห์ใหม่ โดยคานึงถึงการเรียนรู้ทั้งแบบการเรียนรู้
ร่วมกัน เรียนรู้รายบุคคล และคานึงถึงผู้นาการเรียนรู้ของเด็กด้วย
ตารางที่ 2.1 แสดงระดับความตั้งใจต่อการเรียนของเด็กเล็ก
Eraut’s levels of intention in learning to the early years
แหล่งเรียนรู้

การเรียนรู้
ทางอ้อม
(Implicit)

ครอบครัว

ดนตรีในชีวิตประจาวัน
ตามปกติในครอบครัว

ธุรกิจ Commercial ทั้ง
จากทางตรงและสื่อต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีของ
เด็กและครอบครัวที่มี
อยู่ที่บ้าน
ดนตรีทไี่ ด้รับการปลูกฝัง

การศึกษาและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการศึกษา
ละแวกบ้าน/ชุมชน และ
ค่านิยม การปฏิบัติ
ค่านิยมและสื่อต่างๆ

เด็กซึมซับเองทั้งจาก
สังคมรอบตัว หรือจาก
นักดนตรี

การเรียนรู้
แบบมีการตอบสนอง
(Reactive)

การเรียนรู้
ตามแผนที่วางไว้
(Deliberate)

เกิดการเลียนแบบและ
เป็นการเรียนรู้กิจกรรม
ทางตรง มีต้นแบบคือ
สมาชิกในครอบครัวและ
ญาติ
เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมการเล่นจากสื่อ

กิจกรรมโดยตรงกับ
สมาชิกในครอบครัว เช่น
กิจกรรมทีส่ ามารถปฏิบตั ิ
ได้อย่างต่อเนื่อง
ที่บ้าน
ห้องเรียนส่วนบุคคล
สื่อที่เกี่ยวกับกับศึกษา

เด็กปฏิบัติและมีผู้ใหญ่
คอยให้คาแนะนาร่วม
ไปด้วย
ซึมซับและเกิดการทาตาม

โครงสร้างส่วนต่างๆ ทาง
ดนตรีที่ถูกถ่ายทอดโดย
ผู้สอน
งานแสดงดนตรีต่างๆ

28
1. ครอบครัว
ดนตรีในชีวิตประจาวันจากที่บ้านและสมาชิกในครอบครัว ถูกบูรณาการและฝังอยู่ในกิจวัตร
ประจาวัน ทาให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่ได้ตั้งใจ (Implicit) มากกว่าการเรียนรู้แบบโต้ตอบ (Reactive)
และแบบมีการคิดวางแผน (Delibreate) ดนตรีเป็นเรื่องที่เป็นปัจจุบัน เพราะส าหรับเด็กเล็กแล้ ว
ดนตรี เป็น สิ่ งที่ กาลั งเกิดขึ้น มากกว่าคิดถึงเรื่องที่จะส่ งผลในอนาคต กิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีมีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับความชอบของสมาชิกในครอบครัว เป็นความสนุกสนาน ความบันเทิง การเฉลิมฉลองและ
แสดงถึงคุณภาพชีวิต (Barrett, 2009; Lori, 2006) ประสบการณ์ทางดนตรีที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้นของเด็ก
จะทาให้เด็กเกิด มุมมองเพิ่มขึ้นและแสดงออกมาจากการทากิจกรรมของเด็กเอง เช่น การร้องเพลง
หรือการเต้นการขยับร่างกายตามจังหวะ โดยไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
ในบางครอบครัว ดนตรีถือเป็นสิ่งที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ เช่น เป็นอาชีพ เป็นงานอดิเรก
ตัวอย่างเช่น ชาว Griots ในแอฟริกาตะวันตกที่มีกิจกรรมกลุ่มร่วมกันคือกิจกรรมเกี่ยวกับการตีกลอง
จากกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กๆ เกิดพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ โดยการหาวัสดุ เช่น กระป๋อง ถังพลาสติก
มาทดแทนเพื่อเลียนแบบการตีกลอง นอกจากนี้ Turino (2008) ยังพูดถึงการฝึกดนตรีในหลากหลาย
สังคม โดยระบุว่า ความสามารถทางดนตรีส่ วนใหญ่เกิดจากการรวบรวมและสร้างข้อมูลในวัยเด็ก
เกี่ยวกับกิจกรรมในสังคมที่เป็นต้นแบบ ซึ่งถูก สร้างขึ้นโดยบุคคลแวดล้อมเด็กที่ให้การสนับสนุนและ
ผลักดัน
ตัวอย่างการเรียนรู้แบบ (deliberate) มีการคิดอภิปรายวางแผน (ในครอบครัวหรือที่บ้าน)
เช่ น การเรี ย นรู้ ด นตรี เ บื้ อ งต้ น Suzuki Instrumental Learning หรื อ โปรแกรมการเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น
บทเพลงจากซีดี อย่ างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมลั กษณะใด การเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจภายใน และพัฒนาต่อไปจากบทบาทของผู้ปกครอง และปัจจัยอื่นๆ เช่น ขนาดของครอบครัว
ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การมีเวลาให้เด็ก สาหรับประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม การเรียนรู้
จะขึ้น กับ ความสนใจและการฝึ กโดยญาติ พี่เลี้ ยง หรือผู้ ดูแลเด็กอื่นๆ เนื่องจากผู้ ปกครองอาจจะ
ไม่มีเวลาดูแลเด็กเพราะต้องย้ายถิ่น หรือทางานไม่ได้อยู่ติดบ้านทาให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดูแลเด็ก
2. ธุรกิจการค้า
การเรียนรู้ดนตรีมักสัมพันธ์กับชีวิตในครอบครัว การเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม องค์กร วัฒนธรรม
อื่นๆ รวมถึงธุรกิจการค้า หรือ commercial ซึ่งมีความแพร่หลายไปทุกๆ มิติ อย่างกว้างขวาง ดนตรี
สาหรับเด็กขยายตัวได้โดยผ่านสื่อต่างๆ หรือในคลาสเรียนส่วนตัว หรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั่วโลก
การเข้าถึงธุรกิจดนตรีเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้แม้แต่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม (M. Ilari &
Bourscheidt, 2011)
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สินค้าหรือธุรกิจดนตรี สาหรับเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมดนตรีส่ว นบุคคลที่มีลั กษณะ
เพื่ อ หาก าไร เช่ น ในหลายกรณี ที่ ห้ อ งเรี ย นดนตรี จั ด กิ จ กรรมขึ้ น ไม่ สั ม พั น ธ์ กั บ การน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ซึ่งการเรียนรู้ลักษณะนี้เป็นตัวอย่างการเรียนรู้แบบ (deliberate) มีการคิดวางแผน
ล่วงหน้า เนื้อหาการเรียนรู้ในเพลงไม่สัมพันธ์กับความเป็นท้องถิ่น และผิดไปจากเป้าหมายที่ต้องการ
สร้างการเรียนรู้ทางดนตรีให้เด็กผ่านการช่วยเหลือโดยผู้ปกครอง
โปรแกรมการเรียนรู้สาเร็ จรูป “ready–made” จุดหลักคือเน้นการพัฒนาทางปัญญาหรือ
การเรียนรู้ดนตรีจากความรู้หลักการต่างๆ โปรแกรมการเรียนรู้ลักษณะนี้มีพื้นฐานมาจากความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ พัฒ นาการทางสมองของเด็ ก คือ โปรแกรมการเรีย นรู้ ลั ก ษณะนี้ จ ะเร่ง ให้ เกิ ดพั ฒ นาการ
เกิดความฉลาดจากความต้องการของผู้วางแผน ทั้งผู้ปกครอง ผู้วางแผนทางดนตรี และนโยบายต่างๆ
ของรั ฐ (Susan Young, 2005) การค้นพบข้ อมูล บางอย่างที่แ ม้จะเล็ ก น้อยก็ส ามารถนามาใช้เป็ น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใหญ่ได้ อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยนาเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ เช่น
ภาพเด็กที่มีความสุข ภาพใบรับรอง การการันตีเพื่อแสดงแก่ผู้ปกครอง หรือมีหลักฐานจากงานวิจัย
มารองรับโปรแกรมการเรียนรู้ เช่น แสดงผลลัพธ์เป็นคะแนน หรือรางวัลการันตีจากบรรดาผู้ปกครอง
ข้อได้เปรียบข้อดีเหล่านี้จึงเป็นจุดที่ถูกใจผู้ปกครองชนชั้นกลาง (Furedi, 2001) ทั้งผู้ปกครองและครู
ส่วนมากไม่ได้พิจารณาให้ดีเกี่ยวกับโปรแกรมว่ามีความเหมาะสมตรงกับความต้องการหรือไม่ทั้งเวลา
และรูปแบบการเรียนการสอน
การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านพบว่ามีอุปกรณ์เกี่ยวกับดนตรีมากมายในบ้านทั้ง
ของเล่น เครื่องเล่นเสียงดนตรี ของเล่นที่ส่งเสียงได้ โมบาย ซีดีและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกต่างๆ ที่เด็กๆ
ทั่ว โลกสามารถเข้าถึง ได้จ ากที่บ้ า น อุปกรณ์เหล่ านี้เ ป็นการเรีย นรู้แบบไม่ไ ด้ตั้งใจ (Implicit) และ
การเรี ย นรู้ แบบโต้ตอบ (Reactive) โดยที่เด็กๆ เป็นคนเริ่มประสบการณ์นั้นด้ว ยตนเองและมีการ
ตอบสนองการเรียนรู้ตามคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ความต้องการของผู้ใหญ่ต่อของเล่นแต่ละชิ้นต่อ
เด็กก็คือ ต้องการทั้งให้ความรู้และความสนุกสนาน หรือที่เรียกว่า “Edutainment” สาหรับพ่อแม่
ทีไ่ ม่ค่อยมีเวลาให้เด็ก ของเล่นยังมีบทบาทบางอย่างแทนพ่อแม่ด้วย เช่น ทาให้เด็กนอนหลับ เป็นตัวแทน
ของเพื่อน แม้กระทั่งเป็นเสียงหรือเพลงที่อยู่เป็นเพื่อนเด็ก
3. การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู โอกาสในการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในกิจกรรม
ดนตรี เ ป็ น กิ จ กรรมที่ต้ อ งมี ก ารวางแผนเป็ น อย่ า งดี อาจผสมผสานการเรี ย นรู้ ทั้ ง แบบไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจ
(Implicit) การเรี ย นรู้ แบบ (Reactive) โต้ต อบ และ (Deliberate) มีก ารคิด วางแผนขึ้น อยู่ กับ การ
จัดการสัดส่วนระหว่างการดูแลกับการให้การศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นประสบการการณ์เรียนรู้ที่เด็กพึง
ได้รับ ตัวอย่างเช่น บรรยากาศการเลี้ยงดูเด็กทารกและเด็กเล็กในโลกอุตสาหกรรม เช่น เดย์แคร์ใน
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ลอนดอน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีแผนการเรียนที่เฉพาะต่อเนื้อหาที่ต้องการให้เรียน ในช่วงไม่กี่ปี
ที่ผ่านมา แหล่งที่ให้ การศึกษาและสถานดูแลเด็กให้ความสาคัญกับช่วงเวลาและสถานที่สาหรับแหล่ง
การเรียนรู้พิเศษทางดนตรี รวมถึงเพลงเฉพาะสาหรับเด็ก (S. Young, 2000) ในเครือข่ายโลกดนตรี
สาหรับเด็กมีข่ายที่เด่นชัด มีการรวบรวมข้อมูล จานวนเด็กเป็ นกลุ่มๆ มักจะรวบรวมตามกลุ่ มอายุ
เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาวางแผนกิจกรรม
โมเดลที่ เกี่ ย วกั บ การสอนลั ก ษณะนี้ จะมุ่ งเน้น เป้ า หมายในอนาคตของเด็ก ซึ่ งขั ดแย้ง กั บ
กิจกรรมดนตรีในชีวิตประจาวันที่เน้นความเป็นปัจจุบันกับดนตรีมากกว่ามองว่าดนตรีจะทาให้เกิดผล
อย่ างไรในอนาคต การตัดสิ นใจเลือกประเภทของประสบการณ์ที่เด็กควรได้รับ เกิดขึ้นตามความ
ต้องการของสังคม การเตรียมเด็กให้มีความพร้อมสาหรับอนาคต จึงเป็นสิ่งที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ
ประเภทของประสบการณ์เกิดขึ้นจากแนวความคิดด้าน “ความดี” (แบบดนตรีที่ดี) คือดีต่อ
การพัฒนาทักษะทางดนตรี และเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติในสังคมและการเห็นคุณค่า
จากสั งคม เช่น ในเนอสเซอรี่ ที่อยู่ ในการดูแลของ Reggio Emillia ให้ ความหมายของดนตรีที่ดีว่า
ดนตรีที่ดีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเด็ก ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดที่เป็นอิสระ
ในทางกลับกัน เนอสเซอรี่ในฮ่องกงให้ความสาคัญกับดนตรีคลาสสิกแบบตะวันตก และพยายามอย่าง
มากที่จะสอนเด็กตามหลักการเป็นขั้นตอนตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งสะท้อนถึงสังคมที่ให้ความสาคัญกับความ
พยายามอย่างหนัก ความฉลาดและความสาเร็จ จากตัวอย่างแสดงให้เห็นแนวความคิดหลัก 2 แนวคิด
คือ มุมมองแบบ child–centered และมุมมองแบบ music–centered จากมุมมองการเรียนรู้โดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เด็กจะได้รับการเรียนรู้จนเกิดความคิดความเข้าใจเป็นของตนเองและมีความ
สามารถที่จ ะน าความสามารถของตนที่ แตกต่างจากคนอื่น ที่บางครั้งแสดงออกมาทางกิจกรรมที่
แตกต่างหรือรางวัลต่างๆ สาหรับการมองจากมุม music–centered จะมองว่าเด็กเป็นเหมือนกระดาษ
เปล่าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะได้รับความรู้และทักษะต่างๆ ที่พร้อมที่จะเพิ่มพูดและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ
ซึ่งการเรียนรู้แบบ music–centered จะต้องอาศัยการวางแผนหรือการสร้างหลักสูตร แผนการเรียน
การสอน
แนวคิดเกี่ยวกับดนตรีที่ดีต่อพัฒนาการ บางครั้งถูกจัดลาดับแบ่งชั้นตามรายได้ Andang’o &
Mugo (2007) ยกตัวอย่างกรณีสถานดูแลเด็กในเคนยา ที่ให้การดูแลเด็กในชุมชนยากจน โดยให้การ
เรียนรู้ ร้อง เต้น ในแนวทางดนตรีท้องถิ่นหรือดนตรีประจาชาติของเคนยา ส่วนนักการศึกษาที่ดูแลเด็ก
กับผู้ปกครองที่ร่ารวยก็มักจะใช้เพลงแบบตะวันตกมาประกอบในกิจกรรมต่างๆ ในประเทศที่ไม่ได้เป็น
อุตสาหกรรม เช่น ในอเมริกาใต้ ผู้แนะนาดูแลเด็กก็จะนิยมการใช้บทเพลงที่แสดงถึงคุณค่าความดีของ
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจแก่เด็ก เพื่อให้เด็กคงความเป็นวัฒนธรรมเดิมไว้
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4. คนรอบตัวและวัฒนธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้น ขึ้นอยู่กับการ
รวบรวมลักษณะขอบข่ายหลายด้าน ตัวอย่างนี้อาจเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย จากความคิด
ของคนส่วนใหญ่ที่อาจมองว่าทารกหรือเด็กเล็กๆ ไม่ควรไปอยู่ท่ามกลางฝูงชนมากมายแบบไม่มีการ
เตรียมพร้อม ซึ่งเรื่องนี้สัมพันธ์กับแนวความคิดในครอบครัวและเครือญาติว่าต้องการให้เด็กเรียนรู้
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางดนตรีแบบใดถึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมของเขาเอง ที่จะทาให้
เด็กซึมซับปรับตัวและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมนั้น โอกาสแต่ละโอกาสทาให้เด็กเติบโตขึ้น จากตัวอย่าง
ที่เกิดขึ้นในคืนที่มีฝนใน Rio de Janeiro เป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่เป็นที่ชอบใจแก่พ่อแม่ชนชั้นกลาง
เท่าไหร่นัก ทั้งการพาเด็กเล็กไปในที่เสียงดังและความคิดที่ว่าไม่ควรพาเด็กออกไปนอกบ้านในเวลา
กลางคืนซึง่ ควรจะเป็นเวลานอน แต่ในกรณีนี้ในมุมมองของครอบครัวกรณีตัวอย่างอาจมองว่าเป็นเรื่อง
ปกติในการปฏิบัติ เพราะมีความเชื่อว่าการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางดนตรีที่ดีต้อง
เกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก ซึ่งการเรียนรู้ก็ควรสัมพันธ์กับรูปแบบสังคมที่เขาอยู่ (Mans, 2002)
อิทธิพลของการให้การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู
การให้การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู ในแต่ละช่วงวัยมีความแตกต่างกัน การศึกษา
ทาความเข้าใจในความสามารถพัฒนาการ และวิธีการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัยมีประโยชน์ต่อ
ผู้สอนดนตรีหรือนักการศึกษาในการตัดสินใจออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม ในที่นี้จะอธิบาย
ถึงส่วนประกอบในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางดนตรีของเด็ก
ความรู้ทางดนตรีของเด็ก
การศึกษาเกี่ยวกับเด็กในช่วงต้นเคลื่อนไหวโดยเนอสเซอรี่ Pillsbury Nursery studies, 1937–
1944 จากการบันทึกข้อมูลพบว่าเด็กตั้งแต่อายุ 18 เดือนขึ้นไป ที่มีการแสดงออกต่อเสียงดนตรี เกิดจาก
ผู้ดูแลสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีโดยธรรมชาติ ได้แก่ การร้อง การเล่นกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านการ
ทากิจกรรม (Moorhead & Pond, 1941) สิ่งที่น่าสนใจคือเด็กสร้างความคิดความเข้าใจเกี่ยวกับดนตรี
แบบใดในมุมมองของตัวเขาเองท่ามกลางทฤษฎีที่หลากหลาย (ทั้งของ Piaget และการเรียนรู้จาก
การค้น คว้า สร้ างความเข้าใจของตนเอง) เช่น การจั ดการเรียนรู้ที่ ห ลากหลายเป็ นการสนับ สนุ น
การเรียนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสในการสร้างแนวความคิดด้วยตัวเอง
ตามสิ่งที่เขาสนใจ แนวทางการประเมินศักยภาพด้วยการเทียบกับคนอื่น เป็นการมองความสามารถ
เฉพาะตนมากขึ้น ก็ถือเป็นการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเช่นกัน แนวทางการส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ผ่ านการค้นพบด้วยตนเองสอดคล้องกับหลักการสอนเด็กเล็กของ (minority world)
ประเทศอุตสาหกรรมแสดงจากการที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ขณะที่เด็กค้นหาความรู้จากการเล่น
เช่น การเล่นเครื่องเปอคัชชั่น ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของเนอสเซอรี่ เด็กๆ จะสนใจกับเครื่องดนตรีที่อยู่
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ตรงหน้า โดยให้ความสนใจเล็กน้อยกับคาแนะนาจากผู้ใหญ่ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้ทาให้ทราบว่า
การเรียนรู้คือกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดทางดนตรีกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า หรือจากผู้ใหญ่
ที่มีบทบาทในการเป็นตัวแบบให้เด็กเรียนรู้โดยไม่ตั้งใจ
ทฤษฎีวิธีการสอน
ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุตสาหากรรม การเรียนรู้และวิธีการสอนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
ทางกายภาพ ซึ่งมีอิทธิพลมาจากงานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถทางดนตรีของเด็กทารกและเด็กเล็ก
งานวิจัยนี้เกิดขึ้นในอเมริกาจากการบรรยายเกี่ยวกับความเหมาะสมของการพัฒนาต่อการฝึกปฏิบัติ
(Developmentally appropriate practice; DAP) ซึ่ง DAP ทางดนตรีมีแนวทางหลักคือ ผู้ใหญ่เป็น
ผู้ที่ป้อนข้อมูลให้เด็ก เช่น เพลงหรือกิจกรรมที่ว างแผนไว้แล้ว โดยพิจารณาจากอายุและลาดับขั้น
พัฒนาการการเรียนรู้ดนตรีสาหรับเด็ก (NAEYC 2009 Annual Conference November 18–21,
2009)
การยึดหลักทางกายภาพมาเป็นบรรทัดฐานทางพัฒนาการทางดนตรีว่าเป็นหลักการที่ใช้ได้กับ
เด็กทุกคนทาให้เกิดข้อถกเถียงจากมุมมองทางสังคมว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลักการอย่างใดอย่างหนึ่งจะ
เหมาะกับทุกคน วิธีการสอนขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคล (เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน) วิธีการสอน
คื อ การถ่ า ยทอดระหว่ า งผู้ ใ หญ่ กั บ เด็ ก ท าให้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้ แ บบที่ เ ป็ น ของตั ว เองและมี ก าร
ตอบสนองที่สร้างสรรค์ได้รับการสนับสนุน
แนวคิดต้นแบบ
แนวความคิดแบบ everyday music คือการที่มีกิจกรรมดนตรีอยู่ในกิจวัตรประจาวัน ซึ่ง
แนวคิดแบบนี้มีอิทธิพลต่อแนวคิดหรือโมเดลการฝึกหัดดนตรีในการดูแลทารกและเด็กเล็ก การเริ่มต้น
การเรี ยนรู้ผ่ านการเล่น ด้วยตนเองของเด็ก เกิดจากการบูรณาการของการสร้างเสียงต่างๆ เรียนรู้
เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์ การเคลื่อนไหว และบทเพลงประกอบกิจกรรมเพลงและกิจกรรมทางดนตรีอื่นๆ
ซึ่งจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรโดยคานึงถึงทั้งหลักทางกายภาพและการส่งเสริมทักษะทางสังคม
(Suthers, 2004; S. Young, 2000) โมเดลลักษณะนี้มีประโยชน์ต่อผู้ฝึก ผู้ดูแลเด็กมาก โดยไม่ต้องพึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางดนตรีมากนัก
การศึกษาปฏิกริยาของแม่และเด็ก
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เป็นต้นมา มีแนวความคิดและความสนใจเกี่ยวกับเด็ก ในมุมมองว่า
เด็กเป็นผู้ที่มีความสามารถตั้งแต่เกิด โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพดนตรีในการแลกเปลี่ยนกันระหว่าง
ผู้ใหญ่กับเด็ก มีโปรแกรมการเรียนดนตรีสาหรับเด็กมากมายที่ให้ความสาคัญกับปฏิสัมพันธ์ผ่านการ
ร้องเพลงระหว่างผู้ปกครองกับทารกหรือเด็กเล็ก โดยการเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก
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จะมีเรื่องความเอื้ออาทรมาเกี่ยวข้องจากพ่อแม่มาสู่เด็กขณะเรียนรู้ด้วย ซึ่งอาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างหลั กทางชีววิทยากับ หลั กทางธรรมชาติที่ว่าพฤติกรรมของผู้ ปกครองจะไม่แน่นอน ทาให้
บางครั้งการวัดผลออกมาไม่ตรงตามที่คาดหวังหรือตามหลักการที่วางไว้ หลักการสอนที่เน้นบทบาท
ของผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ประเทศอุตสาหกรรมให้ความสาคัญ แต่กลับเป็นเรื่องที่มีการศึกษาน้อยมาก
เมื่อเทียบกับการศึกษาเรื่องอื่นจากทั่วโลก และมี รูปแบบที่หลากหลายมากเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง
ปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากผู้ใหญ่สู่เด็ก
การผสมผสานกันของปัจจัยต่างๆ อิทธิพลจากบทเพลง บทละคร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ความเชื่อ การตระหนักถึงคุณค่าของดนตรี และการส่งเสริมแนวความคิดต่างๆ เพื่อเป็นเหมือน
จิ๊กซอว์ให้เด็กนาไปปะติดปะต่อเป็นความเข้าใจตั้งแต่วัยเด็ก รวมกับอิทธิพลทางโลกและสังคม ซึ่งล้วนแต่
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
การเรียนรู้ดนตรีในช่วงวัยต่างๆ
ดนตรีเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น ดนตรีถูกทาให้เกิดความสาคัญมากขึ้น ผ่าน
ทางการศึกษาการเรียนการสอน ซึ่งการนาดนตรีไปใช้ในการศึกษาส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมอง
และพัฒนาการทางพฤติกรรมของเด็ก เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนถึงระดับอุดมศึกษา ดนตรีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการศึกษา ช่วยพัฒนาด้านการเรียนของนักเรียนในด้านที่นอกเหนือจากดนตรีและศิลปะ ทั้งยังทาให้
เกิดทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและอาชีพการงาน โดยแสดงให้เห็นผ่านทางการทาวิจัยกับ
เด็กทารก นักเรียนชั้นประถม นักเรียนชั้นมัธยมต้น –มัธยมปลาย รวมไปถึงคะแนนสอบวัดระดับและ
คะแนนสอบเอนทรานซ์
ดนตรีและพัฒนาการของเด็กทารก (Music and Infant Development)
ดนตรีมีอยู่รอบตัว และดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ ซึ่งพัฒนาการสามารถเริ่มได้
ตั้งแต่ในครรภ์ มีการพิสูจน์แล้วว่าดนตรีสามารถทาให้คนทุกช่วงวัยมีอารมณ์ดีขึ้น หญิงที่ตั้งครรภ์หรือเด็ก
ก็เช่นกัน ดนตรีมีผลต่อพัฒนาการของเด็กในครรภ์ ขณะที่แม่กาลังเพลิดเพลินกับดนตรี ลูกในท้องก็
รู้สึ กร่ ว มไปด้ว ย “มีผลการศึกษาที่ชี้ว่าเด็กในครรภ์ส ามารถได้ยินและตอบสนองต่อเสี ยงด้ว ยการ
เคลื่อนไหว” (Walker, Grimwade, & Wood, 1971) นักวิชาการหลายท่านเชื่อว่า หากดนตรีมีผลที่ดี
ต่อเด็กโต (อายุ 3–4 ขวบ) เด็กทารกและเด็กในครรภ์ก็สามารถได้รับผลอย่างเดียวกัน มีผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าการเรียนเปียโนทาให้พัฒนาการทักษะความมีเหตุผลด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กดีขึ้น ทักษะ
ความมี เ หตุ ผ ลด้ า นมิ ติ สั ม พั น ธ์ (spatial reasoning skill) คื อ ทั ก ษะในการเข้ าใจพื้ น ที่ แบบสามมิ ติ
(Rauscher et al., 1997) มีนั กวิจัยจากแคลิ ฟอร์เนียได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับความสั มพันธ์ของการ
หายใจของเด็กทารกในครรภ์กับจังหวะของดนตรีที่เขาชื่นชอบ ผลการวิจัยของ Rene Van de Carr
พิสูจน์ได้ว่าทารกในครรภ์นั้น หายใจตามจังหวะของทานองดนตรีของ Beethoven ซึ่งข้อพิสูจน์นี้ก็
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ทาให้ เราได้ทราบในล าดับต่อมาว่า ทารกในครรภ์ส ามารถเข้าใจเรื่องจังหวะได้และเขาก็สามารถ
เพลิดเพลินไปกับเพลงที่ได้ยินได้ด้วยเช่นกัน
เป็นที่รู้กันดีว่าดนตรีนั้นชวนให้ผู้ฟังมีการเคลื่อนไหวตามเสมอ แม้กระทั่งทารกในครรภ์ก็ยังมี
การขยับตัวเมื่อมีเสียงเพลงดังขึ้น “ผู้เชี่ยวชาญหลายท่า นกล้าเสี่ยงที่จะพูดว่าการให้เด็กได้สัมผัสกับ
ดนตรีจ ะทาให้ เด็กฉลาดขึ้น ” (Schellenberg, 2005) ซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงมีการทดสอบและวิจัยถึง
ทฤษฎีที่ว่าดนตรีจะมีผลต่อเด็กได้เร็วที่สุดในช่วงอายุใด ซึ่งตอนนี้ก็ได้พบว่ามันเกิดขึ้นในช่วงอายุที่
น้อยลงเรื่อยๆ
มีก ารค้น พบว่า “ทารกนั ้น มีส มองคล้า ยคลึง กับ ผู ้ใ หญ่โ ดยเฉพาะในการประมวลผล
เสี ย งดนตรี ” (Balaban, Anderson, & Wisniewski, 1998) สิ่ งนี้ส ามารถทาให้ เราเข้าใจได้มากขึ้น
เกี่ยวกับการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าดนตรีมีบทบาทในชีวิตของเด็กต่อไปได้มากแค่ไหน เด็กทารกอายุ
8–9 เดือน สามารถตอบสนองต่อทานองเพลงที่เปลี่ยนไปโดยการหันศีรษะไปยังต้นกาเนิดเสียงเพื่อให้
ได้ยินเสียงชัดขึ้น ซึ่งเหมือนกับการตอบสนองที่ผู้ใหญ่ทา
ด้วยผลการวิจัยที่ว่าเด็กทารกในครรภ์และเด็กเล็กมีปฏิกิริยาต่อดนตรีอย่างไร เป็นข้อพิสูจน์
ได้ว่าดนตรีนั้นมีบทบาทสาคัญในชีวิต ไม่เพียงแต่กระตุ้นให้เด็กตื่นตัวแต่ยังสามารถผลักดันด้านการ
เรียนรู้ของเด็กได้ สมองของเด็กจะพัฒนาได้เร็วขึ้นด้วย มี ผลวิจัยออกมาให้เห็นมากมาย ซึ่งสรุปได้ว่า
ดนตรีเป็นเครื่องมือที่ดีที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กเล็กและทารกในครรภ์
ดนตรีและเด็กปฐมวัย (Music and Early Childhood)
ดนตรีเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในชีวิตประจาวัน ในทุกประเทศและวัฒนธรรมดนตรีมีใน
ทุกที่และทุกโอกาส ส่งผลต่อมุมมองที่แตกต่างกันออกไปในด้านสังคม อารมณ์ ร่างกายและพัฒนาการ
ของกระบวนการเรียนรู้ มีผลสาคัญอย่างมากในช่วงชั้นประถมศึกษา
มีทักษะหลายด้านที่ดนตรี เป็ น ตัว ช่ว ยบ่มเพาะและสามารถนาไปใช้ได้ตลอดชีวิตของเด็ก
ยกตั ว อย่ างเช่น เด็ ก ที่เ คยเรี ย นหรื อ ก าลั ง เรี ย นเครื่อ งดนตรีอ ยู่ จะมี ส มาธิดี ขึ้ นในการทากิ จกรรม
ที่คล้ายกันหรือกิจกรรมที่ใช้เวลายาวนาน พัฒนาการด้านการประสานงานระหว่างมือและทักษะการ
เคลื่อนไหวร่างกาย เด็กหลายคนเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายจากการเล่นกีฬา แต่การเล่น
เครื่องดนตรีก็สามารถพัฒนาการประสานงานระหว่างมือและสายตาได้เช่นกัน ไม่เพียงแต่การหัดเล่น
เครื่องดนตรีเท่านั้น เด็กๆ สามารถเรียนรู้ดนตรีได้ผ่านทางการฟังและตอบสนองด้วยการเคลื่อนไหว
ร่างกายได้เช่นกัน เช่น การที่เด็กสามารถแสดงการเต้นประกอบเพลงได้ ไม่เพียงแต่พวกเขาจะได้เรียนรู้
ดนตรี และจั งหวะเท่านั้ น แต่ยังรับ รู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและทิศทางของการเคลื่อนที่ไปยัง
จุดต่างๆ นอกจากนี้ดนตรียังมีความสัมพันธ์กับทักษะอื่นๆ ที่ได้เรียนรู้ในช่วงปฐมวัยอีกด้วย
ดนตรีสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผ่อนคลาย การฝึกความอดทน และการฝึกความเชื่อมั่น
ในตนเอง ซึ่งเป็ น ทักษะที่ยากจะสอนกันได้ ในเด็กชั้นประถมที่บางโรงเรียนจะมีการบังคับให้ เด็ก
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เข้าร่วมวงดนตรี วงขับร้องประสานเสียง หรือชั้นเรียนศิลปวิจักษณ์ เพราะการเล่นเครื่องดนตรีจะช่วย
เตรียมทักษะที่จาเป็นสาหรับชีวิตในภายหน้า ของนักเรียน การฝึกเล่นเครื่องดนตรีไม่ง่ายและต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก “ในทางดนตรีนั้น ความผิดพลาดก็คือความผิดพลาด เสียงเครื่องดนตรีจะเพี้ยน
หรื อไม่ ตัว โน้ ตจะเล่ น ออกมาดีห รื อไม่ การเข้าประโยคจะทาได้ ดีห รือ ไม่ ซึ่ง การแสดงจะประสบ
ผลสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการทุ่ มเทไปมากเพียงใด ด้วยการเรียนดนตรี เด็กๆ จะเรียนรู้คุณค่าของ
การทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะบรรลุถึงความเป็นเลิศและได้รับรางวัลแห่งการทุ่มเทที่จับต้องได้ ” ด้วย
เหตุผลนี้เอง เด็กๆ ได้เรียนรู้ความอดทนและนามันไปใช้ในความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต
เป็นไปได้ว่าทักษะที่สาคัญที่สุดของการเล่นเครื่องดนตรีในช่วงปฐมวัยที่เด็กจะได้รับ คือการ
เชื่อมั่นในตนเอง การจะประสบความสาเร็จในการเรียนดนตรีไม่เพียงแต่จะต้องพึ่งพาตนเองแต่ยัง
จะต้ อ งพึ่ ง พาปั จ จั ย อื่ น ๆ ด้ ว ย ครู แ ละผู้ ป กครองต้ อ งมี ค วามอดทน ต้ อ งคอยให้ ก าลั ง ใจและต้ อ ง
กระตือรือร้น นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยออกมาว่าดนตรียังช่วยในการเสริมสร้างการแสดงความรู้สึกและ
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารในทุกๆ มุมมองของชีวิต (K., M., & J., 2006)
มีผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเรียนดนตรีช่วยส่งเสริมเชาว์ปัญญาและทักษะทางอารมณ์
ให้กับเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้และทาให้ทักษะทางวิชาการด้านอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอ่าน
และคณิตศาสตร์” จากการศึกษาของ Browns University พบว่าเด็กที่เรียนเปียโนมีผลการทดสอบ
IQ ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนเปียโน และการศึกษาอีกอันหนึ่งชี้ว่า เด็กที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรี
อย่างน้อย 1 ปี จะมีระดับการอ่านสูงกว่าวัยถึง 1 ปี เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรี
จานวนปีที่เด็กมีประสบการณ์ด้านดนตรีนั้นมีความสัมพันธ์กับระดับการอ่านที่จะสูงขึ้นของเด็ก และยัง
มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกว่า เมื่อมีการสอดแทรกดนตรีเข้าไปในสิ่งแวดล้อมของเด็กพิการทางกายหรือ
เด็กปัญญาอ่อน จะทาให้พวกเขาผ่อนคลายมากขึ้นและสามารถเปิดรับการเรียนรู้ได้มากขึ้น
เด็กต่างจากผู้ใหญ่ที่จะเรียนรู้ผ่านทางเสียงมากกว่าทางสายตา ดนตรีจึงเป็นตัวช่วยดึงความ
สนใจของเด็ก ทาให้ดนตรีเ ป็นเครื่องมือทางการเรียนรู้ที่มีค่า ดังที่ได้อธิบายไปแล้วว่าดนตรีช่วยเพิ่ม
อัจฉริยภาพให้กับเด็ก ทาให้ประสบความสาเร็จทางวิชาการ มีทักษะทางสังคมที่ดีและมีทักษะทางกายที่ดี
ดนตรีจึงมีอิทธิพลต่อทุกช่วงของชีวิต
ดนตรีและการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Music and High School Education)
ช่วงมัธยมตอนปลายเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ การจบจากชั้นมัธยมต้นมาด้วยความหวังที่จะ
เริ่มต้นชีวิตใหม่ เจอผู้คนใหม่ๆ ผ่านวัยคะนองและมีความคาดหวังที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ความ
สับสนนี้นาไปสู่การทดลองหลายๆ อย่าง ทั้งที่อันตรายและไม่อันตราย มีทะเลาะกับพ่อแม่บ้าง ซึ่ง
ดนตรีก็เป็นหนึ่งในตัวเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่น ม.ปลาย แนวดนตรีที่หลากหลายและเนื้อหา
เพลงที่ส่งผ่านดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็กวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเหล่านี้
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ดนตรีอยู่กับเราในทุกช่วงชีวิต และดูเหมือนว่าจะมีความหมายมากขึ้นอีกในชีวิตมัธยมปลาย เด็ก
มัธยมปลายมักคิดว่าพวกเขารู้ดีว่าตัวเองชอบอะไร เพราะพวกเขามักจะฟังเพลงตามคนที่พวกเขายึด
เอาเป็นต้นแบบ แต่ในกระบวนการของการเติบโตที่พวกเขาต้องเจอกับความจริงที่โหดร้ายรุนแรง
พวกเขาก็เริ่มที่จะแสดงออกตามความหมายของดนตรี สาหรับแต่ละคน ดนตรีของพวกเขาก็จะมีความ
เป็นเอกลักษณ์ตามแต่สังคมที่พวกเขาอยู่ เช่น เด็กที่เป็นนักกีฬาก็อาจจะชอบฟังเพลงที่ทาให้ตื่นเต้น
หรือกระตุ้นพลัง เด็กเรียนก็อาจจะชอบฟังเพลงคลาสสิกเพราะหวังผลทางการกระตุ้นสมอง “ดนตรี
ช่วยระบายความโกรธ และสร้างความรู้สึกที่ปลอดโปร่งและสงบนิ่ง ซึ่งนาไปสู่สุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย
และทางใจ” (Leming, 1987) เด็กวัยรุ่นที่ชอบฟังเพลงร็อคก็จะแสดงออกว่าตัวเองเป็นชาวร็อค เพื่อ
แสดงออกถึงความรู้สึกสับสนและเกลียดชังต่อโลกของพวกเขา นี่เป็นเพียงขั้นตอนทั่วไปขั้นตอนหนึ่ง
ในการแสดงออกทางความรู้สึกซึ่งมีผลดีต่อร่างกายด้วย
ดนตรีในช่วงวัยมัธยมปลาย มีความสัมพันธ์กับการเรียน เราเคยได้ยินเกี่ยวกับผลกระทบของ
ดนตรีคลาสสิกหรือ “Mozart Effect” และรู้ว่ามันช่วยกระตุ้นสมองทางด้านการเรียนรู้ได้อย่างไร การ
ไปโรงเรี ยนจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อทันทีเมื่อไม่มีสิ่งท้าทายหรือพื้นที่ในการแสดงออกทางอารมณ์
ดนตรีจึงเป็นเครื่องมือที่ดีในการปลดปล่อยพลัง ความเครียด อารมณ์ และเพิ่มความตระหนักรู้ด้านจิตใจ
ผลกระทบของดนตรีประเภทต่างๆ เช่น classical, hip hop/rap, country, rock, jazz ช่วยให้นักเรียน
เจอพื้นที่ชีวิตของพวกเขา ประเภทของดนตรีที่ฟังทาให้เกิดการกระตุ้นทางด้านร่างกายมากกว่าจิตใจหรือ
อารมณ์ (Leming, 1987) ประเภทของเพลงที่ฟังจึงเป็นสิ่งจาเป็นมากที่ผู้ปกครองและครูต้องดูแลเอาใจใส่
เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากความรุนแรงภายนอกโรงเรียนและทาให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น
ผลของดนตรีต่อคะแนนสอบ (Music Effect on Testing)
เมื่อดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง นักเรียนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน ทั้งการตื่นตัว การเอาใจใส่
เรื่องการเรียน ความมั่นใจที่ดี และในอีกหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือคะแนนสอบวัดระดับมาตรฐาน เมื่อ
นักเรียนได้เรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนทางวิชาการ ผลการสอบออกมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามี
คะแนนที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้มีดนตรีเป็นส่วนร่วม สิ่งนี้สะท้อนว่าวิชาการที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องจะ
เตรี ย มนั ก เรี ย นให้ มี ทัก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อการสั ม ฤทธิ์ ผ ลในส่ ว นที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ ทัก ษะการเข้ าใจ เช่ น
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การจดจา การคานวน (การตัดสินใจ) และทักษะการคิดวิเคราะห์
มีผลการศึกษาจานวนหนึ่งพบว่า นักเรียนที่อยู่ในแวดวงของดนตรีจะมีคะแนนการสอบวัด
ระดับมาตรฐานที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนดนตรีอย่างเห็นได้ชัด ผลคะแนนที่แตกต่างของนักเรียน
ที่มีดนตรีเป็นส่วนร่วม อาจสรุปได้ว่ามาจากการพยายามที่จะเรียนรู้ดนตรี และการมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ซึ่งได้มาจากการซ้อมดนตรี นักวิชาการค้นพบว่าแม้แต่นักเรียนที่ถูกบังคับให้เรียนดนตรี
มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนของพวกเขาดีขึ้น สถิตินี้แสดงให้เห็นว่าผลคะแนนสอบและ
ผลการเรี ย นของทั้ ง นั ก เรี ย นที่ เ ลื อ กเรี ย นดนตรี เองและนัก เรี ย นที่ ถูก บั ง คั บ ให้ เ รี ย นดนตรี ต่ า งก็ มี
ผลคะแนนที่สูงขึ้น
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นักเรียนที่ได้รับผลที่ดีจากการเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือจะมีความเป็นเลิศกว่า
นักเรียนคนอื่นๆ ในด้านที่นอกเหนือจากดนตรีด้วย เช่น คณิตศาสตร์ “ดนตรีและคณิตศาสตร์ต่างก็
ต้องใช้ทักษะการแก้โจทย์เชิงซ้อนและการปฏิบัติร่วมกันซ้าๆ เหมือนกัน ” ทั้งดนตรีและคณิตศาสตร์
ล้ ว นแต่ ต้ อ งพึ่ ง พาทั ก ษะความเข้ า ใจที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด เกี่ ย วตั ว เลขและแบบแผนเป็ น อย่ า งมาก
ผลการศึกษาความเกี่ยวข้องของการเรียนดนตรีและคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียนดนตรีควบคู่ไปกับ
การเรียนหนังสือสามารถสอบได้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้ดนตรีในการเรียนการสอนโดยเฉลี่ย
(Geoghegan & Mitchelmore, 1996; Vaughn, 2000)
อีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนที่มีดนตรีในชีวิ ตได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการดีขึ้นและทักษะที่เป็นเลิศ
คือวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะการตั้งคาถามและตรรกะแบบการทดลองต่างก็เป็นขั้นตอนสาคัญในการทา
เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สาเร็จทั้งทางดนตรีและทางวิทยาศาสตร์ แต่ด้วยเงื่อนไขเวลาที่มีจากัดและการ
ขาดแคลนทรัพยากร ทาให้การหาผลกระทบจากดนตรีและวิทยาศาสตร์ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอยู่
วิชาวิทยาศาสตร์นั้นมีความคล้ายคลึงกับวิชาคณิตศาสตร์มาก ทั้ง 2 วิชา ต่างเกี่ยวข้องกับการทาซ้าและ
แบบแผนต่างๆ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงโดยตรงกับดนตรี ทั้งการวัดผลทางวิทยาศาสตร์และการซ้อมดนตรี
เป็นการทาซ้าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอนและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้เป็นหลักฐานชั้นดี
ที่บอกว่านักเรียนที่นาความรู้ทางดนตรีมาเพิ่มเติมในการเรียนของพวกเขานั้น มีผลการเรียนและทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น (Thornton, 2013)
นักเรียนที่เรียนดนตรียังมีผลกระทบที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษอีกด้วย ทั้งในด้านทักษะการคิด
ในทางภาษาศาสตร์ที่สูงกว่านักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีส่วนร่วมในดนตรีมีการคิดเชิงวิพากษ์และความ
เข้าใจด้านภาษาอังกฤษที่สูงกว่า ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีช่วยกระตุ้นให้สมองซีกขวาที่ทางานด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับภาษาศาสตร์และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จะทางานได้ดีขึ้น
การมีส่วนร่วมในดนตรีทาให้นักเรียนมีทักษะการใช้คาสูงขึ้น มีความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อบรรยาย
อารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่านักเรียนทั่วไป สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนมีทักษะการเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นและมี
ความเข้าใจด้านภาษาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น (Patel, 2008)
การเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการศึกษาด้านวิชาการแสดงให้เห็น ได้อย่างชัดเจนแล้วว่านักเรียน
มีผลคะแนนการสอบวัดระดับมาตรฐานออกมาดีกว่านักเรียนที่ไม่ มีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเขามี
ความเป็นเลิศไม่เพียงด้านดนตรีแต่ยังรวมไปถึงด้านอื่นๆ ด้วย เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาศาสตร์ ทักษะที่ดีกว่าในทุกๆ ด้านเช่นนี้ เป็นหลักประกันถึงความสาเร็จในอนาคตของนักเรียน
เหล่านี้ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกเดินไปทางใด
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ดนตรีและการเรียนระดับอุดมศึกษา (Music and College)
เมื่อสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ความรู้สึกของการประสบความสาเร็จ ความโล่งใจ
และความตื่นเต้นจะเกิดขึ้น แน่นอนว่าดนตรีช่วยเติมเต็มความรู้สึกโล่งใจ ตื่นเต้น และความสาเร็จได้
จากทฤษฎีของ Robert Plutchik (1980) ที่อธิบายว่าอารมณ์สองอารมณ์ที่แตกต่างกันนั้นสามารถ
ผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ เช่น ความเบิกบานใจ (joy) รวมกับความตกตะลึง (surprise) กลายเป็น
ความประหลาดใจ (amazement) ซึ่ ง ดนตรี ช่ ว ยสร้ า งประสบการณ์ ชี วิ ต เหล่ า นี้ คนที่ มี อ ารมณ์
คล้ายคลึงกันจะเลือกเปิดเพลงที่ช่วยย้าเตือนพวกเขาถึงช่วงเวลาแห่งความสาเร็จ เช่น เพลงที่บรรเลง
ในวันสุดท้ายของโรงเรียนก่อนปิดเทอมภาคฤดูร้อน เพลงนี้จะทาให้พวกเขาหวนนึกถึงช่ วงเวลาแห่ง
ความสาเร็จ ความตื่นเต้นและความโล่งใจอย่างสุดแสน
แต่สาหรับเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อนจะมีผลที่ต่างออกไป พวกเขาจะนาความรู้สึกที่ได้รับฟัง
เพลงนี้เป็นครั้งแรกมาเป็นตัวกาหนดความรู้สึกที่ได้รับจากเพลงนี้ แล้วค่อยทาให้ความทรงจาที่เกี่ยวกับ
เพลงที่คล้ายๆ กัน เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา สมองจะประสานงานกับเสียง ระดับเสียงและเนื้อเพลงที่
เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ใกล้เคียงกันและนาเพลงนั้นมาเพิ่มอรรถรสให้กับความรู้สึกนั้นๆ ของพวกเขา
ใครจะฟัง เพลงประเภทใดนั้ น ขึ้น อยู่ กับ แต่ ล ะบุค คล (Bidelman, Gandour, & Krishnan,
2011) นักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อธิบายว่า แม้ดนตรีจะมีบทบาทไม่ต่างกันในชีวิตของแต่ละคน แต่
ดนตรีนั้นไม่เฉพาะเจาะจงอยู่เพียงประเภทเดียวสาหรับคนทั้งโลก เราทุกคนมีก้านสมอง แต่มันจะ
ได้รับการปรับจูนเสียงแตกต่างกันไปขึ้น อยู่กับเสียงที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล โดย
ภาษาและดนตรีในโลกนี้มีความแตกต่างกันทุกหนทุกแห่งและส่งผลให้ก้านสมองของเราถูกทาให้เป็น
รูปเป็นร่างที่ต่างกันไป
ในเวลานี้ ฮอร์โมนที่ถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงวัยรุ่นกาลังจะทางานสาเร็จลุล่วง สมองของ
วัยรุ่นได้เปลี่ยนไปเป็นสมองของผู้ใหญ่ แต่ช่วงปีเหล่านี้ก็ยังคงเป็นช่วงวิกฤติอยู่ Levitin (2006) ได้
อธิบายว่าสมองของเราก็ยังคงต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในช่วงวัยรุ่นและหลังจากที่โครงสร้าง
สมองมีความคงที่แล้ว การเชื่อมโยงของระบบประสาทจะลดน้อยถอยลงแทนที่จะเติบโตขึ้น
ดนตรีที่เราฟังหลังจากสอบเข้ามหาวิทยาลั ยได้แล้ วช่ว ยทาให้ อารมณ์ในแง่บวกและความ
ตื่นเต้น เหล่านี้ แจ่มชัดขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าดนตรีที่เลือกฟังจะทาให้เราจดจาเหตุการณ์นั้นไปได้
ตลอดกาล เหมือนดังที่ Levitin (2006) ได้อธิบายไว้ว่า ประเภทของดนตรีแบบนี้สามารถกาหนดแนวทาง
การฟังดนตรีของเราไปตลอดชีวิต
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ตอนที่ 5 ทฤษฎีการวิเคราะห์นโยบาย
การวิเคราะห์นโยบาย
ความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย
การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) ได้มีนักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ให้
ความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้
วิล เลี่ย ม ดันน์ (William N. Dunn. 1981: 35) กล่าวว่า การวิเคราะห์นโยบาย คือ สาขา
สังคมศาสตร์ประยุกต์สาขาหนึ่ง ซึ่งใช้วี ธีการหาข้อเท็จจริงและหาเหตุผลหลายวิธี เพื่อผลิตและแปลง
ข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบาย ซึ่งอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหานโยบายในสภาวการณ์ทางการเมือง
ที่ต่างกัน โดยได้เสนอระเบียบวิธีวิเคราะห์นโยบายที่เป็นระบบ ตั้งแต่ การกาหนดปั ญหา (Problem)
การทานายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) การเสนอแนะ (Recommendation) การกากับนโยบาย
และการประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
เนเกิล (Stuart S. Nagel. 1984: 3) ให้ความหมายว่า การวิเคราะห์นโยบายหมายถึง การกาหนด
และการตัดสินใจว่าทางเลือกของนโยบาย หรือมรรควิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้ชุดของเป้าหมาย
ที่กาหนดบรรลุผลสาเร็จ โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ กับเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
ดันแคน แมคเร และเจมส์ ไวลด์ (Duncan Macrae and James Willde. 1976: 279–289
อ้างใน สมบั ติ ธ ารงธัญวงศ์. 2540: 259) กล่ าวว่า การวิเคราะห์นโยบาย คือการใช้ห ลักฐานและ
เหตุผลเพื่อเลือกทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุดจากทางเลือกหลายๆ ทางที่มีอยู่
เอดวาร์ ด เควด (Edward S. Quade. 1982: 5) ได้ อ ธิ บ ายว่ า การวิเ คราะห์ น โยบาย คื อ
การพยายามแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ การรวบรวมข้อมูลหลั กฐานที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
และผลกระทบอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกและนาทางเลือกนั้นไปปฏิบัติ เพื่อช่วยให้
ผู้ตัดสินใจนโยบายนั้นเลือกทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุด
ทอมัส ดาย (Thomas R. Dye. 1984: 7) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์นโยบายเป็นการวิเคราะห์
ปัญหาทางสังคมที่เป็นวิทยาศาสตร์ และสอดคล้องกับความเป็นจริง การวิเคราะห์นโยบายจึงเป็นเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการอธิบาย (Explanation) มากกว่าการเสนอแนะ (Precription) เป็นการแสวงหาสาเหตุ
และผลกระทบของนโยบายอย่างจริงจังโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะของการวิ เคราะห์
ดังกล่าว จึงเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาเชิงทฤษฎีมากว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักการเมืองที่
เผชิญอยู่
เจมส์ แอนเดอร์ สั น (James E. Anderson. 1975: 8) ได้ ให้ ค วามหมายว่า การวิ เ คราะห์
นโยบายเกี่ย วข้องกับการตรวจสอบ (Examination) และการพรรณนาสาเหตุและผลกระทบของ
นโยบายโดยไม่คานึงถึงการรับรองหรือไม่รับรองนโยบายแต่อย่างใด
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ถวั ล ย์ รั ฐ วรเทพพุ ฒิ พ งษ์ (2540: 100) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การวิ เ คราะห์ น โยบาย คื อ
การศึกษากระบวนการในการวิเคราะห์ปัญหานโยบาย และสาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ในการ
แก้ปัญหา ทางเลือกของนโยบายในการแก้ปั ญหา ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแต่ละทางเลือก
รวมทั้งผลกระทบซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทางเลือกนั้นๆ และเสนอผลการวิเคราะห์ให้
ผู้มีอานาจตัดสินใจ โดยอาจระบุด้วยว่า ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือไม่ระบุก็ได้ ทั้งนี้โดย
ใช้สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การวิเคราะห์นโยบาย คือ การประยุกต์ใช้เทคนิคในการ
ศึกษาปัญหาต่างๆ ของสังคม และพยายามแสวงหาทางเลือกของนโยบายในการแก้ปัญหาโดยอาศัย
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดจนวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีเชิงประจักษ์ (Empirical) อาศัยหลักเหตุผล การพิสูจน์ การทดลอง
การทดสอบ การสังเกต การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความแม่นตรงและเชื่อถือได้
ความสาคัญของการวิเคราะห์นโยบาย
ความสาคัญของการวิเคราะห์นโยบาย คือ การเน้นถึงความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา และการ
แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองที่มีต่อประชาชน ทั้งนี้เพราะการสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนนั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลประสบความล้มเหลว
ในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน รัฐบาลนั้นก็ไม่อาจดารงอยู่ต่อไปได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความต้องการของประชาชน หรือมติมหาชน (Public Opinion) คือ สาเหตุสาคัญที่ มีผลกระทบต่อ
การกาหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยเชิงปทัสถาน (Normative Democratic
Theory) ที่ถือว่าเป็นการรับผิดชอบของรัฐบาลในการกาหนดนโยบายให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เพราะหลักประชาธิปไตยนั้น เน้นอานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (Popular Sovereignty)
กล่าวคือ ประชาชนเป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยที่แท้จริง โดยการใช้สิทธิในการกาหนดตัวผู้ปกครอง
โดยผ่ านกระบวนการเลื อ กตั้ง (Election Process) (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. 2537: 226) ดังนั้ นเมื่ อ
ประชาชนเลื อกผู้ นาหรื อผู้ ปกครองเข้ามา ก็ห วังว่าจะเข้ามาช่ว ยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนโดยการกาหนดนโยบายที่มีความชอบธรรม
เนื่ อ งจากนโยบายมี ค วามส าคั ญ ดั ง กล่ า วแล้ ว ดั ง นั้ น การวิ เ คราะห์ น โยบายเพื่ อ เพิ่ ม พู น
องค์ความรู้และทักษะ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการวิเคราะห์ น โยบายก่อนที่จ ะมีการตัด สิ นใจกาหนดนโยบายนั้นย่อมทาให้ เกิดนโยบายที่
สมเหตุสมผล ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การนานโยบายไปปฏิบัติ
ย่อมประสบความสาเร็จ และผิดพลาดน้อยกว่าการกาหนดนโยบายโดยมิได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
อย่างไรก็ตามบทบาทของการวิเคราะห์นโยบายมิใช่เพื่อการทดแทนนโยบายเดิมที่มีอยู่ และผลั กดัน
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นโยบายใหม่ที่ผู้นาหรือผู้ มีอานาจต้องการ แต่การวิเคราะห์นโยบายนั้นเป็นการแสวงหาทางเลือก
นโยบายที่ดีกว่าหรือเหมาะสมกว่า เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมโดยส่วนรวม
ประโยชน์ของการวิเคราะห์นโยบาย
การวิเคราะห์ น โยบาย ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการกาหนดนโยบาย เพราะก่อนที่จะ
ตัดสินใจนานโยบายใดนโยบายหนึ่งมาใช้นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์นโยบายอย่างถ่องแท้เสียก่อนว่า
นโยบายนั้นเกิดประโยชน์กับใคร ใครเสียประโยชน์ถ้านโยบายนั้นถูกนาไปปฏิบัติ แล้วจะมีผลกระทบ
อะไรตามมาบ้าง การวิเคราะห์นโยบายจึงมีประโยชน์ ดังนี้
1. ทาให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจกาหนดนโยบาย เปรียบเสมือน “เกาถูกที่คัน”
2. ทาให้ ทราบที่มาหรือสาเหตุ (Causes) ของการมีนโยบายก่อนที่ จะมีการตัดสินใจเลือก
นโยบายของผู้นาหรือผู้มีอานาจ
3. เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสาหรับนักการเมืองและนักบริหารระดับสูง เพราะไม่มีเวลา
จะพิจารณาปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ บางครั้งอาจตัดสินใจกาหนดนโยบาย
ผิดพลาดทาให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น ถ้ามี หน่วยงานวิเคราะห์นโยบายและเสนอทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด
4. ป้ อ งกั น การตัด สิ น ใจผิ ด พลาด และการกาหนดนโยบายตามใจชอบ หรือ การก าหนด
นโยบายโดยขาดความชอบธรรมของนักการเมืองและนักบริห าร เพราะบางครั้งนักการเมืองและ
นั กบริ ห ารระดับ สู ง อาจตั ดสิ น ใจโดยความชอบ ความไม่ รู้จ ริง และเพื่ อพรรคพวก โดยไม่ ได้ ผ่ า น
กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย อาจเกิดความผิดพลาดและเสียหาย
5. ทาให้นักการเมืองและนักบริหารเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีนโยบาย คือ
ทาให้ นั กการเมื องและผู้ บ ริ ห ารประเทศมองการแก้ปั ญหาอย่า งเป็น ระบบ มิใ ช่เ พีย งการกาหนด
นโยบายขึ้ น มาเท่ านั้ น แต่ยั งมองถึ งที่ มาหรือ สาเหตุตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นตามมาจาก
นโยบายนั้นไปปฏิบัติด้วย
6. เป็นการเสนอวิธีการดาเนินนโยบายที่ “ดีกว่า” หรือ “เหนือกว่า” หรือ “ที่เหมาะสมกว่า”
เพราะเป็นนโยบายที่ผ่านการกลั่นกรองเป็นอย่างดีแล้ว
องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบาย (Elements of Policy Analysis)
ในทัศนะของ เควด (Edward S. Quade. 1982: 45–47) สรุปองค์ประกอบที่สาคัญของการ
วิเคราะห์นโยบาย ได้ดังนี้
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1. วั ต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ในการวิ เ คราะห์ น โยบายจะต้ อ งพิ จ ารณาที่ วั ต ถุ ป ระสงค์
ที่แท้จ ริงของนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้ตัดสินใจประสงค์จะให้บรรลุ ผ ลคืออะไร วัตถุประสงค์
หมายถึง การกาหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจะบรรลุในอนาคต โดยกาหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ชัดเจนและ
มีความเป็นไปได้ การกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ดีควรยึดหลักดังต่อไปนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องชัดเจน (Clear)
1.2 วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องสามารถวัดได้ (Measurable)
1.3 วัตถุประสงค์ของนโยบายต้องสามารถนาไปปฏิบัติได้ (Practical)
2. การกาหนดทางเลือก (The Alternatives) หมายถึง เงื่อนไขหรือวิธีการที่เป็นไปได้ ซึ่ง
ผู้ตัดสินใจคาดว่าจะนาไปสู่ความสาเร็จ หรือวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์บรรลุผลสาเร็จได้
ทางเลือกจึงอาจอยู่ ในรู ปของนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ หรือการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ข้ อ ส าคั ญ ของทางเลื อ กไม่ จ าเป็ น ต้ อ งท าในรู ป แบบเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ในการวิ เ คราะห์ น โยบายนั้ น
ต้องพิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจากทางเลือกที่มีอยู่แล้ว
หรื อทางเลื อกเดิมที่เคยทาอยู่ แ ล้ ว หรื อแสวงหาทางเลื อกใหม่ห รือวิธีการใหม่ๆ ปัจจัยหรื อข้อมู ล
ที่จาเป็นสาหรับพิจารณาทางเลือกต่างๆ ได้แก่
2.1 สาระส าคั ญของทางเลื อ ก เป็น ข้อ ความที่ บ รรยายถึง แนวทางของทางเลื อ ก
โดยสรุป ซึ่งรวมถึงกาลังคน อุปกรณ์ เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี
ที่ใช้และกิจกรรมที่ปฏิบัติซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ความได้เปรียบ เสียเปรียบของแต่ละทางเลือกได้
2.2 ประสิทธิผลของทางเลือก หมายถึง ทางเลือกที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ คือ
ต้องพิจารณาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของแต่ละทางเลือกที่เมื่อนาไปปฏิบัติแล้วจะบรรลุผลสาเร็จ
หรือไม่เพียงใด ต้องอาศัยปัจจัยใดบ้าง
2.3 ต้นทุน (Cost) หรือค่าใช้จ่าย การประมาณการของต้นทุนของแต่ละทางเลือกไว้
ล่วงหน้าอย่างละเอียดถูกต้องนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถจาแนกต้นทุนออกเป็นประเภทต่างๆ
ได้ชัดเจน เช่น ต้นทุนในการลงทุน ต้นทุนในการปฏิบัติหรือการดาเนินการ ต้นทุนในการบารุง รักษา
ฯลฯ ตลอดจนระบุให้ชัดเจนว่าใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนต่างๆ เหล่านั้น
2.4 ผลลั พธ์ (Outcome) ที่ไม่คาดหมายเป็นผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการ
กาหนดไว้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ ลักษณะของผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายมักมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพ
ดัง นั้ น นั ก วิเ คราะห์ จึ ง ควรประเมิ น ทางเลื อ กไว้ด้ ว ยว่า แต่ล ะทางเลื อกมี โ อกาสก่ อ ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้อย่ างไรบ้าง และใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ห รือเสี ยประโยชน์จากผลลัพธ์ที่
ไม่คาดหมายเหล่านั้นบ้าง
2.5 การจั ด ล าดั บ ทางเลื อ ก เป็ น การเปรี ย บเที ย บทางเลื อ กต่ า งๆ เพื่ อ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของแต่ละทางเลือก ซึ่งจะช่วยตรวจสอบทางเลือกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการจัดลาดับทางเลือกนี้
จะต้ อ งบอกด้ ว ยว่ า ทางเลื อ กจะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งไรบ้ า ง เช่ น การก าหนดนโยบายภาษี ใ หม่ นั้ น
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ทางเลือก ก. มีใครบ้างต้องเสียภาษีมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือก ข. แล้ว ทางเลือกใดที่ทาให้
รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้น โดยกลุ่มคนยากจนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
3. ผลกระทบ (Impacts) คื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามทางเลื อ กแต่ ล ะทางเลื อ ก
“ผลกระทบ” หมายถึง ชุดของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมากจากการเลือกทางเลือกเพื่อให้บรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามที่ ต้ อ งการ ผลกระทบของแต่ ล ะทางเลื อ กอาจเป็ น ผลกระทบในทางบวก หรื อ
ผลกระทบในทางลบก็ได้ ซึ่งผลกะทบนั้น อาจแบ่งออกได้หลายประเภทคือ
3.1 ผลกระทบที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น (Intended Impacts) ได้แก่ ผลกระทบที่เราคาดหวัง
ไว้ตั้งแต่แรก โดยปกติจะกาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ เช่น นโยบายปิดป่า ผลกระทบที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นก็คือ
การลักลอบตัดไม้ทาลายป่าลดน้อยลง การสงวนและอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น การบุกรุกพื้นที่ป่าน้อยลง
สภาพป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติ หรือนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว (Amazing Thailand) ผลกระทบที่
ตั้ ง ใจให้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ คื อ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ประชาชนมี อ าชี พ เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนดีขึ้น เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ปรากฏแก่นานาชาติ ส่วนมากผลกระทบที่ตั้งใจให้
เกิดขึ้น มักจะเป็นผลกระทบทางบวกหรือผลกระทบที่เราคาดหวัง หรือผลที่เราต้องการอย่างแท้จริง
3.2 ผลกระทบที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น (Unintended Impacts) ได้แก่ ผลกระทบที่เรา
ไม่คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก แต่เมื่อมีการนานโยบายไปปฏิบัติแล้วปรากฏว่าเกิดผลกระทบข้างเคียงอื่นๆ
ตามมา เช่น นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลกระทบที่ไม่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ก็คือ ปัญหามลภาวะ ปัญหา
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการแพร่เชื้อเอดส์ เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นผลกระทบเชิงลบ หรือ
ผลกระทบที่ไม่คาดหวัง อาจะจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หรือใช้เวลานานจึงจะเห็นผลกระทบได้
4. เกณฑ์การวัด (Criteria’s) หมายถึง กฎหรือมาตรฐานที่ใช้จัดลาดับความสาคัญของทางเลือก
ตามที่ ป ระสงค์ ในการวิ เคราะห์ น โยบายจ าเป็ นต้ องก าหนดเกณฑ์ ในการวั ดเพื่ อวั ดวั ตถุ ป ระสงค์
วัดทางเลือกและผลกระทบต่างๆ ซึ่งเกณฑ์ในการวัดนั้นต้องใช้หลักการเดียวกัน มีความแม่น ตรงและ
เชื่อถือได้ และปราศจากอคติ (Bias) และอาจใช้เกณฑ์วัดที่เป็นสากล หรือเกณฑ์วัดที่ตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้วิเคราะห์นโยบายก็ได้
5. ตัวแบบ (Models) หัวใจของการวิเคราะห์ตัดสินใจ คือ กระบวนการหรือการสร้างสรรค์ที่
สามารถพยากรณ์ผลที่จะเกิดจากทางเลือกแต่ละทางเลือกได้ นักวิเคราะห์จะต้องประเมินผลกระทบที่
เกิดขึ้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด แค่ไหน ก็ต้องอาศัยตัวแบบ หรือชุดของตัวแบบมาช่วยเป็นกรอบ
ในการวิเคราะห์ สาหรับวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ ทางเลือก และผลกระทบของนโยบายในการวิเคราะห์
นโยบายนั้น ต้องมีตัวแบบสาหรับเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์นโยบายง่ายขึ้น
“ตัวแบบ” หมายถึง แบบจาลองของจริง หรือต้นแบบที่เราอยากเห็น อยากได้ โดย
5.1 ตัว แบบที่มีอยู่เดิมแล้ ว เช่น ตัว แบบสถาบัน (Institutional Model) ตัว แบบ
กระบวนการ (Process Model) ตัวแบบผู้นา (Elite Model) ตัวแบบกลุ่ม (Groups Model) ตัวแบบ
เหตุผล (Rational Model) ตัวแบบเชิงระบบ (System Model)
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5.2 ตัวแบบที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นตัวแบบที่นักวิเคราะห์คิดขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจแตกต่าง
จากตัวแบบเดิม หรือนาตัวแบบเดิมมาปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้น
รูปแบบการวิเคราะห์นโยบาย (Form of Policy Analysis)
รูปแบบของการวิเคราะห์นโยบาย ถ้าจะพิจารณาตามประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายแล้ว (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. 2540: 106) แบ่งออกได้ 3 รูปแบบ คือ
1. รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายก่อนนาไปปฏิบัติ
2. รูปแบบการวิเคราะห์หลังการนาไปปฏิบัติ
3. รูปแบบการบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบาย
รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายก่อนนาไปปฏิบัติ (Prospective Policy Analysis) หมายถึง
รูปแบบการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปลงข่าวสารก่อนขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบาย
(Policy Actions) จะเริ่มขึ้นและนาไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายก่อนนานโยบายไปปฏิบัตินี้
มักก่อให้เกิดช่องว่างมาก ระหว่างทางเลือก (Alternatives) ในการแก้ปัญหาที่ตนชอบมากกว่ากับ
ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น มีผู้ประมาณว่าการวิเคราะห์นโยบายก่อนนาไปปฏิบัตินี้
รัฐบาลนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ปฏิบัติจริง ไม่เกิน 10% เท่านั้น เพราะรัฐบาลคิดว่ามีเวลาน้อยในการ
ที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองจึงไม่ค่อยเห็นความสาคัญของการวิเคราะห์นโยบายก่อนนาไปปฏิบัติ
และบางครั้งรัฐบาลก็ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการิเคราะห์นโยบายนั้นๆ และที่สาคัญก็คือรัฐบาลตัดสินใจ
กาหนดนโยบายตามที่ตนชอบหรือสนใจมากกว่า
รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายหลังการนานโยบายไปปฏิบัติ (Retrospective Policy Analysis)
เป็นรูปแบบการพรรณนาผลงานวิจัยนโยบายที่ทามาในอดีต เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลิต และการ
แปลงข่าวสารข้อมูลหลังการนานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติ แล้วมักนิยมปฏิบัติกันในหมู่นักวิชาการและ
นักวิเคราะห์ 3 กลุ่ม (Dunn. 1981: 51–52) คือ
1. การวิเคราะห์เชิงสาขาวิชา (Discipline Oriented Analysis) เช่น นักรัฐศาสตร์
และนักสังคมวิทยาก็จะทาการวิเคราะห์นโยบายเพื่อพัฒนา และทดสอบทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของตน อาทิ นักรัฐศาสตร์ก็จะวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับนโยบายการปฏิรูปการเมืองว่า
การนานโยบายไปปฏิบัตินั้นบรรลุผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทฤษฎีหรือตัวแบบใดบ้างหรือ
นั กสั งคมวิทยาก็จ ะทาการวิเคราะห์ เชิงพรรณนาเกี่ยวกับนโยบายการผลั กดันแรงงานต่างด้าวว่ า
นโยบายนี้เมือนาไปปฏิบัติแล้วจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวมได้หรือไม่ อย่างไร สอดคล้อง
กับหลักการหรือทฤษฎีใดบ้าง เป็นต้น
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2. กลุ่ ม นั ก วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ปั ญ หา (Problem–Oriented Analysis) ประกอบดั ว ย
นักวิเคราะห์ทางรัฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาเป็นส่วนใหญ่ จุดม่งหมายที่สาคัญของนักวิเคราะห์กลุ่มนี้
คือ การมุ่งพรรณนาถึงสาเหตุ และผลกระทบของนโยบาย โดยมุ่งเน้นวิเคราะห์เฉพาะปัญหาที่น่าสนใจ
ปั ญ หาวิ ก ฤต หรื อ ปั ญ หาที่ ค นส่ ว นใหญ่ ส นใจ เช่ น นโยบายแก้ ไ ขปั ญ หามลภาวะ นโยบายด้ า น
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านพลังงาน นโยบายด้านเศรษฐกิจ นโยบายปราบปรามอาชญากรรม นโยบาย
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
3. กลุ่มนักวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (Application−Oriented Analysis) ประกอบด้วย
นักสังคมวิทยาและนั กรัฐ ศาสตร์บ างคน นอกจากนี้ยังมีนักวิเคราะห์ ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ อีก เช่น
นั ก รั ฐ ประศาสนศาสตร์ นั ก สั ง คมสงเคราะห์ และนั ก วิ จั ย ประเมิ น ผล จุ ด มุ่ ง หมายที่ ส าคั ญ ของ
นักวิเคราะห์กลุ่มนี้มิได้มุ่งที่จะพัฒนาและทดสอบทฤษฎีในสาขาวิชาของคน หากแต่มุ่งที่จะนาผลการ
วิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เช่น นักรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องการ
วิเคราะห์ว่าระบบราชการไทยทาไมถึงล่าช้า และการบริการไม่มีประสิทธิภาพ เขาก็จะทาการวิเคราะห์
หรือวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และนาผลการวิเคราะห์นั้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา ที่เรียกว่า “การปฏิรูประบบราชการ” (Reengineering Government) โดยที่
นั ก วิ เ คราะห์ ห รื อนั ก วิ จั ย นั้ น มิ ไ ด้ เ ป็น ผู้ ล งมื อแก้ ไ ขปั ญหาแต่ เ อาผลการวิ เ คราะห์ ห รื อ ข้ อมู ล ไปให้
หน่วยงานอื่นประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
รูปแบบบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบาย (Integrated Policy Analysis) รูปแบบนี้มี
ความพิสดารมากกว่าการวิเคราะห์ ใน 2 รูปแบบแรก กล่ าวคือ เป็นการวิเคราะห์ที่ผ สมผสานการ
วิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ทาการวิเคราะห์นโยบายทั้งก่อนกาหนดนโยบายและหลังการนานโยบาย
ไปปฏิบัติแล้ว เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่มิได้มุ่งเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์นโยบายที่นาไปปฏิบัติ
แล้ว กับนโยบายที่ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิเคราะห์ที่ยัง จะต้องทาอย่างต่อเนื่อง
หลายช่ ว งเวลาด้ ว ย ทั้ งนี้ เพื่ อให้ ผ ลการวิ เคราะห์ มี ความแม่ นตรง (Validity) และความเชื่ อถื อได้
(Reliability) มากยิ่งขึ้น
กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย (The Process of Policy Analysis)
สิ่ ง ส าคั ญ ที่ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง และวิ เ คราะห์ น โยบายให้ เ กิ ด ความ
แม่นตรง และเชื่อถือได้ก็คือ ขั้นตอน หรือกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอน
ในการวิเคราะห์นโยบายอย่างละเอียดนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้
1. กระบวนการวิเคราะห์นโยบาย เควด (E.S. Quade) ในทัศนะของ เควด เห็นว่ากระบวนการ
วิเคราะห์นโยบายประกอบด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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1. การนิยามปัญหา

2. การกาหนดวัตถุประสงค์

10. การเปิดทางเลือกใหม่

3. การแสวงหาทางเลือก

9. การทบทวนฐานคติ

4. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร

8. การแปลความหมาย

5. การสร้างและทดสอบตัวแบบ

7. การประเมินต้นทุนและประสิทธิผล

6. การตรวจสอบทางเลือกที่เหมาะสม

แผนภาพที่ 2.1 วงจร/กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ Quade

จากแผนภาพที่ 2.1 เควด (Quade) ได้แบ่งกระบวนการวิเคราะห์นโยบายหรือขั้นตอนในการ
วิเคราะห์นโยบายออกเป็นขั้นตอนได้ 10 ขั้นตอน (สมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2540: 275–278) ได้ดังนี้
1. การนิยมปัญหา (Clarifying the Problem) หรือการระบุปัญหานโยบาย หมายความว่า
การวิเคราะห์นโยบายจะต้องเริ่มจากการระบุปัญหาให้ชัดเจนว่า ปัญหาที่กาลังเกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหา
อะไร เกิ ดขึ้น กับ คนกลุ่ มใด สาเหตุของปั ญหาคือ อะไร ความรุน แรงของปัญหามี มากน้อยเพียงใด
มีผลกระทบต่อสั งคมอย่ างไร มีความเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาเพียงใด และประชาชนในสั งคม
ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างไร ถ้ามีการระบุปัญหาชัดเจน ย่อมจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการกาหนด
วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาได้ดี
2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Determining Objectives) เมื่อทราบปัญหานโยบาย
อย่ า งชั ด เจนแล้ ว นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายจะต้ อ งก าหนดเป้ า ประสงค์ (Goals) หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์
(Objectives) ในการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน โดยวัตถุประสงค์จะต้องมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้องกับ
ลักษณะของปัญหา มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา มีความสมเหตุสมผลสอดคล้องกับสถานการณ์
เมื่ อ น าไปปฏิ บั ติ แ ล้ ว สามารถวั ด ระดั บ ความส าเร็ จ (Success) ของวั ตถุ ป ระสงค์ ไ ด้ นั ก วิ เคราะห์
นโยบายต้องตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าวัตถุประสงค์ของนโยบายไม่ชัดเจนนั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นของ
ความล้มเหลวในการนานโยบายไปปฏิบัติได้เกิดขึ้นแล้ว
3. การแสวงหาทางเลือก (Alternatives) เมื่อนักวิเคราะห์ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการ
แก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนแล้ว สิ่งที่จะต้องกระทาต่อไปคือจะต้องแสวงหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
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ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยจะต้องพยายามคิดหาทางเลือกหลายๆ ทางเลือก หรือ
อย่างน้อยที่สุดสองทางเลือก ที่เป็นทางเลือกที่มี ความเป็นไปได้ ต้องมีการวิเคราะห์ ข้อดีข้อเสียของ
แต่ละทางเลือก โดยจะต้องวิเคราะห์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม การเงินและการบริหาร
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบทางเลือกแต่ละทางให้เหมาะสมที่สุด
4. การวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Collecting Data and Information) เมื่อได้กาหนด
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาสังคมได้แล้ว ขั้นตอนสาคัญต่อไปก็คือ การวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับทางเลือกที่นักวิเคราะห์ได้เลือกไว้ให้เพียงพอ แม่นตรง เชื่อถือได้ และข้อมูลทันสมัยเพื่อเป็นข้อมูล
ยืนยันว่าแต่ละทางเลือกนั้นมี จุดอ่อน หรือจุดแข็งอย่างไรบ้าง มีข้อจากัดหรือมีโอกาสเพียงใดในการ
นาไปปฏิบัติ
5. การสร้างและทดสอบตัวแบบ (Building and Testing Models) เมื่อได้ทางเลือก
ในการแก้ไขปัญหานโยบายโดยมีข้อมูลสาหรับการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ
นาทางเลือกแต่ละทางเลือกมาสร้างเป็นตัวแบบจาลอง (Models) เพื่อนาไปทดสอบเบื้องต้นว่าแต่ละ
ทางเลือกนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ถ้าทดสอบแล้วปรากฏว่าทางเลือกนั้นมีผลกระทบเชิงลบ
มากกว่าผลกระทบเชิงบวกหรื อไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นักวิเคราะห์นโยบายก็อาจตัดทางเลือกนั้น
ทิ้งไปตั้งแต่ต้น เพื่อให้เหลือทางเลือกที่น้อยลง และเป็นทางเลือกที่มีความเหมาะสมหรือมีความเป็น
ไปได้เท่านั้น
6. การตรวจสอบทางเลือกที่เหมาะสม (Examining Alternatives for Feasibility) เมื่อได้
ทาการทดสอบตัวแบบทางเลือกจนปรากฏว่ามีทางเลือกใดบ้างที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้แล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินทางเลือกว่างทางเลือกใดบ้างที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนในสังคม หรือ
เป็ น ทางเลื อกที่ได้รั บ การยอมรั บ หรือการสนับสนุนจากหน่ว ยงานผู้ ปฏิบัติ และประชาชนที่ได้รับ
ผลประโยชน์บ้าง ขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์นโยบายต้องระมัดระหวังไม่ใช้ค่านิยม (Values) ของตนเองเข้ามา
ช่วยตัดสินใจในการจัดลาดับความสาคัญของแต่ละทางเลือกเพราะอาจทาให้เกิดอคติ (Bias) ในการ
เลือกทางเลือกได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
การนานโยบายไปปฏิบัติได้
7. การประเมินต้นทุนและประเมินประสิทธิผล (Evaluating Costs and Effectiveness)
เมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องทาการประเมินต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการนาทางเลือกแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ รวมทั้งประเมินประสิทธิผล ผลผลิตหรือผลลัพธ์
ของทางเลือกแต่ละทางเลือกว่าเป็นอย่างไร โดยการประเมินต้นทุนและประสิทธิผลของทางเลือกนั้น
จะต้องประเมินทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย โดยเฉพาะต้นทุนทางสังคมซึ่งเป็น
ต้น ทุ น ที่ มองไม่ เห็ น แต่มีค วามส าคัญ เราจะต้อ งน ามาพิจ ารณาด้ว ย เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มในชุ มชน
วัฒนธรรมในชุมชน ความเครียดของคนในชุมชน การต่อต้านของชุมชน สุขภาพจิตของคนในชุมชน
สุขภาพกายของคนในชุมชน เป็นต้น
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8. การแปลความหมาย หรือแปลผลที่เกิดขึ้น (Interpreting Results) เมื่อผู้ตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่เหมาะสมแล้ว และได้นาไปปฏิบัติให้ปรากฏจริงแก่สังคมแล้วนักวิเคราะห์นโยบาย
จะต้องทาการประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการนาไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
และอุปสรรคในการนาไปปฏิบัติหรือไม่อย่างไร
9. การทบทวนฐานคติ (Questioning Assumptions) เมื่อนักวิเคราะห์นโยบายทาการ
ประเมินผลจากการนานโยบายไปปฏิบัติแล้ว จะต้องนาผลการประเมินนั้นมาทบทวนฐานคติให้ชัดเจน
ว่า ในกรณีที่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จะต้องวิเคราะห์ว่า มีสาเหตุมาจากการระบุ
ปั ญหาไม่ ชัดเจนถูกต้องหรื อการกาหนดวั ตถุประสงค์ในการแก้ปั ญหาไม่ ชัดเจน หรือการกาหนด
ทางเลือกในการแก้ไขปั ญหาไม่ถูกต้อง หรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานและตัวผู้ที่นานโยบายไป
ปฏิบัติ หรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้
10. การกาหนดทางเลือกใหม่หรือการเปิดทางเลือกใหม่ (Opening new Altenatives)
ในกรณีที่การนานโยบายไปปฏิบัติเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ตามที่กาหนดไว้ และลักษณะของปัญหาเป็น
ปัญหาที่มีความต่อเนื่อง ปัญหาซ้าซาก ผู้ตัดสินใจเลือกนโยบายสามารถนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ
ต่อไปได้อีก เพียงแต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์
เท่านั้น แต่ในกรณีที่มีการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติแล้วปรากฏว่า ผลผลิตและผลลัพธ์ไม่เกิดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ บางครั้งต่ากว่าที่กาหนดไว้ หรือบางครั้งเกิดผลกระทบเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องทาการศึกษาให้ ถ่องแท้อีกครั้งว่าความล้ มเหลวของการนานโยบายไป
ปฏิบัตินั้นเกิดจากสาเหตุประการใดบ้าง เพื่อนามาตรวจสอบกับสภาพปัญหานโยบายที่แท้จริง และจะได้
ทาการแสวงหาทางเลือกนโยบายใหม่ให้มีความเหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของดันน์ (William N. Dunn)
ดันน์ ได้เสนอว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการวิเคราะห์นโยบายนั้น จะต้องเป็น
ระบบ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์. 2540: 11–113) มีความครอบคลุมตั้งแต่การกาหนดโครงสร้างของ
ปั ญหา ปั ญหานโยบาย การพยากรณ์ ทางเลื อกของนโยบาย ข้อเสนอแนะ การปฏิบั ติตามนโยบาย
การกากับดูแล ผลลัพธ์ของนโยบาย การประเมินผลนโยบาย ผลของการปฏิบัตินโยบาย และข้อสรุปที่
ปฏิบัติได้ มี 11 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 2.2
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2. ปัญหานโยบาย
(Policy Problem)

1.การกาหนดโครงสร้างปัญหา
(Problem)

11.ข้อสรุปที่ปฏิบัตไิ ด้
(Practical Inference)

3.การพยากรณ์
(Forecasting)

8.ผลลัพธ์ของนโยบาย
(Policy Outcomes)

10. ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
(Policy Performance)

4.ทางเลือกของนโยบาย
(Policy Problem)

7.การกากับดูแล
(Monitoring)

9.การประเมิน
(Evaluation)

5.ข้อเสนอแนะ
(Recommendations)

6.การปฏิบัตติ ามนโยบาย
(Policy Problem)
แผนภาพที่ 2.2 วงจร/กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ William N. Dunn

จากแผนภาพที่ 2.2 กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ William N. Dunn สามารถ
อธิบายได้ ดังนี้
1. การกาหนดโครงสร้างของปัญหา (Problem Structuring) เป็นขั้นตอนแรกที่ทาการ
วิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเป็นปัญหาจริงต้องพิจารณาต่อไปว่าเป็นปัญหา
ส่วนตัว หรือปัญหาสาธารณะ ถ้าเป็นปัญหาสาธารณะจึงจะดาเนินการวิเคราะห์ต่อไป ว่าเป็นปัญหา
ทางการบริหารหรือปัญหานโยบายที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
2. ปั ญ หานโยบาย (Policy Problem) เมื่ อน าวิ เคราะห์ นโยบายทาการวิ เคราะห์
ปัญหาตามข้อ 1 ว่าเป็นปัญหาสาธารณะที่แท้จริงแล้ว ขั้นตอนนี้จะต้องวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะนั้น
3. การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการวิเคราะห์ว่าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จะต้องมีทางเลือกของนโยบายอย่างไรบ้างที่จะนามาใช้แก้ไขปัญหา ซึ่งนักวิเคราะห์
นโยบายจะต้องแสวงหาข้อมูล ข่าวสารเพื่อนามาเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ที่ถูกต้องและแม่นตรง
ในการแก้ไขปัญหา
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4. ทางเลือกของนโยบาย (Policy Analysis) เป็นขั้นตอนที่นักวิเคราะห์นโยบายจะต้อง
พิจารณาทางเลือกนโยบายหลายๆ ทางเลือก และทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อบกพร่อง หรือ
จุดอ่อน จุดแข็งแต่ล ะทางเลื อกที่จ ะเสนอให้ผู้ ตัดสิ นนโยบายตัดสิ นกาหนดนโยบายได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ
5. ข้ อ เสนอแนะ (Recommendation) เป็ น ขั้ น ตอนการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะว่ า
ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่เหมาสม ดีที่สุด บกพร่องน้อยที่สุด และมีความเป็นไปได้สูงในการนาไป
ปฏิบัติ ซึ่งนักวิเคราะห์นโยบายจะต้องเขียนให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อที่ผู้มีอานาจจะได้ตัดสินใจเรื่อง
นโยบายไม่ผิดพลาด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
6. การปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Action) เป็นขั้นตอนที่ผู้มีอานาจตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมกาหนดนโยบาย และประกาศใช้นโยบายเป็นทางการแล้ว ต่อไปหน่วยงานหรือ
องค์การที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ ก็จะรับผิดชอบในการนานโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลต่อไป
7. การกากับดูแล (Monitoring) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานนานโยบาย
ไปปฏิบัติแล้ว จะต้องมีหน่วยงานเฉพาะหรือหน่วยงานตามสายงานทาหน้าที่กากับดูแล หรือควบคุม
การปฏิบั ติงานว่ามีปัญหาอุป สรรคประการใดหรื อไม่ ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเพียงพอหรือไม่
หากมีปั ญ หาและอุ ป สรรคผู้ มีอานาจหรื อผู้ บริ ห ารระดับสู งจะได้ดาเนิ นการแก้ ไขปัญหาก่อนที่จ ะ
สายเกินแก้
8. ผลลัพธ์ของนโยบาย (Policy Outcomes) เมื่อนานโยบายไปปฏิบัติแล้วก็เกิด
ผลลัพธ์ตามนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิต (Output) และผลกระทบของนโยบาย (Policy Impact)
ตามมา ซึ่ ง เราไม่ ส ามารถทราบผลลั พ ธ์ ข องนโยบายได้ จนกว่ า จะมี ก ารประเมิ น ผลนโยบาย
(Policy Evaluation)
9. การประเมิน ผล (Evaluation) เป็น ขั้นตอนที่ห น่ว ยงานที่ นานโยบายไปปฏิบั ติ
ประเมินผลลัพธ์ของนโยบายว่าเป็นอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเชิงบวกหรือ
เชิงลบอย่างไร หรือบรรลุผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ขั้นตอนนี้จัดได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก แต่โดย
ปกติหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติในสังคมไทยยังให้ความสาคัญน้อย และมักนิยมประเมินผลระบบปิด
(ประเมินโดยหน่วยปฏิบัติ และข้อดีเท่านั้น) ไม่ค่อยประเมินผลแบบระบบเปิด (นอกจากจะมีหน่วยงาน
ประเมินผลแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้รับบริการประเมินผลด้วย)
10. ผลการปฏิบัติตามนโยบาย (Policy Performance) เมื่อได้ดาเนินการประเมินผล
นโยบายแล้ว ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์นโยบายก็จะทราบถึงผลการนานโยบายไปปฏิบัติว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด หรือเกิดความล้มเหลว เพื่อที่จะได้สรุป นาเสนอผู้มีอานาจตัดสินใจที่จะดาเนินการ
ตามนโยบายต่อไป หรือเพื่อเลิกล้มนโยบายนั้น
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11. ข้อสรุปที่ปฏิบัติได้ (Practical Inference) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์
นโยบาย ตามทัศนะของ ดันน์ คือ นักวิเคราะห์นโยบายจะสรุปเชิงพรรณาให้หน่วยงานปฏิบัติหรือ
ผู้ปฏิบัตินาทางเลือกของนโยบายที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้แล้วไปปฏิบัติต่อไปให้บังเกิดผลดี
ข้อสังเกตก็คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายของ เควด (Quade) และดันน์ (Dunn) นั้น
ถ้าพิจารณาในภาพรวมแล้วสาระสาคัญไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะแตกต่างกันที่การแบ่งขั้นตอนใน
รายละเอียดเท่านั้น กล่าวคือ ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายของดันน์ (Dunn) นั้น มีขั้นตอนละเอียดมาก
และเป็นการวิเคราะห์นโยบายทั้งระบบตั้งแต่ก่อนจะตัดสินนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย ผลลัพธ์
ของนโยบาย และการประเมินผลนโยบาย ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายของ เควด (Quade) นั้น
มีขั้นตอนน้อยกว่าขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายของ ดันน์ เพราะมิได้เน้นการวิเคราะห์ในขั้นตอนการ
น านโยบายไปปฏิ บั ติ และการประเมิ น ผลนโยบาย จึ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ น โยบายที่ ไ ม่ เ ป็ น ระบบ
ครบวงจร แต่นักวิเคราะห์นโยบายจานวนไม่น้อยก็มักนิยมใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายของ เควด
เพราะไม่ยุ่งยากซับซ้อนมาก และง่ายในการวิเคราะห์
3. กระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ ฮอกวูดด์และกันน์ (Brian W. Hogwood & Lewis A. Gunn)
ในทัศนะของฮอกวูดด์และกันน์ (สมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2540: 279) เห็นว่า การวิเคราะห์นโยบายควร
ประกอบด้วย ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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1. การตัดสินใจปัญหา
นโยบาย
9. การดารงรักษา
หรือการยกเลิก
8. การประเมิน
และการทบทวน
7. การนานโยบาย
ไปปฏิบัติ
6. การวิเคราะห์
ทางเลือก

2. การกลั่นกรอง
ประเด็นนโยบาย
3. การนิยาม
ประเด็นนโยบาย
4. การพยากรณ์
ทางเลือก
5. วัตถุประสงค์
และจัดลาดับ

แผนภาพที่ 2.3 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์นโยบายตามแนวคิดของ Hogwood และ Gunn

จากแผนภาพที่ 2.3 อธิบายกระบวนการวิเคราะห์นโยบายของ ฮอกวูดด์และกันน์ ได้ดังนี้
1. การตัดสินใจที่จะกาหนดปัญหานโยบาย (Deciding to Decide or Issue Search
or Agenda Setting) เป็นการจาแนกลักษณะของปัญหาและการคาดหมายปัญหานโยบายซึ่งจะเป็น
การยากที่จะทาการพยากรณ์ล่วงหน้า แต่บางกรณีก็สามารถคาดหมายหรือพยากรณ์ได้ตั้งแต่เริ่มต้น
การพิจารณา ด้วยวิธีการพิจารณาปัญหาจากสภาพรวมทั้งหมดว่า มีประเด็นใดที่เป็นปัญหานโยบายที่
จะต้องนามาพิจารณาบ้าง
2. การกลั่นกรองประเด็นนโยบาย (Deciding how to Decide or Issue Filtration) เมื่อ
คาดการณ์ถึงปัญหาหรื อระบุปั ญหานโยบายแล้ว สิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องตั้งคาถามต่อไป
คือ ประเด็นปัญหานั้น ควรเป็นหน้าที่ของกระบวนการบริหารและกระบวนการทางการเมืองตามปกติ
หรือควรทาการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหานโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การกลั่นกรอง
ประเด็นนโยบายคือการตัดสินใจกาหนดประเด็นนโยบายด้วยความรอบคอบรัดกุม โดยอยู่บนพื้นฐาน
ของเกณฑ์การวัดที่กาหนดขึ้นจากกรอบการวิเคราะห์ปัญหาขององค์การเอง
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3. การนิยามประเด็นนโยบาย (Issue Definition) เมื่อนักวิเคราะห์นโยบายได้ทาการ
จาแนกประเด็นนโยบายแล้ว สิ่งที่จะต้องกระทาต่อไปคือ การนิยามประเด็นหรือปัญหานโยบายให้
ชัดเจน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนจากกรณีความคลาดเคลื่อนจากการตีความที่แตกต่างออกไป
การนิยามในกรณีนี้อาจกระทาในลักษณะอัตวิสัยของนั กวิเคราะห์นโยบาย หรืออาจกระทาด้วยการ
วิเคราะห์เชิงวัตถุวิสัย ซึ่งจะเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือมากกว่า นอกจากนี้นักวิเคราะห์นโยบายจะต้อง
พยายามอธิบายด้วยว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นอย่างไรและอะไรคือองค์ประกอบของสาเหตุและผลกระทบที่
เกิดขึ้น การนิยามประเด็นหรือปัญหานโยบายถือว่าเป็นสิ่งสาคัญในการกาหนดขั้นตอนต่อๆ ไปของการ
วิเคราะห์นโยบาย
4. การพยากรณ์ (Forecasting) นักวิเคราะห์ นโยบายจะต้องมีความพร้อมในการ
พยากรณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒ นาไปอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
กาหนดทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ในอนาคต และเป็นประโยชน์ในการกาหนดสมมติฐานที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของปัญหานโยบาย การพยากรณ์จะเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับนักวิเคราะห์
ที่จ ะทาความเข้ าใจอย่ า งลึ ก ซึ้ง เกี่ย วกับ ประโยชน์ท างทฤษฎี และทางปฏิ บัติข องนโยบาย รวมทั้ ง
ข้อจากัดของเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่การสร้างตัวแบบ (Modeling) จนถึงการตัดสินเชิงอัตวิสัย
5. การกาหนดวัตถุประสงค์และการจัดลาดับความสาคัญ (Setting Objectives and
Priorities) นักวิเคราะห์น โยบายจะต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดวัตถุประสงค์ของนโยบายให้
ชัดเจน เพื่อให้ การกาหนดนโยบายสามารถนาไปปฏิ บัติให้บรรลุผ ลส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยนักวิเคราะห์อาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคาถามว่าสิ่งที่ต้องกระทา คืออะไร
และจะรู้ได้อย่างไรว่า เมื่อใดควรลงมือกระทาด้วยเหตุว่าตามปกติมักมีช่องว่างระหว่างสิ่งที่ปรารถนา
ให้เกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งที่เกิดขึ้ นจริงเสมอ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องจาแนกข้อจากัดสาคัญๆ
ในองค์การหรือในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินโครงการโดยการตรวจสอบ
ลาดับความสาคัญก่อนหลังของวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอันเนื่องมาจากทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
6. การวิเคราะห์ทางเลือก (Options Analysis) ตามปกตินักวิเคราะห์นโยบายอาจ
พบว่ามีทางเลือกนโยบายหลายทางเลือกที่อาจนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย แต่วิธีที่อาจ
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันมาก คือ การเลือกทางเลือกภายใต้การผลักดันของผู้มีอิทธิพล ซึ่งอาจไม่
สอดคล้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาของสั ง คมส่ ว นรวม ดั ง นั้ น การเลื อ กทางเลื อ กจึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่
นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องนาเสนอทางเลือกที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้
7. การนานโยบายไปปฏิบัติ การกากับและการควบคุม (Policy Implementation,
Monitoring, and Control) เมื่อนักวิเคราะห์ได้นาเสนอทางเลือกที่เหมาะสมแล้ว ผู้ตัดสินใจนโยบาย
จะเป็ น ผู้ ให้ ความเห็ น ชอบว่าจะเลื อกใช้ทางเลื อกใด เมื่อได้ทางเลื อกที่เหมาะสมแล้ ว (Preferred
Option) ทางเลื อกดังกล่าวจะถูกนาไปปฏิบัติ ซึ่งในกระบวนการนี้ หน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบจะต้อง
กาหนดแนวทางการสื่อสารนโยบายและการออกแบบรายละเอียดของโครงการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
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เข้ าใจขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ อย่ างชัด เจน การน านโยบายไปปฏิ บัติ ต้อ งค านึ งถึ ง การบรรลุ ผ ลอย่า งมี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล ส่ ว นการตรวจสอบนั้นควรกระทาให้ เป็ นระบบเมื่อพบว่ามี ปัญหา
อุปสรรคเกิดขึ้นจะต้องพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร และกาหนดมาตรการในการแก้ไขให้เหมาะสม
8. การประเมินผลและการทบทวน (Evaluation and Review) เมื่อนานโยบายไป
ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้แล้ว นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องทาการประเมินผลว่า ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์เพียงใด การนานโยบายไปปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ที่พึงปรารถนาหรือไม่
การประเมินผลจะต้องพิจารณาด้วยว่ามีการแย่งชิงทรัพยากรภายในองค์การเดียวกันหรือไม่ ทั้งนี้เพราะ
อาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากการขาดแคลนทรัพยากรที่
จาเป็นต้องใช้ ภายหลังการประเมินนักวิเคราะห์อาจจะต้องพิจารณาทบทวนว่านโยบายดังกล่าวยังมี
ความสาคัญที่จะต้องกระทาต่อไป หรือมีความสาคัญน้อยลงหรือควรยกเลิก เนื่องจากไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปแล้ว
9. การดารงรัก ษานโยบาย การดาเนิน นโยบายต่อ ไป และการยกเลิก นโยบาย
(Policy Maintenance, Policy Succession and Policy Termination) ผลจากการประเมินหรือการ
ทบทวนนโยบายมิได้เป็นข้อยุติในตัวเอง โดยทั่วไปมักจะเป็นการยากที่จะเปลี่ยนนโยบายใหม่ หรือ
ยกเลิ กนโยบายเดิม แม้ว่าผู้ ตัดสิน ใจจะให้ ความเห็ นชอบแล้ วก็ตาม โอกาสที่นโยบายจะได้รับการ
ดาเนินต่อไปจะเป็นไปได้มาก ถ้าหากนโยบายดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในกระบวนการริเริ่มนโยบายใหม่
อีกเช่น กัน ปั ญหาเหล่ านี้ ยังไม่มีเทคนิคใดที่จะแก้ไขได้ จึงเป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์ นโยบายควร
ตระหนักไว้ด้วย
สรุป ได้ว่า ขั้น ตอนการวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Hogwood และ Gunn จะทาให้
ผู้สนใจเห็นภาพกระบวนการวิเคราะห์นโยบายตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย แต่ในทางปฏิบัติ
นักวิเคราะห์ นโยบายจะต้องตระหนั กอยู่ เสมอว่า แต่ละขั้นตอนมิได้ดารงอยู่อย่างเอกเทศ แต่จะมี
ความสัมพันธ์กับขั้นตอนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องและในบางขั้นตอนก็อาจมีลักษณะคาบเกี่ยวกันด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย
เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายเป็นส่วนที่สาคัญมากทั้งในขั้นตอนการกาหนดนโยบาย (Policy
Formulation) ขั้ น ตอนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation) และขั้ น ตอนการ
ประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) ถ้ากาหนดนโยบายผิดพลาดไปโดยปราศจากการวิเคราะห์
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อองค์การ สังคมและประเทศชาติได้
อาจกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดของกระบวนการนโยบาย จาเป็นจะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ
ในการวิเคราะห์นโยบายโดยองค์รวม (Holistic) ทั้งสิ้น
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เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย (Techniques of Policy Analysis) นั้น มีหลายประการ ทั้งเทคนิค
เชิงปริ มาณ (Quantitative) และเทคนิคเชิ งคุณภาพ (Qualitative) ส าหรับเทคนิคที่จ ะนามาใช้ใ น
ขั้นตอนการกาหนดโยบายนั้น จะเป็นเทคนิควิ ธีที่ช่วยกลั่นกรองและจากัดวงประเด็นปัญหา ตลอดจน
การพยากรณ์และการคาดคะเนต่างๆ เช่น วิธีเศรษฐมิติ (Econometric Methods) การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) วิธีเดลฟาย (Delphi) วิธีลงความเห็น (Judgmental Methods)
การระดมสมอง (Brain Storming) สาหรับเทคนิควิธีการในการวิเคราะห์นโยบายนั้น ประกอบไปด้วย
หลายเทคนิค แต่ในที่นี้จะนาเสนอเฉพาะเทคนิคที่สาคัญและนิยมใช้ในขั้นตอนของการกาหนดนโยบาย
การนานโยบายไปปฏิบัติ
เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ
1. ตัวแบบเชิงสาเหตุ แ ละผล (A Causal Model) การวิเคราะห์ นโยบายโดยใช้ตัว แบบ
เชิงสาเหตุและผล (Van Meter and Herbert Asher. 1975: 61 อ้างใน ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์.
2540: 162) ปัจจุบันกาลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะการวิเคราะห์นโยบายของภาครัฐ ทั้งนี้
เพราะปั จ จุ บั น ปั ญ หาส่ ว นใหญ่มั กเป็นปั ญหาที่ ส ลั บซับ ซ้อ น มีปัจ จัย ต่า งๆ เข้ ามาเกี่ยวข้อ งหลาย
ประการ และปัจจัยหรือสาเหตุของปัญหาเหล่านั้นก็มักจะเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กัน การกาหนดนโยบาย
การแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และเป็นระบบว่าทาไมหรือสาเหตุใดจึงต้องมี
นโยบายนี้ ถ้าไม่มีนโยบายนี้จะเกิดผลเสียอย่างไร ถ้ามีนโยบายนี้แล้วจะเกิดผลกระทบเชิงบวกหรือ
เชิงลบอะไรตามมาหรือไม่ อย่ างไร เพื่อนาผลการวิเคราะห์ นั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบ ก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกในการกาหนดเป็นนโยบายขึ้นมา และประกาศใช้เป็นนโยบายต่อไป ตัวแบบเชิงสาเหตุ
และผล สามารถอธิบายได้จากแผนภาพที่ 2.4 ดังนี้
Causes
(ที่มา/สาเหตุ)

Policy
(นโยบาย)

Effect
(ผลกระทบ)

Policy Effectiveness
(ประสิทธิผลของนโยบาย)

วัดจากวัตถุประสงค์
วัดความพึงพอใจ

แผนภาพที่ 2.4 ตัวแบบเชิงสาเหตุและผล
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1.1 ลักษณะสาคัญของตัวแบบเชิงสาเหตุและผล มีองค์ประกอบดังนี้
1) มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (Independent and Dependent Variables)
2) มีการควบคุมค่าของข้อมูล (Data Manipulation) ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง
3) เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงค่ า ของตั ว แปรอิ ส ระย่ อ มจะก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามเสมอ
นโยบาย (Policy) ในฐานะที่เป็นผล (ตัวแปรตาม) อธิบายได้ดังนี้
1. ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยสาคัญที่เป็นตัวกาหนดนโยบาย (ตัวแปรอิสระ) ว่าอะไรเป็น
ที่มาหรือสาเหตุ (Causes) ของการกาหนดนโยบาย โดยปกติที่มาหรือสาเหตุของนโยบายมักจะมาจาก
การเรียกร้องของประชาชนที่มีปัญหาและความต้องการ การผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ ความต้องการ
แก้ ไขปั ญหาของข้า ราชการประจ า ความต้อ งการของนั ก การเมื อ ง พรรคการเมื อ ง คณะรั ฐ บาล
ตลอดจนนักวิชาการ ผลที่ตามมาก็คือจะมีการนาปัญหานั้นไปวิเคราะห์อย่างถ่องแท้เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาและหาทางเลือกที่เหมาะสมในการกาหนดนโยบาย
2. ศึกษาปั จจัยส าคัญที่ทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลง โดยพิจารณาว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ท าให้ น โยบายต้ องเปลี่ ย นแปลงไป เช่ น ปั จจั ย การต่ อต้ า นจากประชาชน การต่อ ต้า นจากกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆ นักอนุรักษ์ หรือนักวิชาการ เช่น การริเริ่มจะกาหนดนโยบายบ่อนไก่เสรี นโยบาย
เพิ่มน้าหนักรถบรรทุกเป็น 28 ตัน หรือนโยบายบ่อนการพนันเสรี นโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
หวยออนไลน์ ฯลฯ นโยบายนั้นอาจถูกระงับ หรือให้กลับไปทบทวนนโยบายใหม่ หรือนานโยบายนั้นๆ
ไปทาประชาพิจารณ์ ก่อนตัดสินใจประกาศเป็นนโยบายต่อไป
นโยบายในฐานะที่เป็นเหตุ (ตัวแปรอิสระ) อธิบายได้ดังนี้
1. ศึกษาปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของนโยบาย ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่เอื้อ
ต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย เช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์
การติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของประชาชน การสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชา การสนับสนุนจากพรรคการเมือง หรือจากสื่อมวลชน เป็นต้น
2. ศึกษาผลกระทบ (Effect) ที่เกิดจากการมีนโยบายว่า ถ้ามีนโยบายนี้แล้ ว จะมี
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบอย่างไรตามมาบ้าง ทั้งผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม ผลกระทบ
ระยะสั้น ผลกระทบระยะยาว ผลกระทบที่คาดหวัง และผลกระทบที่ไม่คาดหวัง คาว่า “ผลกระทบ”
หมายถึ ง ผลของนโยบาย แผนงาน หรื อโครงการที่ ประชาชนในพื้ น ที่ห รื อผู้ รั บบริ การ ทั้ ง ที่เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมาย และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบทางตรงคือ ผลที่เกิดขึ้นโดยจงใจ
จากนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นๆ ของรัฐบาล เช่น นโยบายการพัฒนาแหล่งน้า เกษตรกร
ได้รับผลกระทบทางตรงคือ มีน้าสาหรับการเกษตร ส่วนผลกระทบทางอ้อมอาจมีผลกระทบทางบวก
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และผลกระทบทางลบที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นได้ ผลกระทบทางบวกจากนโยบายพัฒนาการเกษตร
ก็คือ เมื่อเกษตรกรมีน้าในการเกษตร เขาจะมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นมีรายได้มากขึ้น และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่วนผลกระทบทางลบก็คือทาให้พื้นที่ทาการเกษตรลดน้อยลง
สรุป การใช้ตัว แบบเชิงสาเหตุและผลมาวิเคราะห์ นโยบาย จะเป็นประโยชน์มาก
เพราะจะช่ ว ยให้ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายคิ ด อย่ า งสมเหตุ ส มผล อธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หา และ
ตั้งสมมติฐานอย่างเป็นระบบ ป้องกันการตัดสินใจกาหนดนโยบายที่ผิดพลาด หรือกาหนดนโยบายตาม
ความชอบของตนเอง อันจะทาให้ไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงและอาจทาให้ขาดความชอบธรรมได้
แต่การวิเคราะห์นโยบายโดยใช้เทคนิควิธีนี้ก็มีข้อบกพร่องอยู่บ้างคือ ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ในเชิงวิจัย
และต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการมาก
ยกตัวอย่างการวิเคราะห์นโยบายโดยใช้ตัวแบบเชิงสาเหตุและผลอย่างง่าย
ตัวแบบเชิงสาเหตุและผลที่ยกตัวอย่างมานี้ เป็นตัวแบบเชิงสาเหตุและผลที่ไม่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน เป็นประโยชน์ในการอธิบายภาพรวมโดยทั่วไปของตัวแบบ (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์.
2540: 162) มากกว่าจะสะท้อนให้เห็นโลกของความเป็นจริง เพราะโลกของความเป็นจริงนั้นมีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าตัวแบบ ดังแผนภาพที่ 2.5

ตัวแปรแทรกซ้อน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

อัตราส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ต่าลง

คุณภาพของอาจารย์สูง

คุณภาพของนักศึกษาดี
ขึ้น

สิ่งสนับสนุน
สิ่งอานวยความสะดวก
แผนภาพที่ 2.5 ตัวแบบเชิงสาเหตุและผล แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของนักศึกษา
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จากแผนภาพที่ 2.5 อธิบายได้ว่า
ตัว แปรตามหรื อตั ว แปรผล (Y) คื อ คุ ณภาพของนั กศึก ษาดี ส่ ว นตั ว แปรต้น หรื อ
ตัวแปรอิสระ (X) คือปัจจัยหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศึกษา นอกจากนั้นยังมีตัวแปรแทรกซ้อน
อีก 3 ตัว คือ
ตั ว แปรแทรกซ้ อนตั วแรก คื อ อั ตราส่ ว นของนั กศึ กษาต่ ออาจารย์ ต่ าลง คื อ เมื่ อ
อาจารย์ 1 คน สอนนั ก ศึ ก ษาต่ อ ห้ อ งเรี ย นจ านวนน้ อ ยลง ก็ ส ามารถแนะน านั ก ศึ ก ษาได้ ทั่ ว ถึ ง
ผลการศึกษาของนักศึกษาก็จะดีขึ้นหรือนักศึกษามีคุณภาพดีขึ้น
ตัวแปรแทรกซ้อนตัวที่สองคือ ถ้าค่าใช้จ่ายในการศึกษา (ตัวแปรต้น) เน้นการพัฒนา
คุณภาพของอาจารย์ เช่น จั ดโครงการพัฒ นาอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมทั้งให้มีโอกาสอบรมสัมมนาในด้านวิชาการใหม่ๆ คุณภาพของอาจารย์ย่อมจะสูงขึ้น
ก็จะสอนนักศึกษาดีขึ้น ผลการศึกษาของนักศึกษาก็จะดีขึ้นด้วย
ตั ว แปรแทรกซ้ อ นตั ว ที่ ส าม คื อ ถ้ า หน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษาจั ด สรรงบประมาณ
สนั บ สนุ น การศึ ก ษา และจั ด ส่ ง อ านวยความสะดวกที่ ดี เ พิ่ ม ขึ้ น อาทิ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น เครื่ อ ง
โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ ฯลฯ ผลการศึกษาของนักศึกษาก็จะดีขึ้น
2. การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System)
ทฤษฎีระบบของ เดวิส อิสตัน (David Easton) เน้นการทางานเป็นขั้นตอน เริ่มจากปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการหรือขั้นตอน (Process) ผลผลิต (Output) ตลอดจนการป้อนกลับของ
ข้อมูล (Feed Back) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่มีอิทธิพลดังแผนภาพที่ 2.6
Environment
Input

Output

Process

Feed back
Environment

แผนภาพที่ 2.6 การวิเคราะห์นโยบายเชิงระบบ (System)
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จากแผนภาพที่ 2.6 อธิบายได้ว่า
ในส่วนแรก นักวิเคราะห์นโยบาย จะต้องทาความเข้าใจเรื่องของปัจจัยนาเข้าของนโยบาย
(Policy Inputs) หรือสาเหตุที่ก่อให้เกิดนโยบายเสียก่อนว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และปัญหานี้ได้รับ
ความสนใจมากน้อยเพียงใด ประชาชนได้รับผลกระทบเพียงใด ในส่วนนี้เทคนิควิธีที่สามารถนามา
ประยุ กต์ใช้ในการค้น หาและแยกแยะปัญหา เช่น การส ารวจทัศนคติ หรือการทาประชาพิจารณ์
(Opinion Surveys) ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่างๆ และการพยากรณ์
(Forecasting) เป็นต้น
ส่วนที่สอง นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องทาความเข้าใจเรื่องทางเลือกของนโยบาย (Policy
Choices) หรือการเปลี่ ยนปั จจั ยนาเข้าของนโยบายให้ออกไปเป็นผลผลิ ต (Output) ของนโยบาย
ขั้นตอนนี้ก็คือ “การกาหนดนโยบาย” ซึ่งเป็นการนาเอาประเด็นปัญ หาเข้าสู่การพิจารณากลั่นกรอง
วิเคราะห์ ผ ลได้ (Benefit) ผลเสี ย หรือค่ าใช้ จ่าย (Cost) ต่ างๆ ตลอดจนการกาหนดวัต ถุประสงค์
(Objective) การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ปั ญ หา (Priority) และการวิ เ คราะห์ ท างเลื อ ก เพื่ อ เลื อ ก
ทางเลือกที่สาคัญที่สุดออกมา ในส่วนนี้เทคนิควิธีที่นามาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์และการคาดคะเน
ผลได้ ผลเสีย และการวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ประกอบไปด้วย วิธีการเชิงปริมาณ อาทิ การวิเคราะห์
แบบอนุกรมเวลา การคาดการณ์แนวโน้ม โบแกรมเส้นตรง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์
ต้นทุนผลประโยชน์ การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เป็นต้น
ส่วนที่สาม นักวิเคราะห์นโยบาย จะต้องเข้าใจเรื่องผลผลิตของนโยบาย (Policy Output)
หรื อ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ โดยตรงจากการก าหนดนโยบาย ขั้ น ตอนนี้ คื อ การน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy
Implementation) โดยองค์ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นนั้น ได้แก่ เทคนิคการ
ออกแบบองค์การแบบใหม่ (Reengineering Technique) เทคนิคการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์
(Management By Objective) หรือ MBO เทคนิคการพัฒนาองค์การ (Organization Development)
หรือเทคนิค OD เทคนิคการสร้างกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle หรือ QCC.) เทคนิค
การควบคุมคุณภาพทั้งหมดขององค์การ (Total Wuality Management หรือ TQM.) เทคนิคการ
บริหารงานแบบ 5 ส. เทคนิคการประกันคุณภาพงาน เป็นต้น
ส่วนที่สี่ นักวิเคราะห์นโยบาย จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับผลลัพธ์ของนโยบาย (Policy
Outcome) ซึ่งรวมถึงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากการนานโยบายไปปฏิบัติ ทั้งผลกระทบที่ตั้งใจ
และผลกระทบที่ไม่ตั้งใจ หรือทั้งผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ ขั้นตอนที่สาคัญของส่วนนี้คือ
การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลว่า เกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง
หลังจากมีการกาหนดนโยบายไปปฏิบัติแล้ว ซึ่งการประเมินผลนโยบายนั้นอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อดู
ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือความเป็นธรรม (Equity) ของนโยบายก็ได้
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แล้วแต่ผู้ประเมินผลต้องการจะประเมิน โดยใช้เกณฑ์อะไร เช่น นโยบายรณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงาน หน่วยงานสามารถประเมินผลสาเร็จของนโยบายได้จากพฤติกรรมในการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ใช้ไฟฟ้าน้อยลง ใช้เครื่องปรับอากาศน้อยลง เป็นต้น เทคนิคที่สามารถนามา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ผล นโยบายสาธารณะนี้ ได้ แ ก่ เทคนิ ค การวิ จั ย ประเมิ น ผล (สุ จิ ต รา
บุณยรัตนันธุ์. 2538: 46–65) เช่น การวิจัยแบบทดลอง (Experimental Designs) และการวิจัยแบบ
ไม่ทดลอง (Non–Experimental Designs) เป็นต้น
ส่ ว นสุ ด ท้ าย นั ก วิ เคราะห์ น โยบายจะต้ องท าความเข้า ใจเรื่ องการป้ อนกลั บ ของนโยบาย
(Policy Feed Back) เป็นการพิจารณาว่านโยบายนั้นสาเร็จหรือล้มเหลว กรณีบรรลุผลสาเร็จก็อาจ
สนับสนุนให้เป็นนโยบายต่อเนื่องต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วนโยบายไม่บรรลุผลสาเร็จ หรือล้มเหลวก็
จะได้พิจารณาว่าบกพร่องขั้นตอนกระบวนการ (Process) หรือขาดปัจจัยนาเข้า (Input) หรืออิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) ก็จะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสียใหม่ หรือล้มเลิก
นโยบาย (ยุตินโยบาย) นั้นเสีย ซึ่งโดยปกติมักจะอาศัยข้อมูลที่ได้รับ การประเมินผลนโยบายเป็นหลัก
ในการพิจารณา โดยทั่วไปผู้กาหนดนโยบายมักจะพิจารณาความต่อเนื่องของตัวนโยบาย มากว่าการ
พิจารณายุตินโยบาย ทั้งนี้เพราะการยุตินโยบาย มักจะได้รับการต่อต้านจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเอานโยบายนั้นไปปฏิบัติโดยตรง เพราะการยุตินโยบายเป็นการ
บ่งชี้ถึงความไร้ประสิทธิภาพหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ
ยกตัวอย่างการวิเคราะห์นโยบายโดยใช้เทคนิคเชิงระบบ
“นโยบายการประกันคุณภาพนักศึกษา”
Environment
Feed Back
Input: ปัจจัยนาเข้า
- นักศึกษามีคุณภาพดีพอควร
- อาจารย์มีคุณวุฒิ
- อาจารย์มีคุณธรรม
- งบประมาณเพียงพอ
- สื่อ อุปกรณ์ ทันสมัย
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ผู้บริหารสนับสนุน

Process: กระบวนการผลิต
- เตรียมการสอนดี
- ประเมินผลการเรียน
- กระบวนการถ่ายทอด
- การสนับสนุนสวัสดิการ
- งานกิจการนักศึกษา
- อาคารสถานที่ดี
- ชุมชนมีส่วนร่วม

OutPut: ผลผลิต
- นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างมีคุณภาพ
- นักศึกษามีงานทา
- เป็นพลเมืองดี
- บรรยากาศการเรียนดี
- กิจกรรมเสริมคุณธรรม

แผนภาพที่ 2.7 แสดงการวิเคราะห์นโยบายโดยใช้เทคนิคเชิงระบบ
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เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เทคนิคการวิเคราะห์น โยบายเชิงคุณภาพ (Quality) เป็นเทคนิคที่วิเคราะห์นโยบายในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการนโยบาย แต่มักนิยมใช้กับการวิเคราะห์ขั้นตอนการกาหนดนโยบาย และการนา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยมิได้วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ แต่จะใช้ความคิดเห็นจากลุ่มคนเป็นหลัก ซึ่งในที่นี้
ขอยกตัวอย่างเทคนิคบางเทคนิคที่นิยมใช้กันคือ
1. เทคนิคเดลฟาย (Delphi)
เทคนิค “เดลฟาย” เป็นชื่อวิหารศักดิ์สิทธิ์ในสมัยกรีกโบราณ ซึ่งประชาชนนิยมไปขอคาทานาย
หรือคาพยากรณ์เหตุการณ์หรือความเป็นไปได้ในอนาคต โดยอาศัยมติของกลุ่มผู้เชี่ ยวชาญ (Expert)
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปอันน่าเชื่อถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และข้อสรุปจากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะสามารถ
นามาใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ ได้ เทคนิคเดลฟายจึงเป็นเทคนิคที่ใช้กลุ่ มผู้ เชี่ยวชาญ
มาร่วมศึกษาปัญหา และกาหนดทางเลือกต่างๆ ซึ่งไม่อาจได้คาตอบด้วยวิธีการทางสถิติหรือเชิงปริมาณ
แต่จะเป็นข้อความหรือการบรรยายความที่มีหลักการและความเป็นไปได้ อันจะนาไปสู่การกาหนด
นโยบายต่อไป ยกตัวอย่างการนาเทคนิคเดลฟายไปใช้ เช่น การวิเคราะห์นโยบายการขยายโอกาสทาง
การศึกษา นโยบายป้องกันการค้าประเวณีข้ามชาติ นโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบาย
แก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ในสั ง คม นโยบายการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ นโยบายการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ นโยบายฟื้นฟูสถาบันการเงิน เป็นต้น
ขั้นตอนของเทคนิค เดลฟาย มีดังนี้
1) การกาหนดประเด็นปัญหาที่จะศึกษา หรือปัญหานโยบายที่เป็นปัญหาสาคัญขณะนั้น เช่น
ปัญหาด้านเศรษฐกิจตกต่า หรือปัญหาเรือประมงไทยรุกล้าน่านน้าสากลของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
2) การเลื อ กกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง ควรเป็ น ผู้ ร อบรู้ (Expert) ในปั ญ หานั้ น ๆ อย่ า งแท้ จ ริ ง
มีประสบการณ์ มีตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ จานวนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีประมาณ 10–15 คน
3) ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหลายๆ ขั้นตอน เพื่อให้เป็นมติที่มี
ความแม่นตรง (Validity) และเชื่อถือได้ (Reliability)
4) สรุปผลจากการแสดงความคิดเห็นการพยากรณ์ และการเสนอแนะทางเลือกในการแก้ไข
ปั ญหาจากลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่อเสนอทางเลื อกที่เหมาะสมแก่ ผู้ มีอานาจ เพื่อตัด สิ นใจกาหนดเป็ น
นโยบายต่อไป อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคเดลฟายสาหรับวิเคราะห์นโยบายเพียงประการเดียวอาจ
ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การตั ด สิ น ใจในปั ญ หาส าคั ญ ๆ ความคิ ด เห็ น ที่ ร อบคอบจากผู้ เ ชี่ ย วชาญอาจ
เปลี่ยนแปลงได้จากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนั้น นักวิเคราะห์นโยบายจึงควรใช้เทคนิค
การวิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ หรือเชิงสถิติควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีความแม่นตรง (Validity)
และน่าเชื่อถือได้ (Reliability)
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2. เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brain Storming)
เทคนิค “การระดมพลังสมอง” มาจากคาว่า “Brain” กับ “Storming” หมายถึง การให้ได้มา
ซึ่งความคิดอันหลากหลาย จากกลุ่มบุ คคลภายในระยะเวลาอันสั้ น และจากัด ซึ่งเป็นเทคนิคการ
มาร่วมประชุมกันของกลุ่มคน โดยอาศัยการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ จากการระดมความคิด เทคนิคการประชุมแบบนี้
เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมาก เพราะใช้ค่อนข้างง่าย สะดวกในการปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและเป็นการเสริมสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อีกด้วย สมาชิก
จะรู้สึกสนุกสนานเป็นกันเอง (อุทัย บุญประเสริฐ. 2540: 1) ดังนั้นนักวิเคราะห์นโยบายที่เป็นนโยบาย
ด้านสังคม อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาการศึกษา ปัญหายาเสพติดให้โทษ
ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาการย้ายถิ่น ฯลฯ ควรจะวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง
จากผู้รู้และผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่ายอย่างกว้างขวาง
2.1 สาระสาคัญของการระดมพลังสมอง
เทคนิคการระดมพลังสมอง มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) การให้ ได้ มาซึ่ งความคิ ดจากลุ่ ม คนหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็ นความคิ ด
ประเภทใด จะมีประโยชน์หรือไม่ ไม่สาคัญ แต่ทุกคนต้องได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางโดย
ไม่ให้มีการท้วงติงจากบุคคลอื่น
2) ต้องให้ได้ความคิดหลากหลายจากสมาชิกมากที่สุดเท่าที่จะได้มา
3) ความคิ ด เห็ น เหล่ า นั้ น ต้ อ งมาจากคณะบุ ค คลที่ ม าร่ ว มประชุ ม กั น
ซึ่งมักจะมีจานวนไม่มากนัก แต่เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นความ
คิดเห็นที่มาจากคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
4) ต้องเป็นการคาดคั้นให้ได้ความคิดในระยะเวลาอันสั้นและจากัด เพราะ
ถ้าใช้เวลานานในการระดมพลังสมอง หรือระดมความคิด ผู้เข้าร่วมประชุมจะเบื่อหน่าย และอาจจะ
ไม่ให้ความคิดเห็นที่ดีเท่าที่ควร
2.2 หลักการสาคัญของการระดมพลังสมอง
หลักการสาคัญที่เป็นพื้นฐานสาหรับการประชุมแบบระดมพลังสมอง หรือการประชุม
แบบระดมความคิด ประกอบด้วย
1) ผู้นาการประชุม ต้องเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้สมาชิกแสดง
ความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเสรี ในประเด็นปัญหาที่ตั้งขึ้น ให้ข้อคิดเห็นในปริมาณที่มาก
ที่สุดในเวลาประมาณ 10 –15 นาที โดยยังไม่ต้องคานึงถึงคุณภาพของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ไม่ต้องคานึงถึงความถูกต้อง หรือความเป็นไปได้ แต่มุ่งให้ได้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้มากที่สุด
2) ห้ามมิให้มีการโต้แย้ง ติติง ข้อคิด หรือความเห็นที่เสนอ ข้อคิดหรือความเห็น
ที่สมาชิกในที่ประชุมเสนอขึ้นมาแต่ละข้อนั้น ไม่ให้มีการซักไซ้ไล่เลียง ห้ามการตาหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้ใดทั้งสิ้น
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3) ทุกคนในที่ประชุมมีสิทธิเสมอภาคกันในการเสนอความคิดเห็น ในเรื่ องที่
กาลังพิจารณากันอยู่ ทุกคนมีสิทธิและได้รับการประกันสิทธิในการเสนอได้โดยเสรี ไม่ว่าข้อเสนอนั้นจะ
แปลกประหลาด หรือพิสดารเพียงใดก็ตาม จะเน้นบรรยากาศแบบเป็นกันเอง
4) ต้องเขียนหรือแสดงข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นแต่ละข้อให้สมาชิกใน
ที่ประชุมได้เห็นอย่างชัดเจนทุกข้อที่เสนอ
5) มีก ารกระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก เสนอความคิด เห็ น ที่ แปลกๆ ใหม่ ๆ ไม่ว่ า ความ
คิดเห็นนั้นจะเป็นแบบเพี้ยนๆ หรือไม่ก็ตาม จะซ้าซ้อนกับความคิดเห็นคนอื่นบ้างก็ได้
6) สมาชิกที่ร่วมประชุม จะมีจานวนน้อยหรือมากก็ได้ ไม่มีการจากัดตายตัว
แต่ถ้ามีสมาชิกมากเกินไป การดาเนินการประชุมจะเป็นไปไม่ค่อยสะดวก จานวนที่พอเหมาะน่าจะเป็น
15–20 คน หรือไม่เกิน 25 คน และถ้าสมาชิกทุกคนมีพื้นฐานประสบการณ์ในเรื่องที่พิจารณาค่อนข้างดี
ผลที่ได้จากการประมวลความคิดด้วยวิธีนี้ มักจะได้ประโยชน์ค่อนข้างสูง
7) เมือ่ ระดมความคิดจนได้ข้อคิดเห็นหมดแล้ว หรือเมื่อได้มากที่สุดแล้ว จึงค่อย
ย้อนกลับมาพิจารณาในรายละเอียดแต่ละข้อที่เสนอในภายหลัง เมื่อได้ข้อเสนอที่มากพอสมควรแล้ว
ก็ให้หยุดระดมความคิด ให้ที่ประชุมกลับคืนเข้าสู่สภาพปกติก่อน แล้วจึงค่อยมาตรวจสอบทบทวน
ข้อคิดเห็นเหล่านั้นใหม่ทั้งหมด แล้วจัดทาเป็นข้อเสนอแนะใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมข้อเสนอแนะบางข้อ
ไว้ด้วย แก้ไขบางข้อ ปรับปรุงใหม่ แล้วพิจารณาเลือกข้อที่ดี มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
2.3 ขั้นตอนการระดมพลังสมอง
เทคนิคการประชุมแบบระดมพลังสมองนี้ แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ
1) การปลุกระดม และการประมวลความคิด หรือข้อเสนอแนะ
2) การพิจารณาปรับปรุงและเลือกความคิดเห็น และข้อเสนอที่ดีๆ ไว้ใช้
ทั้งสองส่ว นดังกล่าวนี้ เมื่อนามากาหนดเป็นรายละเอียดในการปฏิบัติการ
ประชุมจะประกอบด้วย การดาเนินการดังต่อไปนี้
1) เมื่ อ สมาชิ ก เข้ า ประชุ ม พร้ อ มกั น แล้ ว ประธานการประชุ ม แจ้ ง เรื่ อ งที่
กาหนดให้ที่ประชุมพิจารณา และแนวทางดาเนินการหรือกติกาการประชุมให้สมาชิกทราบ แล้วทา
หน้าที่คอยกระตุ้น ชักนาให้สมาชิกเสนอข้อคิด หรือข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
2) ประธานคอยกากับให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างเสรี
ให้มากที่สุด ส่วนใหญ่แล้วข้อคิดเห็นที่ระดมในขั้นแรกจะมีตั้งแต่ 3 –5 เท่า หรืออาจมากกว่านั้นของ
ผู้เข้าร่วมระดมความคิด
3) ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สมาชิกเสนอต่อที่ประชุม ประธาน
จะต้องดูแล
4) บันทึกข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นแต่ล ะข้อของทุกคน และแสดงให้
สมาชิกในที่ประชุมทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนทุกข้อที่เสนอ
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5) ประธานต้องพยายามสร้างบรรยากาศแบบกันเอง และกระตุ้นให้ความคิดของ
สมาชิกปรากฏออกมาเป็นธรรมชาติ ออกมาโดยไม่รู้สึกตัว ให้รู้สึกง่ายๆ สบายๆ ที่จะให้ข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็น
6) เมื่อได้ข้อเสนอแนะมากที่สุดหรือหมดแล้ว ในเวลาที่กาหนด อาจให้หยุดพัก
ชั่วคราว แล้วกลับมาระดมความคิดกันใหม่ในเรื่องเดิมอีกก็ได้ ถ้าต้องการความคิดเห็นเพิ่ม
7) เมื่อพิจารณาว่าได้ความคิดเห็นเพียงพอแล้ว ให้ยุติการระดมความคิด และ
ให้ ก ลั บ มาประชุ ม ในภาวะปกติ กลั บ มาพิ จ ารณาทบทวน ประเมิ น คุ ณ ค่ า ของความคิ ด เห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะแต่ล ะข้อ โดยประธานต้องคอยดูแ ลให้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ข้อคิดเห็ น ในลั กษณะที่
พาดพิงถึงตัวบุคคลผู้เสนอความคิดเห็น เช่น เกณฑ์ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความไม่เหมาะสม
ความจากัดเรื่องเวลา เทคนิค ทรัพยากรในการบริหาร เป็นต้น
8) ในบางกรณี อาจระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมสาหรับบางข้อที่เห็นว่าดีแต่มี
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจากัด หรือมีความจากัดอย่างอื่น โดยระดมความคิดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ
ในประเด็นนั้นโดยเฉพาะให้ได้มากที่สุด แล้วพิจารณาทบทวนเฉพาะกรณีนั้นต่อไป
ในการระดมพลังสมองนั้น นับว่าเป็นเทคนิคที่ได้รับการนิยมมากเทคนิคหนึ่ง
สาหรับการวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก และปัญหานั้นไม่ต้องวิเคราะห์เชิงปริมาณถึงผลได้
ผลเสียที่เป็นตัวเงิน แต่การระดมสมองจะบังเกิดผลดีได้นั้น อยู่ที่ผู้ นาในการประชุมกลุ่มมีความเชื่อ ใน
เบื้องต้นว่า การระดมพลังสมองนั้นให้ประโยชน์จริง และจะต้องมีบทบาทเป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกทุกคน
เกิดความคิดอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้สมาชิกขัดแย้งกัน มีการควบคุมให้การดาเนินการระดมพลังสมอง
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เป็นตัวขวางการไหลวนของความคิดของสมาชิกกลุ่ม “เสมือนเป็น
นายท้ายเรือคอยให้จังหวะฝีพาย และคัดท้ายเรือให้ตรง แต่มิใช่ห้ามไม่ให้คนพายเรือ”
จากข้อมูลข้างต้น มีวิธีการและการวิเคราะห์นโยบายหลายแบบซึ่งคณะผู้วิจัยสามารถเลือกใช้
ได้อย่างอิสระโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของเนื้อหาและขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งใน
งานวิจัยนี้เลือกใช้การวิเคราะห์นโยบายของ Carl V. Patton ซึ่งได้กล่าวถึงวิธีการและขั้นตอนในการ
วิเคราะห์นโยบายไว้ทั้งหมด 6 ขั้นตอน ซึ่งสามารถใช้ในการวิเคราะห์นโยบายได้ทุกระดับ รายละเอียด
ดังนี้
3. การวิเคราะห์นโยบายของ Carl V. Patton
Carl V. Patton (1985) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ ระดับภาคและระดับท้องถิ่น โดยมีแนว
วิธีการของแนวคิดและประเด็นเพื่อพิจารณาในการวิเคราะห์นโยบายในทางปฏิบัติแบ่ งออกเป็น 6
(6 Easy Steps for Successful Policy Analysis) ขั้นตอน ดังนี้
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1. ยืนยันและกาหนดรายละเอียดของปัญหา เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่สุดและสาคัญมาก
ที่สุด เนื่องจากมีบ่อยครั้งที่วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนหรือบางครั้งขัดแย้งกันเอง ขั้นตอนนี้จะเป็นรากฐาน
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของผลลั พ ธ์ ที่ จ ะได้ ต ลอดทั้ ง กระบวนการวิ เ คราะห์ น โยบาย
นักวิเคราะห์จะต้องถามคาถามต่อทั้งผู้สนใจที่เกี่ยวข้องและแนวทางของผลลัพธ์ที่จะได้รับ เราควรตั้ง
คาถามของปัญหาในแนวทางที่ลดความคลุมเครือต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับการอ้างอิงในอนาคต
2. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล เพื่อเปรียบเทียบวัดและเลือกระหว่างทางเลือก
ต่างๆ หลั กเกณฑ์ที่เกี่ย วข้องต่างๆ จึงควรถูกกาหนดขึ้น ในขั้นตอนนี้ควรจะมีการพิจารณาต้นทุน
ผลประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ สุ ท ธิ์ ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความเสมอภาคและความคล่ อ งตั ว
ในการบริหาร ความสอดคล้องกัน กฎหมายและการยอมรับได้ทางการเมือง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ควรได้รับการพิจารณาในการประเมินผลนโยบาย ซึ่งนโยบายจะส่งผลเสียหรือได้ประโยชน์ต่อ
เฉพาะบางกลุ่ มหรื อ ต่อ กลุ่ ม ต่า งๆ ขึ้น อยู่ กับ จานวนของทางเลื อ กและทางเลื อกที่ยุ่ งยากมากกว่ า
ทางเลือกอื่นๆ ควรได้รับการพิจารณา แต่ในท้ายที่สุดแล้วจะถูกตัดสินโดยการวิเคราะห์ภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
3. กาหนดทางเลือกของนโยบาย ควรดาเนินการขั้นตอนที่ 1 และ 2 ให้แล้วเสร็จ
เรี ยบร้อยก่อน เพราะการวิเคราะห์นโยบายเป็นหลั กการที่ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้าง
ทางเลือกของนโยบายมีความจาเป็นต้องมีความเข้าใจปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน
ทางเลือกที่เป็นไปได้ประกอบด้วย “แนวทางการไม่มีการดาเนินการอะไรเลย (Do nothing approach)”
และวิธีการอื่นที่ส่งผลดีต่อผลลัพธ์ที่ได้ การผสมผสานทางเลือกต่างๆ ทาให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาที่ดี
ซึ่งไม่เคยคาดคิดมาก่อน การอาศัยประสบการณ์ในอดีตจากกลุ่มอื่นๆ หรือการวิเคราะห์ นโยบาย
ช่วยสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น ตลอดทั้งมีความจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงการ
กาหนดจานวนทางเลือกแต่เนิ่นๆ ในขั้นตอนนี้ ทางเลือกทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาก่อนจัดเป็น
หมวดหมู่ของทางเลือกต่างๆ ที่ได้รับการปรับลดจานวนแล้ว การระดมสมอง การวิจัย การทดลอง การเขียน
วิเคราะห์ส ถานการณ์ห รื อหลักการในการเขียนแผนที่มโนทัศน์ (Concept mapping) ช่ว ยค้นหา
ทางเลือกใหม่ซึ่งจะช่วยนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ประเมินทางเลือกของนโยบาย การประมวลทางเลือกต่างๆ ไปเป็นยุทธศาสตร์
เป็นขั้นตอนต่อไปเพื่อให้บรรลุผลของการวิเคราะห์นโยบายอย่างละเอียด มีความจาเป็นต้องประเมิน
ว่า ความเป็นไปได้ของแต่ละทางเลือกทาให้เกิดประโยชน์ต่อหลักเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้แล้วอย่างไร
ดังนั้นจึงมีความต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ระดับความแตกต่างของอิทธิพล ซึ่งก็คือปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านสังคม ปัญหาในมิติต่างๆ เหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึ่งก็คือผลตอบแทนและต้นทุนต่อทางเลือก คาถามทางการเมืองต่างๆ ในการบรรลุ
เป้ าหมายได้ รั บ การวิเคราะห์ เพื่อดูว่ าได้ต อบสนองความต้อ งการภาคส่ ว นที่ให้ ความสนใจ ในการ
วิเคราะห์นโยบายมากน้อยเพียงใด ซึ่งการวิเคราะห์อย่างกระชับนี้ ปัญหาต่างๆ อาจยังไม่ปรากฏชัด
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ตามที่ได้กาหนดไว้ ปัญหาที่กาหนดไว้ในขั้นตอนแรกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะถูกอธิบายภายหลัง
การประเมินทางเลือกต่างๆ ในรายละเอียด มุมมองใหม่ๆ ของปัญหาบางทีพบว่ามีอยู่บ้างและมีความ
แตกต่างจากปัญหาที่ระบุไว้เดิม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ทาให้วิธีการวิเคราะห์นโยบายเกิดการนา
ข้อมูลต่างๆ กลับมาใช้ใหม่ในทุกขั้นตอน ประสิทธิภาพจะสูงขึ้น เมื่อหลายๆ โครงการได้รับการวิเคราะห์
และประเมิน แทนที่จะเป็นโครงการเดียวและมีรายละเอียดมาก ทาให้มีกรอบของทางเลือกที่เป็นไปได้
กว้ า งขวางมากขึ้ น ซึ่ ง Patton แนะน าให้ ห ลี ก เลี่ ย งการใช้ แ นวทางที่ น ามาใช้ ไ ด้ ทั่ ว ไป (Toolbox
approach) ซึ่งค้นหาทางเลือกต่างๆ โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ที่คุ้นเคย แต่ควรเปลี่ยนมาใช้ แนวทาง
การวิเคราะห์ที่แตกต่างเพื่อการวิเคราะห์หาทางเลือกที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนถึง
ความจาเป็นในการประเมินแต่ละทางเลือกให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินที่หลากหลายตาม
ลักษณะเฉพาะตัวของวิธีการวิเคราะห์นโยบาย
5. แสดงและสร้างความแตกต่างระหว่างทางเลือกของนโยบาย ผลของการประเมิน
ทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงระดับของความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดแต่ละตัว
วิธีการเปรียบเทียบใช้ในการสรุป คุณภาพต่างๆ มีส่วนช่วยในการสร้างความแตกต่างระหว่างทางเลือก
สถานการณ์ต่างๆ ที่ใช้กับวิธีการเชิงปริมาณและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการพิจารณาความ
ซับซ้อนทางการเมืองสามารถหลอมรวมเป็นทางเลือกทั่วๆ ไป ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ตั้งแต่
ช่วงเริ่มต้นทาการวิเคราะห์ ในการเปรียบเทียบและสร้างความแตกต่างของแต่ละทางเลือกจึงมีความ
จาเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านกฎหมายและคัดค้านการ
บริหารจัดการของแต่ละทางเลือก การวิเคราะห์นโยบายเป็นปัจจัยหลักของการตัดสินใจเพื่อสร้าง
ความแตกต่างระหว่างทางเลือก แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางบวกและทางลบที่ถูกนามาใช้ในการ
ดาเนินนโยบาย แนวทางด้านการเมืองนี้ในที่สุดแล้ว จะวิเคราะห์ว่าจานวนของผู้มีส่วนร่วมนี้จะมีส่วน
ช่วยปรับปรุงหรือการดาเนินนโยบายอย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยวิจารณ์ว่าความร่วมมือภายในของ
หน่ ว ยงานที่ส นใจหรื อภาคส่ ว นที่ ส นใจจะมีบ ทบาทที่ ส าคัญ อย่างไร ต่อ ผลลั พธ์ ของการวิเ คราะห์
นโยบาย การผสมผสานสองหรือสามทางเลือกเข้าด้วยกันเป็นวิธีที่พบได้บ่อยๆ ในการบรรลุผลการ
วิเคราะห์นโยบายที่สมเหตุสมผล
6. ติดตามนโยบายที่นาไปปฏิบัติ เพื่อยืนยันถึงความต่อเนื่องและสรุปว่านโยบายได้
ก่อให้เกิดผลกระทบ แม้ว่า หลังจากที่นโยบายบางอย่างได้นาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ยังมีข้อสงสัยว่า
ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมหรือไม่และแม้กระทั่งต้องการทราบว่า นโนบายที่ถูกเลือก
มาใช้นั้นกาลังมีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่ ข้อคานึงนี้ต้องการให้มีการรั กษาและ
ติ ด ตามนโยบายและแผนงานต่ า งๆ ในระหว่ า งการน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ รั บ รองว่ า จะไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความไม่ตั้งใจ เพื่อวัดผลกระทบที่นโยบายได้สร้างไว้ เพื่อสรุปว่านโยบายได้สร้าง
ผลกระทบตามที่ตั้งใจไว้และเพื่อตัดสินว่านโนบายดังกล่าว ควรได้รับการดาเนิน การต่อ ควรปรับปรุง
หรือยกเลิก โดยสาระสาคัญแล้ว เรากาลังพูดถึงน้าหนักภายในว่าแผนงานนั้นได้สร้างความแตกต่าง
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หรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสาคัญมาก เนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่การประเมินแผนงานและการ
ออกแบบงานวิจัยได้ถูกผนวกไว้ในขั้นตอนพิเศษนี้

ตอนที่ 6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเรียนดนตรีเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนโดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเครื่องดนตรี มีทักษะในการเล่นดนตรี มีสมาธิ มีระเบียบ วินัย ฝึกความ
อดทนและสามารถนามาพัฒนาการปฏิบัติดนตรีในขั้นต่อไปอย่างถู กต้องเหมาะสมและเกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติดนตรีร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
รวมทั้งผสมผสานศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมสากล ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาดนตรี
จี ร ะศั ก ดิ์ ย่ า นกลาง (2542) วิ จั ย เรื่ อ ง เปรี ย บเที ย บสถานภาพการจั ด การเรี ย นการสอน
วิชาดนตรีในโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตเทศบาลตาบลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์กับโรงเรียนสาธิต
สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ในกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า โรงเรี ย นสาธิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย ใน
กรุ ง เทพมหานครใช้ ห ลั ก สู ต รดนตรี ซึ่ ง สร้ า งขึ้ น เอง ส่ ว นโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาในเทศบาล
ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทาหน้าที่ครูผู้สอนวิชาดนตรีศึกษาไม่มีคุณวุฒิทางดนตรี ซึ่งส่งผลให้
ไม่สามารถเขียนแผนการสอนและเตรียมการสอนได้ อาจารย์ดนตรีส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องดนตรี ทาให้ขาดความเชื่อมั่นในกิจกรรมการเรียนการสอน บางครั้งก็ไม่สอนหรือสอนไม่ครบ
ตามเนื้อหา รวมไปถึงกลุ่มอาจารย์ไม่มีความรู้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีนั้นๆ ยิ่งไปกว่านั้นผลการวิจัย
ส่วนใหญ่ยังพบว่าอาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในทักษะด้านดนตรีจะไม่สามารถเขียนแบบแผนการสอน
วิชาดนตรีได้ แต่ใช้วิธีเลือกเนื้อหาที่ตนเองสอนได้จากหนังสือเสริมแล้วนามาสอนโดยไม่มีการศึกษา
แผนการสอนมาก่อนและไม่สามารถสอนซ่อมเสริมในจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนไม่ผ่านได้
วรรณะ ศาลางาม (2561) วิจัย เรื่อง การศึกษาสมรรถนะของครูดนตรีด้านความสามารถทาง
ดนตรีในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะของครูดนตรี
ด้านความสามารถทางดนตรีในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ครู ผู้สอนในรายวิชาดนตรี
สามารถแยกออกได้ คือ ครูที่จบวุฒิ การศึกษาทางดนตรีโดยตรงและครูที่ไม่จบวุฒิทางการศึกษาแต่
สามารถทาวงดนตรีได้ห รือสอนแทนครูท่านเก่าที่ย้ายไป ครูที่ไม่ได้จบวุฒิ ทางการศึกษาทางดนตรี
ก็สามารถทาวงดนตรีได้แต่ไม่คล่องแคล่ว เชี่ยวชาญ ต้องจ้างวิทยากรมาช่วย ส่วนครูที่จบด้านดนตรี
โดยตรงสามารถทาวงดนตรีในโรงเรียนได้และสามารถบรรเลงรวมวงได้ เช่น วงสตริง วงโฟล์คซอง
และวงปี่พาทย์ ถึงอย่างไรก็ตามครูผู้สอนดนตรีในสถานศึกษาก็ยังไม่เพียงพอ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในเรื่ อ งสมรรถนะของครู ด นตรี ด้ า นการปฏิ บั ติ ไ ด้ ผ ลดั ง นี้ คื อ ครู ผู้ ส อนดนตรี ใ นโรงเรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถแยกออกได้ คือ ครูที่จบวุฒิการศึกษาทางดนตรีโดยตรงและครูที่
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ไม่จบวุฒิ ทางการศึกษาแต่สามารถทาวงดนตรีได้หรือสอนแทนครูท่านเก่าที่ย้ายไปและครู ผู้สอนที่
สถานศึกษาไม่เพียงพอ ในส่วนของเครื่องดนตรี ครูดนตรีสากลส่วนมากไม่สามารถซ่อมเครื่องดนตรี
อีเล็กทรอนิกส์ได้ ต้องส่งร้านซ่อมอย่างเดียว ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ส่วนด้านครูดนตรีไทย
ส่วนมากสามารถซ่อมเครื่องดนตรีไทยได้ ส่วนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีครูส่วนใหญ่สามารถดูแล
รักษาเครื่องได้เป็นอย่างดี และด้านปฏิบัติเครื่องดนตรี มีครู ผู้สอนส่วนน้อยเล่นเครื่องดนตรีไ ม่ค่อย
ชานาญ ส่วนครูผู้สอนดนตรีที่จบดนตรีโดยตรงสามารถเล่นดนตรีได้ชานาญ วงดนตรีต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนนั้นต้องอาศัยครูผู้สอนเป็นส่วนใหญ่
เอื้อมเดือน ตั้งเจริญถาวร (2557) วิจัย เรื่อง การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบว่า ขาดครูที่ ทาหน้าที่เป็น
คณะกรรมการที่มีความรู้ด้านดนตรี ผู้บริหารแก้ไขปัญหาโดยรับสมัครครูผู้สอนอัตราจ้างวิ ชาดนตรี
และครูผู้ สอนขาดประสบการณ์ในการวางแผนการสอน ผู้บริหารแก้ไขปัญหาโดยจัดประชุมชี้แจง
ให้ความรู้ คาชี้แนะแก่ครูผู้สอนด้านความรู้ความสามารถของครูดนตรี ครูผู้สอนดนตรีมีความสามารถ
ทาวงดนตรีในโรงเรียนและการบรรเลงดนตรี สามารถดูแลรักษาเครื่องดนตรีได้ แต่ไม่สามารถซ่อม
เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ได้ ต้องส่งร้านซ่อมอย่างเดียว โดยครูดนตรีไทยสามารถเล่นได้ทุกเครื่อง
ในวง ครูดนตรีสากลเล่น เครื่องมือเอกตนเองได้และเล่นเครื่องมืออื่นได้ตามความสนใจส่ว นบุคคล
ครูดนตรีพื้นบ้านมีความสามารถหลากหลายและทั้งหมดสามารถจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนได้
อย่างไม่มีอุปสรรค มีข้อเสนอแนะคือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีหรือการจัดแผนการเรียนของ
สถาบั น ที่ ผ ลิ ต ครู ด นตรี ใ ห้ ผู้ เ รี ย นสามารถปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ด้ ทั้ ง ดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ากล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งควรส่งเสริมให้ครูดนตรีควรได้รับการอบรม สัมมนา
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถทางดนตรีด้านทฤษฎีและปฏิบัติทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล
อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง (2557) วิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
การจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล
จุดมุ่งหมาย เนื้อหาการฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม สื่อ และวัสดุอุปกรณ์
การวั ดและประเมิน ผล โดยเนื้ อหาการฝึ กอบรม แบ่ง ออกเป็น 3 หน่ว ย คือ หน่ว ยที่ 1 หลั กสู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (สาระดนตรี) หน่วยที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดนตรี
และหน่วยที่ 3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ในศตวรรษที่ 21 จากการ
ประชุมสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญกลุ่ม พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมที่พัฒนาขึ้น เป็นหลักสูตรฝึ กอบรมที่ดี
มีความน่าสนใจ สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง และเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบัน
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สามารถนาไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ส่วนผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
ของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ชินกร ต. เทียนประเสริฐ (2551) งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาตามหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรม
วิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน
ทั้งหมด 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมิ นค่า
โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาทั้ง 4 แห่ง โดยใช้ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว ซึ่งกล่าวถึง The National Association of Schools of Music ในสหรัฐอเมริกา
สมาคมโรงเรียนดนตรีแห่งชาติ ได้กาหนดเป้าหมายของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดนตรี
ศึกษาไว้ 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1) ด้านการปฏิบัติ (Performance) 2) ด้านทักษะการฟังและการวิเคราะห์
(Aural Skills and Analysis) 3) ด้านการประพันธ์และการด้นสด (Composition and Improvisation)
4) ด้ า นประวั ติ แ ละเพลงที่ พ ร้ อ มแสดงออก (History and Repertory) 5) ด้ า นการสั ง เคราะห์
(Synthesis) และ 6) ด้านสมรรถนะการสอน (Teaching Competencies) ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะ
ทางดนตรี ด้านทฤษฎีพื้น ฐานทางดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ บ้า นสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครที่ นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะด้ า นทฤษฎี ด นตรี อ ยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
2. สมรรถนะทางดนตรี ด้า นปฏิ บั ติ ด นตรี ข องนั กศึ ก ษาทั้ ง 4 แห่ ง อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มี เ พี ย ง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั น ทรเกษมที่ นั ก ศึ ก ษามี ส มรรถนะด้ า นปฏิ บั ติ ด นตรี อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
3. สมรรถนะทางดนตรี ด้ า นการบริ ห ารจั ด การดนตรี ข องนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมอยู่ในระดับมาก ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นัน ทาและมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครมีส มรรถนะด้านทฤษฎีดนตรีอยู่ในระดับปานกลาง
4. สมรรถนะทางดนตรี ด้านเทคโนโลยีดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ สวนสุ นันทาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอยู่ในระดับมาก ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักศึกษามีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดนตรีอยู่ในระดับปานกลาง
5. สมรรถนะทางดนตรีของนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะทาง
ดนตรีโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.56 เมื่อนาสมรรถนะทางดนตรีทั้ง
4 ด้าน มาจาแนกเป็นราย พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะ
ทางดนตรีไม่แตกต่างกันในเกือบทุกด้าน มีเพียงด้านเทคโนโลยีดนตรี ที่นักศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่แตกต่างกัน มีสมรรถนะทางดนตรีแตกต่างกัน โดยมีค่า (p) เท่ากับ 0.004 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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วรรณวุฒิ วรรณารุณ (2553) วิจัย เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ที่มี
ต่อทัก ษะทางดนตรี ข องนั ก เรี ย นชั้น มั ธ ยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวั ดทรงธรรม อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2552 ที่มีทักษะทางด้านดนตรีที่น้อย จานวน 20 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่ายจากประชากรและสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
10 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได จากการสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนที่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได เพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรี ตลอดการทดลอง
พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือความสนใจ ความเอาใจใส่ และความกระตือรือร้น ทั้งในการทดลองและ
การทากิจกรรมได้เป็นอย่างดี กลุ่มควบคุมได้รับการให้ข้อสนเทศ แบบแผนการทดลองของงานวิจัย
ครั้งนี้เป็นแบบ Randomized Control Group Pretest–Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ t–test ผลการวิจั ย สรุ ปได้ดังนี้ นั กเรียนมีทักษะทางดนตรีมากขึ้น หลั งจากได้รับการใช้
กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์นโยบาย คือ การศึกษากระบวนการ
ในการวิเคราะห์ ปัญหานโยบายและสาเหตุของปัญหา วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาทางเลือกของ
นโยบายในการแก้ปัญหา ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของแต่ละทางเลือก รวมทั้งผลกระทบซึ่งคาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามทางเลือกนั้นๆ และเสนอผลการวิเคราะห์ให้ผู้มีอานาจตัดสินใจ โดยอาจ
ระบุด้วยว่า ทางเลือกใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หรือไม่ระบุก็ได้ ทั้งนี้โดยใช้สหวิทยาการ (Interdisciplinary)
และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งรูปแบบการวิเคราะห์นโยบาย (Form of Policy Analysis)
ออกได้ 3 รูปแบบ ตามประเภทของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายแล้ว คือ
1. รูปแบบการวิเคราะห์นโยบายก่อนนาไปปฏิบัติ (Prospective Policy Analysis) หมายถึง
รู ป แบบการวิ เคราะห์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การผลิ ต และการแปลงข่า วสาร ก่ อนขั้น ตอนการปฏิบั ติต าม
นโยบาย (Policy Actions) จะเริ่มขึ้นและนาไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์นโยบายก่อนนานโยบายไป
ปฏิ บั ติ นี้ มั ก ก่ อ ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งมาก ระหว่ า งทางเลื อ ก (Alternatives) ในการแก้ ปั ญ หาที่ ต นชอบ
มากกว่ า กั บ ความพยายามในการแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว เช่ น มี ผู้ ป ระมาณว่ า การวิ เ คราะห์ น โยบาย
ก่อนนาไปปฏิบัตินี้ รัฐบาลนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ปฏิบัติจริงไม่เกิน 10% เท่านั้น เพราะรัฐบาลคิดว่า
มีเวลาน้อยในการที่จะดารงตาแหน่งทางการเมืองจึงไม่ค่อยเห็นความสาคัญของการวิเคราะห์นโยบาย
ก่อนนาไปปฏิบัติและบางครั้งรัฐบาลก็ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นโยบายนั้นๆ และที่สาคัญก็คือ
รัฐบาลตัดสินใจกาหนดนโยบายตามที่ตนชอบหรือสนใจมากกว่า
2. รู ปแบบการวิเคราะห์ หลั งการน าไปปฏิ บัติ (Retrospective Policy Analysis) เป็ นรูปแบบ
การพรรณนาผลงานวิจัยนโยบายที่ทามาในอดีต เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการผลิตและการแปลงข่าวสารข้อมูล
หลังการนานโยบายนั้นๆ ไปปฏิบัติแล้ว มักนิยมปฏิบัติกันในหมู่นักวิชาการและนักวิเคราะห์ 3 กลุ่ม คือ
1) การวิเคราะห์เชิงสาขาวิชา (Discipline Oriented Analysis) 2) กลุ่มนักวิเคราะห์เชิงปัญหา (Problem–
Oriented Analysis) 3) กลุ่มนักวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (Application–Oriented Analysis)
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3. รูปแบบการบูรณาการของการวิเคราะห์นโยบาย (Integrated Policy Analysis) รูปแบบนี้
มีความพิส ดารมากว่าการวิเคราะห์ใน 2 รูปแบบแรก กล่ าวคือ เป็นการวิเคราะห์ที่ผสมผสานการ
วิเคราะห์ทั้ง 2 รูปแบบ คือ ทาการวิเคราะห์นโยบายทั้งก่อนกาหนดนโยบายและหลังการนานโยบายไป
ปฏิบัติแล้ว เป็นรูปแบบการวิเคราะห์ที่มิได้มุ่งเชื่อมโยงระหว่างการวิเคราะห์นโยบายที่นาไปปฏิบัติแล้ว
กับนโยบายที่ยังไม่ได้นาไปปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นการวิเคราะห์ที่ยังจะต้องทาอย่างต่อเนื่อง หลาย
ช่วงเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความแม่นตรง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability)
มากยิ่งขึ้น

กรอบแนวคิดการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาสภาพและแนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรดนตรี ศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” คณะผู้วิจัย
ใช้วิธีวิทยาการวิจั ย แบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้ว ยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการศึกษา
ส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานของประเทศไทย และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษานโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ การวิเคราะห์ความ
ต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำรวิจัยเชิงปริมำณ
1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร
บทความทางวิ ช าการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพและแนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรดนตรี ศึ ก ษา
ในสถานศึกษาของประเทศไทย
2) ดาเนิน การส ารวจข้อมูล ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 โดยใช้ แบบสอบถามในการ
ส ารวจและเก็ บ ข้ อ มู ล จ านวนทรั พ ยากรในโรงเรี ย นที่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งเป็นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งจาแนกเป็นผู้สอนที่มีสถานะครูประจางบประมาณแผ่นดิน
ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วย และครูพิเศษ (ครูภูมิปัญญา) และจานวนเครื่องดนตรีในฐานข้อมูลระบบวัสดุ
ครุภัณฑ์ของโรงเรียนโดยจาแนกเป็นรายชนิด ได้แก่ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล และเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้าน รวมถึงสภาพของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ในปัจจุบันด้วย

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
1) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร
บทความทางวิช าการที่เกี่ย วข้องกับแนวทางการทาวิจัยเชิงคุณภาพในมิติของสภาพและแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย
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2) ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) ร่ ว มกั บ การตี ค วาม (Interpretive
Approach) นโยบายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ด าเนิ น การสอบถามทั ศ นะของครู ผู้ ส อนในโรงเรี ยนที่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งเป็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้น
จานวน 228 คน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดซึ่งตั้งประเด็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured
Selection Issue) ซึ่งใช้ผลจากตัวแปรตามในวัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 เป็นฐาน
4) ดาเนินการประชุมสัมมนา (Seminar: Brain Storming/Focus Group Discussion) ตัวแทน
นักวิชาการดนตรีศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย กลุ่มละ 9 คน รวมจานวน 18 คน
ตลอดจนตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค (เหนือ
อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก และส่วนกลาง) ที่เป็นครูผู้สอน และนักเรียน ในโรงเรียนที่สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยแบ่ ง เป็ น สั งกั ด ส านั ก ง านเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 รวม
จานวน 12 คน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การดาเนิน การวิจัย ครั้ งนี้ ใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด้ว ย
การวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในแต่ละแบบจะประกอบไปด้วย
กำรวิจัยเชิงปริมำณ
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ/หรือฐานข้อมูลอัตรากาลังสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยแบ่ ง เป็ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จานวน 30,816 โรงเรียน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตำรำงที่ 3.1 แสดงจำนวนโรงเรียนโดยจำแนกระดับในปีกำรศึกษำ 2558
รำยกำร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

ปีกำรศึกษำ 2558 (จำนวน/โรงเรียน)
21,300
6,965
2,551
30,816

ที่มำ: รายงานประจาปีการศึกษา 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำรวิจัยเชิงคุณภำพ
ข้อมูลสาคัญและผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1) เอกสาร/ฐานข้อมูลนโยบายดนตรีศึกษาของไทยและต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 5–10 ปี
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งในกรณีต่างประเทศนั้นจาแนกให้ครบ
ตัวแทนทุกภูมิภาคในโลก โดยใช้เกณฑ์ (Social Impact) เป็นหลักที่มีการ Lesson Learned และ/หรือ
อ้างอิงในวารสารวิชาการหรืองานวิจัยอย่างน้อยภูมิภาคละ 1 นโยบาย
2) เอกสาร/ฐานข้อมูลงานวิจัยทางด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีศึกษาในไทยในช่วงระยะเวลา 5–10 ปี โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย E–Thesis และ I–Thesis
3) ครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย
แบ่งเป็นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดละ 3 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 228 คน โดยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Selection) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1) เป็นครูผู้สอนดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้ นบ้านของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปีการศึกษา 2560
3.2) มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี โดยจบการศึกษาในสาขาวิช าเอก
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีศึกษา
3.3) มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
3.4) เป็ น ผู้มีผ ลงานการจัดการเรียนการสอนดนตรีและ/หรือผลงานเชิงประจักษ์
ในการแสดง ประกวด/แข่งขันชนะเลิศในระดับชาติ/นานาชาติ
การเก็บข้อมูลในขั้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวัฒนธรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็น
ผู้ประสานงานกับศึกษาธิการจังหวัด โดยพิจารณาตามเกณฑ์ข้างต้นและดุลยพินิจประกอบ ตลอดจน
เป็นผู้ประสานงานส่งและรับแบบสอบถามทั้งหมดด้วย
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4) ตัวแทนนักวิชาการดนตรีศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย กลุ่มละ 9 คน
รวมจานวน 18 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful
Selection) เพื่ อให้ ไ ด้ กลุ่ มตั ว อย่ างที่มี คุณ สมบั ติภ ายใต้ก รอบของการศึก ษาวิ จัย ซึ่ง เป็น บุค คลที่ มี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1) นักวิชาการดนตรีศึกษา
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอก ด้านดนตรีศึกษาหรือดนตรี ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
เกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2548 หรือ 2558
2) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร หรื อ ประจ าหลั ก สู ต รดนตรี ในสถาบั น
อุดมศึกษา
3) เป็นผู้มีผลงานวิชาการหรือวิจัยทางด้านดนตรี หรือ
4) เป็ น ผู้ มี ผ ลงานเชิงประจั กษ์ด้ านดนตรี ศึกษา ตลอดระยะเวลา 10 ปี
ที่ผ่านมาในระดับชาติ/นานาชาติ
4.2) นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษา
1) มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านดนตรีศึกษาหรือดนตรีที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับเกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2548 หรือ 2558
2) เป็ น อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต ร หรื อ กลุ่ ม สาระศิ ล ปะ ในสถานศึ ก ษา
สังกัด สพฐ. หรืออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
3) เป็นผู้มีผลงานวิชาการหรือวิจัยทางด้านดนตรีในระดับชาติ
4) เป็ น ผู้ มี ผ ลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ด้ า นดนตรี ศึ ก ษา และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ดนตรีศึกษา ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
ตำรำงที่ 3.2 แสดงจ ำนวนตั วแทนนั กวิชำกำรดนตรี ศึกษำและนักพัฒนำหลักสูตรดนตรี ศึกษำ
ของไทย
รำยกำร
นักวิชาการดนตรีศึกษา
นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษา
รวม

จำนวน
9
9
18

5) ครูและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นจากทั่วประเทศ
6 ภูมิภาค (เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก และส่วนกลาง) ในโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งเป็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
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และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 รวมจานวน 36 คน โดย
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลัก (Purposeful Selection) เพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ ภายใต้กรอบของการศึกษาวิจัยซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
5.1) ครูผู้สอน (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน)
1) มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านดนตรีศึกษาหรือดนตรี
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับเกณฑ์การบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2548 หรือ
2558
2) เป็ น อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รหรื อ กลุ่ ม สาระศิ ล ปะใน
สถานศึกษา สังกัด สพฐ. หรืออาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
3) เป็ น ผู้ มี ผ ลงานวิ ช าการหรื อ วิ จั ย หรื อ ชนะการประกวด
แข่งขันทางด้านดนตรีในระดับชาติ/นานาชาติ
4) เป็นผู้ มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านดนตรีศึกษา ตลอดระยะ
เวลา 10 ปีที่ผ่านมา
5.2) นักเรียน (ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน)
1) ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2) เป็ น ผู้ มี ผ ลงานการแสดงหรื อ ชนะการประกวดแข่ ง ขั น
ทางด้านดนตรีในระดับชาติ/นานาชาติ
3) เป็นประธานชมรม/ชุมนุมดนตรีของโรงเรียน
ตำรำงที่ 3.3 แสดงจ ำนวนตั วแทนครู แ ละนักเรี ยนที่มีผลงำนทำงด้ำ นดนตรี ศึกษำโดดเด่น จำก
ทั่วประเทศ (6 ภูมิภำค)
ภูมิภำค
เหนือ
อีสาน
กลาง
ใต้
ตะวันออก
ส่วนกลาง
รวม

ครูผู้สอน (จำนวน/คน)
(ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน)
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
18

นักเรียน (จำนวน/คน)
(ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน)
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
1:1:1
18

78

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “สภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
ของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีรายละเอียดเครื่องมือ
ที่ใช้จาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) การสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐานของประเทศไทย ใช้แบบสอบถามและแบบสารวจออนไลน์ (Google form)
ร่วมกับ Hard Copy
2) การวิเคราะห์นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ใช้แบบวิเคราะห์ เอกสาร (Documentary Analysis Form)
และแบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Form)
3) วิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทย ใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Form)
4) น าเสนอแนวนโยบายการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมในมิ ติ ด นตรี ศึ ก ษาของประเทศไทย
ใช้แบบวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis Form)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “สภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
ของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีรายละเอียดการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) คณะผู้วิจัยศึกษารายละเอีย ดเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา จากเอกสารทางวิชาการ
ตารา วารสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรี
ศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย ในฐานข้อมูลหอสมุดแห่งชาติ วิทยานิพนธ์ E–Thesis I–Thesis
วารสารในฐานข้อมูล TCI, ISI, และ Scopus
2) คณะผู้วิจัยดาเนินการสารวจข้อมูลในปีการศึกษา 2558 และ 2559 โดยใช้แบบสอบถาม
โดยสร้ างแบบสอบถามจ านวนทรั พยากรในโรงเรี ยนที่ สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยแบ่ ง เป็ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา (สพป.) และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งจาแนกเป็น ผู้สอนที่มีสถานะครูประจางบประมาณ
แผ่นดิน ครูอัตราจ้าง ครูผู้ช่วยและครูพิเศษ (ครูภูมิปัญญา) และจานวนเครื่องดนตรีในฐานข้อมูลระบบ
วัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรีย น โดยจาแนกเป็นรายชนิด ได้แก่ เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีส ากลและ
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน รวมถึงสภาพของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ในปัจจุบันด้วย โดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสารวจออนไลน์ (Google form) ร่วมกับ Hard Copy
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3) จากนั้นนาข้อมูลในข้อที่ 2 ไปวิเคราะห์จาแนกร่วมกับข้อมูลในข้อที่ 1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น
ในการวางแผนออกแบบรูป แบบและกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการประชุมสั มมนา
ระดมสมอง (Brain Storming) และการอภิปรายกลุ่มย่อย (Group Discussion)
4) คณะผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการตีความ (Interpretive
Approach) เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียน
การสอนดนตรี ศึ ก ษาในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล หอสมุ ด แห่ ง ชาติ
วิทยานิพนธ์ E–Thesis I–Thesis วารสารในฐานข้อมูล TCI, ISI, และ Scopus
5) คณะผู้ วิจัย ดาเนิน การสอบถามทัศนะของครูผู้ส อนดนตรีในโรงเรียนที่สั งกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) โดยแบ่ ง เป็ น สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดละ
3 คน รวมทั้ งสิ้ น จ านวน 228 คน โดยใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ดซึ่ ง ตั้ ง ประเด็ นแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง
(Semi–structured Selection Issue) ซึ่งใช้ผลจากตัวแปรตามในวัตถุประสงค์วิจัย ข้อที่ 1 เป็นฐาน
โดยจะจั ด กระท าข้ อ มู ล และจั ด พิ ม พ์ จ าแนกข้ อ มู ล ตามหมวดหมู่ เพื่ อ เตรี ย มท าการวิ เ คราะห์ ใ น
ขั้นตอนถัดไป
6) คณะผู้วิจัยดาเนินการประชุมสัมมนา (Seminar: Brain Storming/Focus Group Discussion)
ตัวแทนนักวิชาการดนตรีศึกษาและนักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย กลุ่มละ 9 คน รวมจานวน
18 คน ตลอดจนตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นทั่ วประเทศ 6 ภูมิภาค
(เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก และส่วนกลาง) ที่เป็นครูผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนที่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งเป็นสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2560 รวมจานวน
36 คน โดยทาการบันทึกภาพและเสียงและจัดพิมพ์จาแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ เพื่อเตรียมทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในขั้นตอนถัดไป
7) นาข้อมูลที่รวบรวมได้จาแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลไล่เรียงตามวัตถุประสงค์ คาถามวิจัยและเตรียมการเขียนสรุป ประมวล นาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปอภิปรายผลต่อไป

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “สภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
ของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีรายละเอียดวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
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1) ข้ อ มู ล การส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานของประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ร่วมกับสถิติพื้นฐาน
2) ข้ อ มู ล จากการวิ เ คราะห์ น โยบายและงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด การเรี ย น
การสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3) ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการ
จัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
4) ข้อมูล จากร่ างการน าเสนอแนวนโยบายการส่ ง เสริม วัฒ นธรรมในมิติ ดนตรีศึกษาของ
ประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1) การหาค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ
Rovinelli และ Hambleton (Rovinelli & Hambleton, 1978) ดังนี้
IC

=

R

N

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
(1) การหาค่าความถี่ (Frequency)
(2) การหาค่าร้อยละ (Percentage)
(3) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
(4) การหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สถำนที่ในกำรวิจัย
ส่วนกลางและ 5 จังหวัด ในภูมิภาค เหนือ อีสาน กลาง ใต้ และตะวันออก
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ระยะเวลำทำกำรวิจัย และแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหา
จากเอกสารทางวิชาการ ตารา วารสาร บทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสภาพและแนวทางในการจัดการ
ทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย
2. พัฒนาโครงร่าง กรอบแนวคิด ออกแบบและ
ประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทัง้ รูปแบบ
(Google form) และ Hard Copy
3. ประสานงานหน่วยงาน สถานที่และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย
4. สารวจข้อมูลในปีการศึกษา 2558 และ 2559
โดยสร้างแบบสอบถามจานวนทรัพยากรในโรงเรียน
ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
5. รายงานผลการวิเคราะห์เฉพาะวัตถุประสงค์ที่ 1
แก่กระทรวงวัฒนธรรม
6. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับ
การตีความ (Interpretive Approach) เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเชิงนโยบายและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ทีป่ รากฏในฐานข้อมูล
หอสมุดแห่งชาติ วิทยานิพนธ์ E–Thesis I–Thesis
วารสารในฐานข้อมูล TCI, ISI, และ Scopus
7. ดาเนินการสอบถามทัศนะของครูผู้สอนดนตรีใน
โรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
8. ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
ตัวแทนนักวิชาการดนตรีศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย กลุ่มละ 9 คน รวมจานวน 18 คน
ตลอดจนตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงานทางด้าน
ดนตรีศึกษา โดดเด่นทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค

ระยะเวลำ (เดือน มกรำคม ถึง สิงหำคม 2561)
1

2

3

4

5

6

7

8
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ระยะเวลำทำกำรวิจัย และแผนกำรดำเนินงำนตลอดโครงกำร (ต่อ)
กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
8. (ต่อ) (เหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก และ
ส่วนกลาง) ที่เป็น ครูผู้สอน และนักเรียน ในโรงเรียนที่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
9. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
10. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล และอภิปรายผล
11. นาเสนอผลการวิเคราะห์การวิจัย และส่งเล่มวิจัย
ฉบับสมบูรณ์

ระยะเวลำ (เดือน มกรำคม ถึง สิงหำคม 2561)
1

2

3

4

5

6

7

8

บทที่ 4
ทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
ผลการวิเ คราะห์ ส่ ว นนี้ ป ระกอบด้ว ยวัต ถุประสงค์ ย่อยทั้งสิ้ น จานวน 6 ข้ อ 1) เพื่อส ารวจ
จานวนโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน 2) เพื่อสารวจ
จานวนนักเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน 3) เพื่อสารวจ
สถานะและคุ ณ วุ ฒิ ค รู ด นตรี ป ระเภทครู ป ระจ า ครู อั ต ราจ้ า ง และครู ผู้ ช่ ว ย ที่ สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในปัจจุบัน 4) เพื่อสารวจเครื่องดนตรีไทย สากล พื้นบ้านที่อยู่
ในระบบฐานข้อมูลวัสดุครุ ภัณฑ์ของสถานศึกษาสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 5) เพื่อสารวจการจัดจ้างครูภูมิปัญญา
ทางด้านดนตรีของสถานศึกษาสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 6) เพื่อ
สารวจอัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในปัจจุบัน ซึ่ง
พบว่ามีรายละเอียดเป็น ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการสารวจจานวนโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่ วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอจานวนโรงเรียนที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จากสานักงานนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเป็นดังนี้
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการสารวจจานวนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากตาราง พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. มีจานวนทั้งสิ้น 30,112
โรงเรียน โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน
27,655 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 91.8) รองลงมาคือโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(สพม.) จานวน 2,358 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 7.83) และที่เหลือจานวน 99 โรงเรียนสังกัดศูนย์
การศึกษาพิเศษ (สศศ.) นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัด สพป. และ สพม. ยังจาแนกออกได้เป็น 4 ขนาด
ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนสังกัด สศศ. จาแนกออกได้
เป็น 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยเมื่อพิจารณารวมกันในทุกสังกัด พบว่า ส่วนใหญ่
เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก จ านวน 27,587 โรงเรีย น (คิด เป็ นร้ อ ยละ 91.6%) รองลงมาคื อโรงเรี ย น
ขนาดกลาง จานวน 1,846 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 6.13) ขนาดใหญ่ จานวน 401 โรงเรียน (คิดเป็น
ร้อยละ 1.33) และขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 278 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 0.92)
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของโรงเรียนจาแนกตามสังกัดและขนาด
สังกัด

เล็ก

ขนาดโรงเรียน
กลาง
ใหญ่

ใหญ่พิเศษ

รวม

สพป.

26,421
(87.5%)

1,068
(3.54%)

130
(0.43%)

36
(0.12%)

27,655
(91.8%)

สพม.

1,108
(3.67%)

737
(2.44%)

271
(0.90%)

242
(0.80%)

2,358
(7.83%)

สศศ.

58
(0.19%)

41
(0.14%)

0
(0.00%)

0
(0.00%)

99
(0.33%)

รวม

27,587
(91.6%)

1,846
(6.13%)

401
(1.33%)

278
(0.92%)

30,112
(100%)

ตอนที่ 2 ผลการส ารวจจานวนนั ก เรีย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน
การวิเคราะห์ ข้อมูลในส่ว นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอจานวนนักเรียนที่สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนที่
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 จากสานักงานนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเป็นดังนี้
ภาพที่ 4.1 แสดงจ านวนนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในปีการศึกษา 2561 โดยพบว่า มีจานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 6,781,125 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
ที่ สั ง กั ด สพป. จ านวน 4,584,602 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 67.6) รองลงมาสั ง กั ด สพม. จ านวน
2,149,589 คน (คิดเป็นร้อยละ 31.7) และ สังกัด สศศ. จานวน 46,939 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.69)
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ภาพที่ 4.1 จานวนนักเรียนจาแนกตามสังกัด
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

เมื่อวิเคราะห์จานวนนักเรียนในโรงเรียนจาแนกตามสังกัดและขนาดโรงเรียนจะได้ผลการ
วิเคราะห์ดังในตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2 จากตารางและภาพดังกล่าว พบว่า (1) กลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พิเศษมี จ านวนนั ก เรี ย นตั้ งแต่ 2,501 คน ถึ ง 4,800 คน โดยมี จานวนนัก เรี ยนเฉลี่ ยต่ อ
โรงเรียนเท่ากับ 3,110 คน สาหรับสังกัด สพป. และ 3,082 คน สาหรับสังกัด สพม. (2) กลุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ถึง 1,905 คน โดยมีจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียน
เท่ากับ 1,885 คน สาหรับสังกัด สพป. และ 1,922 คน สาหรับสังกัด สพม. (3) กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง
มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ถึง 762 คน โดยมีจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 711 คน
สาหรับสังกัด สพป. 829 คน สาหรับสังกัด สพม. และ 764 คน สาหรับสังกัด สศศ. และ (4) กลุ่มโรงเรียน
ขนาดเล็กมีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ถึง 762 คน โดยมีจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ
711 คน สาหรับสังกัด สพป. 829 คน สาหรับสังกัด สพม. และ 764 คน สาหรับสังกัด สศศ.
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ตารางที่ 4.2 สถิติพื้นฐานของจานวนนักเรียนในโรงเรียนจาแนกตามสังกัดและขนาดโรงเรียน
สังกัด

สพป.

สพม.

สศศ.

ขนาด

M

SD

Min

Median

Max

เล็ก

129

95.1

0

104

499

กลาง

711

248

500

697

1,490

ใหญ่

1,885

270

1,504

1,824

2,492

ใหญ่พิเศษ

3,110

502

2,528

3,047

4,600

เล็ก

246

113

17

230

499

กลาง

829

265

500

762

1,488

ใหญ่

1,922

268

1,500

1,905

2,499

ใหญ่พิเศษ

3,082

490

2,501

2,920

4,800

เล็ก

269

116

55

252

487

กลาง

764

144

535

759

1,285

ใหญ่

0

0

0

0

0

ใหญ่พิเศษ

0

0

0

0

0

ภาพที่ 4.2 จานวนนักเรียนโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนจาแนกตามสังกัดและขนาดของโรงเรียน
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ตอนที่ 3 ผลการส ารวจจานวนครู ด นตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลการสารวจจานวนครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในส่วนนี้ใช้
ข้อมูลที่ได้จากโรงเรียนสัง กัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนกับระบบกรอกข้อมูล
ออนไลน์ MERM ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเปิดระบบให้โรงเรียน
ในสั งกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้า มาลงทะเบียนและให้ ข้อ มูล เป็นระยะเวลาทั้งสิ้ น
4 เดือน (ตั้งแต่เดือน เมษายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2561) ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้จาแนกเป็น 2 ส่วน
ส่ ว นแรกคือ ข้อมู ล เบื้ องต้ น ของโรงเรียนที่ล งทะเบียนเพื่อให้ ข้อ มูล ทรัพ ยากรด้า นครูดนตรีศึกษา
ในระบบ MERM และส่ ว นที่ ส องคื อ ผลการส ารวจจ านวนครู ด นตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดเป็นดังนี้
3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนที่ลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลในระบบ MERM
โรงเรียนที่ลงทะเบียนกับระบบ MERM จานวนทั้งสิ้น 3,297 โรงเรียน จาก 76 จังหวัดของ
ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 10.8 ของโรงเรียนทั้งหมดภายใต้สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในจานวนนี้จาแนกเป็นโรงเรียนสังกัด สพป. จานวน 2,697 โรงเรียนสังกัด สพม. จานวน
595 โรงเรียน และสังกัด สศศ. จานวน 5 โรงเรียน คิดเป็นอัตราการตอบกลับ1 เท่ากับร้อยละ 9.7, 25.2
และ 5.1 ของโรงเรียนในแต่ละสังกัด ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาอัตราการตอบกลับตามภูมิภาคพบว่า
ภูมิภาคที่มีอัตราการตอบกลับ 2 สูงที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร โดยคิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออก 15.1% ภาคกลาง 13.8% ภาคเหนือ 12.0% ภาคใต้ตอนบน 9.9% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9.6% และภาคใต้ตอนล่าง 5.2% ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.3

1
2

คานวณจากอัตราส่วนระหว่างจานวนโรงเรียนที่ลงทะเบียนในระบบ MERM ต่อจานวนโรงเรียนทั้งหมดของเขตพื้นที่ x 100
คานวณจากอัตราส่วนระหว่างจานวนโรงเรียนที่ลงทะเบียนในระบบ MERM ต่อจานวนโรงเรียนทั้งหมดของเขตพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค x 100
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ตารางที่ 4.3 จานวนและอัตราการตอบกลับของโรงเรียนที่ลงทะเบียนในระบบ MERM
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง
รวม

สพป.

เขตพื้นที่
สพม.

สศศ.

10
(29.4%)
640
(10.4%)
1,056
(8.5%)
560
(13.1%)
150
(12.4%)
209
(8.6%)
72
(4.8%)
2,697
(9.7%)

15
(12.6%)
151
(33.2%)
228
(24.4%)
79
(21.1%)
55
(38.5%)
55
(23.4%)
12
(12.1%)
595
(25.2%)

1
(33.3%)
1
(3.5%)
0
(0.0%)
1
(16.7%)
0
(0.0%)
2
(13.3%)
0
(0.0%)
5
(5.1%)

รวม
26
(44.1%)
792
(12.0%)
1,284
(9.6%)
640
(13.8%)
205
(15.1%)
266
(9.9%)
84
(5.2%)
3,297
(10.8%)

3.2 ผลการสารวจจานวนครูดนตรีในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ทั ศ นภาพของจ านวนครู ด นตรี ศึ ก ษาในโรงเรี ย นแต่ ล ะสั ง กั ด คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้
ดาเนินการวิเคราะห์จานวนครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนโดยจาแนกตามสังกัด ภูมิภาคและ
ขนาดโรงเรียน ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในภาพที่ 4.3 และ 4.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
1. โรงเรียนสังกัด สพป. พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจานวนครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยต่อ
โรงเรี ยนกับขนาดโรงเรี ยน กล่ าวคือ โรงเรี ยนที่มีขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีครูดนตรีศึกษาใน
โรงเรียนโดยเฉลี่ยมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านภูมิภาคประกอบ
มีข้อสังเกตว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในภูมิภาคใต้ตอนบนมีจานวนครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียน
ต่าที่สุด (1.25 คนต่อโรงเรียน) และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในกรุงเทพมหานครมีจานวนครูดนตรี
ศึ ก ษาโดยเฉลี่ ย ต่ อ โรงเรี ย นมากที่ สุ ด (5 คนต่ อ โรงเรี ย น) นอกจากนี้ จ ากภาพที่ 4.3 ยั ง พบว่ า
ครูดนตรีศึกษาเฉลี่ย ต่อโรงเรียนในโรงเรีย นขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าอยู่ในช่ว ง 2.5–5 คนต่อโรงเรียน
ขนาดใหญ่ 1.25–2.75 คนต่อโรงเรียน ขนาดกลาง 1.6–1.8 คนต่อโรงเรียน และขนาดเล็ก 1.4–1.5 คน
ต่อโรงเรียน
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ภาพที่ 4.3 ทรัพยากรด้านครูดนตรีศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพป.3
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

เมื่อเปรียบเทียบจานวนครูดังกล่าวกับค่ าเฉลี่ยของนักเรียนต่อโรงเรียนในแต่ละขนาดโดย
คานวณเป็นอัตราส่วนจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อครูดนตรีศึกษาเฉลี่ยในโรงเรียน ซึ่งมีความหมายเป็น
จานวนนักเรียนในโรงเรียนที่ครูดนตรีศึกษา 1 คน ต้องรับผิดชอบโดยเฉลี่ย ผลการวิเคราะห์พบว่า
โรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษเป็ นโรงเรียนที่มี แนวโน้มจะมีอัตราส่ วนระหว่างจานวนนักเรียนเฉลี่ ยต่อ
จานวนครูดนตรีศึกษาเฉลี่ยในโรงเรียนสูงที่สุดโดยมีค่าอยู่ในช่วง 622–1244 รองลงมาคือโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีค่าอยู่ในช่วง 685.5–1508 โรงเรียนขนาดกลางมีค่าอยู่ในช่วง 395–444.3 และน้อยที่สุด
คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีค่าอยู่ในช่วง 86–92.1 ตัวเลขนี้บ่งชี้ว่าถึงแม้ว่าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่จะมี
แนวโน้มที่จะมีจานวนครูดนตรีศึกษาในโรงเรียนมากกว่าโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก แต่เมื่อพิจารณาจานวน
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นประกอบอี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย กลั บพบว่ า ภาระงานของครู ด นตรี ศึ ก ษาในโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่กลับมีมากกว่า
2. ในทานองเดียวกันเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ของโรงเรียนในสังกัด สพม. ดังภาพที่ 4.4
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างจานวนครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนกับขนาดโรงเรียน
กล่ าวคือ โรงเรีย นที่มีขนาดใหญ่กว่ามีแนวโน้มที่จะมีครูดนตรีศึกษาในโรงเรี ยนโดยเฉลี่ยมากกว่า
3

ไม่มีข้อมูลของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพป. ในภูมิภาคกรุงเทพ ฯ
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โรงเรียนที่มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับโรงเรียนที่สังกัด สพป. อย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและ
ขนาดใหญ่ในสังกัด สพม. มีแนวโน้มที่จะมีจานวนครูดนตรีศึกษามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พิ เ ศษและขนาดใหญ่ ใ นสั ง กั ด สพป. เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ด้ า นภู มิ ภ าคประกอบ พบว่ า
โรงเรียนสังกัด สพม. ในภูมิภาคกรุงเทพมหานคร ที่มีขนาดใหญ่พิเศษและขนาดเล็ก มีแนวโน้มที่มีจะมี
จานวนครูทางด้านดนตรีศึกษาต่อโรงเรียนโดยเฉลี่ยสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ โดยมีจานวนครูดนตรีศึกษา
โดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 4.4 คน และ 2 คน ตามลาดับ ในขณะที่กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่กลับพบว่า
โรงเรียนในภาคตะวันออกและภาคกลาง มีแนวโน้มที่จะมีจานวนครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียน
สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 3 คน ในขณะที่ ภู มิ ภ าคอื่น ๆ มี จ านวน
ครูดนตรีศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 คนต่อโรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางแต่ละภูมิภาคมีจานวน
ครูดนตรีศึกษาใกล้เคียงกันโดยมีค่าประมาณ 1.5 คน

ภาพที่ 4.4 ทรัพยากรด้านครูดนตรีศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ในทานองเดียวกับโรงเรียนสังกัด สพป. เมื่อคานวณอัตราส่วนจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อจานวน
ครู ด นตรี ศึ ก ษาเฉลี่ ย ในโรงเรี ย นพบว่ า โรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษมี อั ต ราส่ ว นดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว ง
700.5–1027 โรงเรี ย นขนาดใหญ่ มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 664–996 โรงเรี ย นขนาดกลางมี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง
426.3–690.8 และโรงเรียนขนาดเล็กมีค่าอยู่ในช่วง 123–234.3 ซึ่งจะเห็นว่า เมื่อพิจารณาปัจจัยด้าน
จานวนนั กเรี ยนในโรงเรี ย นประกอบพบว่าภาระงานของครูดนตรีศึกษาในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
มีแนวโน้มจะมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเช่นเดียวกับโรงเรียนในสังกัด สพป.
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบจานวนครูจาแนกตามตาแหน่งที่ครูบรรจุ
กับวุฒิการศึกษาของครูดนตรีในโรงเรียนและสังกัดของโรงเรียน จากตารางพบว่า ครูดนตรีส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 68.9 มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี /ดนตรีศึกษา รองลงมาร้อยละ 22.7
เป็นครูดนตรีที่มีวุฒิการศึกษาอื่ นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี /ดนตรีศึกษา หรือนาฏศิลป์ และ
ที่เ หลื อร้ อยละ 8.5 เป็ น ครู ดนตรี ที่ มีวุ ฒิ ก ารศึก ษาทางด้ านนาฏศิ ล ป์ โดยรายละเอี ยดแสดงไว้ ใ น
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 จานวนครูดนตรีศึกษาจาแนกตามสังกัด ตาแหน่งที่บรรจุและวุฒิการศึกษา
สังกัด
ตาแหน่ง
ที่บรรจุ
ดนตรีศึกษา
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์
ดุริยางค์ไทย
ดนตรี/
นาฏศิลป์
รวม

ดนตรี/
ดนตรีศึกษา
481
(70.4%)
326
(73.9%)
278
(74.1%)
0
(0.0%)
33
(76.7%)
76
(22.6%)
1194
(63.6%)

สพป.
วุฒิการศึกษา
นาฏศิลป์ มีวุฒิอื่นๆ
36
(5.3%)
32
(7.3%)
34
(9.1%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
100
(29.8%)
202
(10.8%)

รวม

ดนตรี/
ดนตรีศึกษา

166
683
421
(24.3%) (100%) (74.6%)
83
441
348
(18.8%) (100%) (78.0%)
63
375
396
(16.8%) (100%) (75.7%)
0
0
0
(0.0%) (0.0%) (0.0%)
10
43
15
(23.3%) (100%) (53.6%)
160
336
20
(47.6%) (100%) (52.6%)
482
1878
1200
(25.7%) (100%) (75.0%)

สพม.
วุฒิการศึกษา
นาฏศิลป์ มีวุฒิอื่นๆ
25
(4.4%)
26
(5.8%)
28
(5.4%)
0
(0.0%)
1
(3.6%)
12
(31.6%)
92
(5.8%)

118
(20.9%)
72
(16.1%)
99
(18.9%)
0
(0.0%)
12
(42.9%)
6
(15.8%)
307
(19.2%)

รวม
564
(100%)
446
(100%)
523
(100%)
0
(0.0%)
28
(100%)
38
(100%)
1599
(100%)
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ตอนที่ 4 ผลการสารวจจานวนเครื่องดนตรีไทย สากล และพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การวิเคราะห์ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ด้านเครื่องดนตรี ผลการวิเคราะห์จาแนกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการ
วิเคราะห์ด้วยเมทริกซ์สมรรถนะ (performance matrix) และส่วนที่สอง เป็นผลการสารวจจานวน
เครื่องดนตรีโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนจาแนกตามชนิดเครื่องดนตรี ขนาดโรงเรียน รายละเอียดเป็นดังนี้
ภาพที่ 4.5 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่องดนตรี
ไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.
ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.5 จากตารางพบว่า โรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด สพป. ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม
เป็ น โรงเรี ย นที่ขาดแคลนเครื่ องดนตรี ไทย โดยจานวนเครื่องดนตรี ไทยแต่ล ะชนิด เฉลี่ ยประมาณ
0–1 ชิ้น ต่ อโรงเรี ย น และมี ขลุ่ ย เพีย งออ อั งกะลุ ง และกลองยาว เป็น เครื่องดนตรีที่ มีมากที่สุ ดใน
โรงเรียน 3 อันดับแรก โดยมีจานวน ขลุ่ยเพียงออ อังกะลุงและกลองยาว โดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่
ในช่วง 2–3 ชิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนขลุ่ยเพียงออ
อังกะลุงและกลองยาว พบว่ามีค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ โดยมีค่าอยู่ในช่วง
5–12 ชิ้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของจานวนเครื่องดนตรีทั้งสามในแต่ละโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ที่สังกัด สพป.
ภาพที่ 4.6 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่องดนตรี
ไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดกลางสังกัด
สพป. ที่ไ ด้จ ากค่า สถิติ ในตารางที่ 4.6 จากตารางพบว่า ทรัพ ยากรเครื่ องดนตรี ไทยของโรงเรีย น
ขนาดกลางสังกัด สพป. มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. แต่มีจานวนสูง กว่า
เล็กน้อย โดยพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย โดยจานวนเครื่องดนตรีไทย
แต่ละชนิดเฉลี่ยประมาณ 0–2 ชิ้นต่อโรงเรียน และมีขลุ่ยเพี ยงออ อังกะลุงและกลองยาว เป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีมากที่สุดในโรงเรียน 3 อันดับแรก โดยมีจานวนขลุ่ยเพียงออ อังกะลุง และกลองยาว โดยเฉลี่ย
ต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง 6–8 ชิ้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวน
ขลุ่ยเพียงออ อังกะลุง และกลองยาว พบว่ ามีค่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ โดยมี
ค่าอยู่ในช่วง 6–20 ชิ้น แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของจานวนเครื่องดนตรีทั้งสามในแต่ละโรงเรียน
ขนาดกลางที่สังกัด สพป.
ภาพที่ 4.7 แสดงเมทริ ก ซ์ ส มรรถนะที่ เ ป็ น ภาพการกระจายระหว่ า ง ค่ า เฉลี่ ย จ านวน
เครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดใหญ่
สังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.7 จากตารางพบว่า ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มที่จะขาดแคลน
เครื่ องดนตรี ไทยหลายชิ้น โดยเครื่ องดนตรีที่มีจานวนมากที่สุ ด 4 อันดับแรก ได้แก่ ขลุ่ ยเพียงออ
กลองยาว ซอด้ ว งและซออู้ โดยมีจ านวนเครื่อ งโดยเฉลี่ ยอยู่ใ นช่ว ง 4–8 ชิ้น และมีส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5–15 ชิ้น แสดงถึงจานวนของเครื่องดนตรีไทยดังกล่าวในแต่ละโรงเรียนขนาดใหญ่ที่
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สั ง กั ด สพป. นอกจากนี้ ยั งพบว่ า โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มี จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ ม ขิ มผี เสื้ อ และ
ขิม 7 หย่อง โดยเฉลี่ย จานวน 2 ชิ้น
ภาพที่ 4.8 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่องดนตรี
ไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.8 จากตารางพบว่า ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มที่จะขาดแคลน
เครื่ องดนตรี ไทยหลายชิ้น โดยจาแนกทรัพยากรเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดใหญ่ออกเป็น
3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ขลุ่ยเพียงออและอังกะลุง ที่เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน
มากที่สุดโดยมีค่าประมาณ 20 ชิ้น ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีดังกล่าวพบว่ามีค่าประมาณ 33 ชิ้นต่อ
โรงเรี ย น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งของจ านวนขลุ่ ย เพี ย งออและอั ง กะลุ ง ในแต่ ล ะโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ กลุ่มที่สองคือ กลองยาว ซอด้วง ซออู้ ขิมผีเสื้อ จะเข้ และขลุ่ยหลิบ ที่เป็นกลุ่มเครื่องดนตรี
ที่มีจานวนมากเป็นอันดับที่สอง โดยมีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง 5–10 ชิ้นต่อโรงเรียนและมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 5–14 ชิ้น ต่อโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง พอสมควรของ
จานวนเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ในแต่ละโรงเรียนขนาดใหญ่ และกลุ่มที่สามคือกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีแนวโน้ม
ขาดแคลน เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้อง ฯลฯ โดยสามารถดูรายละเอียดของเครื่องดนตรีได้จาก
ตารางที่ 4.9 จานวนเฉลี่ยของเครื่องดนตรีในกลุ่มนี้มีค่าตั้งแต่ 0–4 ชิ้นต่อโรงเรียน และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ในช่วง 0–4 ชิ้นต่อโรงเรียน

ภาพที่ 4.5 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนขนาดเล็กที่สงั กัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.6 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดกลางทีส่ ังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.7 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.8 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่สังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีไทย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กระจับปี่
จะเข้
ซออู้
ซอด้วง
ซอสามสาย
กรับคู่
กรับพวง
กลองทัด
กลองแขก

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0.2
0.5
0.5
0
0.3
0
0
0.2

0.1
0.7
1.6
1.6
0.3
1
0.3
0.3
0.6

0
1.3
2
2.1
0.1
0.9
0.2
0.2
0.8

0.3
1.8
3.3
3.5
0.4
1.3
0.9
0.5
1.1

0
2.3
3.8
4.2
0.1
1.4
0.1
0.2
1.2

0
2.1
3.8
4.4
0.3
1.6
0.5
0.5
1.5

0
4.4
6.9
7.7
0.1
2.2
0.8
0.5
1.2

0
3.6
7.3
6.9
0.3
1.8
1.5
0.6
0.9
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนสังกั ด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีไทย (ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กลองสองหน้า
กลองชนะ
กลองยาว
กลองโมงครุ่ม
กลองตุ๊ก
เปิงมาง
โทนมโหรี
โทนชาตรี
รามะนา
ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ
อังกะลุง
ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก
ระนาดทุ้มมโหรี
ระนาดเอกมโหรี
ขิม 7 หย่อง
ขิม 9 หย่อง
ขิมผีเสื้อ
ขิมแผ่น
ฆ้องโหม่ง
ฆ้องเหม่ง

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0.1
0
2.1
0
0
0
0
0
0.1
0.1
0
2.5
0.3
0.2
0
0
0
0
0.1
0
0.1
0
0.2
0

0.4
0.1
5.1
0.1
0.1
0.2
0.3
0.2
0.4
0.4
0.1
9
0.7
0.5
0.2
0.1
0.1
0.1
0.7
0.1
0.6
0.1
0.7
0.3

0.2
0
5.6
0.1
0.1
0
0.3
0.1
0.5
0.4
0.1
7.4
1.3
0.9
0.1
0.1
0
0
0.9
0.1
0.7
0
0.7
0

0.5
0
7.9
0.7
0.4
0.2
0.7
0.4
0.9
0.6
0.3
14.8
2.1
1.1
0.4
0.3
0.1
0.1
2.2
0.9
1.9
0.2
1.2
0.3

0.3
0
5.5
0
0
0.1
0.6
0.2
0.9
0.5
0.1
14.3
1.8
1.5
0.1
0.1
0.1
0.1
1.4
0
1.8
0.1
0.8
0.2

0.5
0
7.4
0
0.1
0.3
0.9
0.6
1.1
0.7
0.3
36.8
1.5
1.5
0.3
0.3
0.3
0.3
3
0.1
3.5
0.4
0.9
1.4

0.6
0
9.8
0
0.1
0.2
0.9
0.1
1.2
1
0.2
19.4
2.5
2.4
0.2
0.2
0
0
6
0
6.8
0.1
1.1
0

0.8
0
9.3
0
0.2
0.4
0.9
0.3
1
0.9
0.4
33.7
1.6
1.8
0.4
0.4
0
0
6.9
0
13.4
0.2
0.9
0
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีไทย (ต่อ)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

ฆ้องวงใหญ่

0.1

0.4

0.6

0.8

0.8

0.9

1.6

1

ฆ้องวงเล็ก

0.1

0.3

0.5

0.8

0.7

0.9

1.3

0.8

ฆ้องมอญเล็ก

0

0.1

0

0.2

0.1

0.5

0.3

0.7

ฆ้องมอญใหญ่

0

0.2

0

0.2

0.2

0.5

0.4

0.8

ฆ้องกลาง

0

0.1

0

0.1

0

0

0

0

ปี่ใน

0

0.4

0

0.2

0.1

0.4

0.1

0.2

ปี่ไฉน

0

0

0

0

0

0

0

0

ปี่ชวา

0

0.1

0

0.1

0

0

0.1

0.2

แตรฝรั่ง

0

0

0

0.1

0

0

0

0

แตรงอน

0

0

0

0

0

0

0

0

ขลุ่ยหลิบ

0.3

2.8

0.8

4

0.5

1.3

3.2

12.1

ขลุ่ยเพียงออ

3.2

11.8

8.7

19.6

7.6

16

22.9

34.1

ขลุ่ยกรวด

0

0.4

0

0

0

0

0

0

ขลุ่ยนก

0

0.6

0

0.2

0

0

0

0

ขลุ่ยอู้

0.1

1

0

0.1

0.1

0.3

0

0

เครื่องดนตรี

ภาพที่ 4.9 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.5 จากตารางพบว่า โรงเรียนขนาดเล็ กสั งกัด สพม. ส่ วนใหญ่มี
แนวโน้มเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย โดยมีเครื่องดนตรีไทยหลายชนิดที่มีจานวนโดย
เฉลี่ยไม่ถึง 1 ชิ้นต่อโรงเรียน ยกเว้น ซอด้วง ซออู้ และจะเข้ ที่มี จานวนโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง
1–1.5 ชิ้น และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 1.5–2 ชิ้น
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ภาพที่ 4.10 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรี ไ ทยชนิ ด ต่ า งๆ กั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของจ านวนเครื่ อ งดนตรี ไ ทยของโรงเรี ย น
ขนาดกลางสังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.6 จากตารางพบว่า โรงเรียนขนาดกลางที่สังกัด
สพม. ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย โดยมีเครื่องดนตรีไทยหลายชนิด
ที่มีจานวนโดยเฉลี่ย ไม่ถึง 1 ชิ้นต่อโรงเรียน ยกเว้น ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ระนาดเอกและระนาดทุ้มที่มี
จานวนโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง 1 ถึง 2 ชิ้น และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 1.2 ถึง 2.5 ชิ้น
ภาพที่ 4.11 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีไทยชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดใหญ่
สังกัด สพม. ที่ได้จ ากค่าสถิติในตารางที่ 4.6 จากตารางพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่ที่สั งกัด สพม.
ส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยมากขึ้ น โดยเครื่ อ งดนตรี ไ ทยที่ มี แ นวโน้ ม มากที่ สุ ด
ในโรงเรียนคือ ซอด้วง ซออู้และกลองยาว ที่มีจานวนโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนตั้งแต่ 3.5–4 ชิ้น และมี
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานประมาณ 4.7 ชิ้น ต่อโรงเรียน รองลงมาคื อ จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ ม
ขิมผีเสื้อ ขิม 7 หย่อง ฆ้องวงใหญ่และฆ้องวงเล็ก ที่มีจานวนเครื่องดนตรีโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่
ในช่วง 1–3 ชิ้น และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 1.5–3 ชิ้นต่อโรงเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียน
ส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มขาดแคลนเครื่องดนตรีไทยหลายชิ้น พิจารณาจากจานวนเครื่องดนตรีเฉลี่ยที่
น้อยกว่า 1 ชิ้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6
ภาพที่ 4.12 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่ เป็นภาพการกระจายระหว่างค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรี ไทยชนิ ด ต่างๆ กั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของจานวนเครื่อ งดนตรีไ ทยของโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษสังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.6 จากตารางพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สพม. ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีเครื่องดนตรีไทยมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยเครื่องดนตรีไทย
ที่มีแนวโน้มมากที่สุดในโรงเรียนคือ อังกะลุงและกลองยาว โดยมีจานวนอังกะลุงโดยเฉลี่ยประมาณ 9 ชิ้น
ต่อโรงเรียน อย่างไรก็ตามส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนอังกะลุงมีเท่ากับ 21.4 ชิ้น แสดงถึงความ
แตกต่างของจานวนอั งกะลุงระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในสังกัด สพม. รองมาคือ ซอด้วง ซออู้
จะเข้ และขลุ่ยเพียงออ ที่มีจานวนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5–7 ชิ้นต่อโรงเรียน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ในช่วง 5–10 ชิ้นต่อโรงเรียน ส่วนระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิม 7 หย่อง ขิมผีเสื้อ ฆ้องวงใหญ่และ
ฆ้องวงเล็ก เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีจานวนมากเป็นอับดับที่สาม โดยมีจานวนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2–3 ชิ้น
ส่ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานอยู่ ในช่วง 1.5–2.5 ชิ้นต่อโรงเรียน และกลองยาวที่มีจานวนโดยเฉลี่ ยต่อ
โรงเรียนตั้งแต่ 3.5–4 ชิ้น และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 4.7 ชิ้นต่อโรงเรียน รองลงมาคือ
จะเข้ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ขิมผีเสื้อ ขิม 7 หย่อง ฆ้องวงใหญ่ และฆ้องวงเล็ก ที่มีจานวนเครื่องดนตรี
โดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง 1–3 ชิ้น และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 1.5–3 ชิ้นต่อโรงเรียน
อย่างไรก็ตามโรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มขาดแคลนเครื่องดนตรีไทยหลายชิ้น พิจารณาจากจานวน
เครื่องดนตรีเฉลี่ยที่น้อยกว่า 1 ชิ้น รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6
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ภาพที่ 4.9 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.10 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดกลางทีส่ ังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.11 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.12 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีไทย
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทีส่ ังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัด
สพม. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีไทย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กระจับปี่
จะเข้
ซออู้
ซอด้วง
ซอสามสาย
กรับคู่
กรับพวง
กลองทัด
กลองแขก
กลองสองหน้า
กลองชนะ
กลองยาว
กลองโมงครุ่ม
กลองตุ๊ก
เปิงมาง
โทนมโหรี
โทนชาตรี
รามะนา
ตะโพนไทย
ตะโพนมอญ
อังกะลุง
ระนาดเอก
ระนาดทุ้ม

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
1.1
1.2
1.3
0
0.5
0.1
0.1
0.7
0.1
0
2.3
0
0
0
0.1
0.1
0.3
0.3
0
3.3
0.9
0.7

0.1
1.5
1.9
2.1
0.3
0.8
0.5
0.4
1.1
0.5
0.1
5.1
0.1
0.2
0.4
0.4
0.3
0.6
0.6
0.1
10.2
1.2
0.8

0
1.7
2.1
2.1
0.1
0.6
0.2
0.2
1
0.2
0
3.3
0
0.1
0.1
0.4
0.2
0.5
0.5
0.1
4.1
1.2
1.1

0.1
2.1
2.5
2.6
0.4
0.9
0.8
0.5
1.6
0.4
0.1
6.6
0.1
0.4
0.5
0.7
0.6
0.8
0.7
0.3
11.5
1.3
1.2

0
3
3.9
3.9
0.3
0.9
0.4
0.3
1.2
0.4
0
3.5
0
0.1
0.5
0.8
0.3
0.8
0.7
0.3
5.4
1.8
1.6

0.1
3.2
4.7
4.7
0.6
1.3
0.6
0.6
1.1
0.5
0
5.1
0
0.4
2.2
1.1
0.7
1.1
0.7
0.6
11.7
1.7
1.6

0.1
5
6.1
7.1
0.6
1.9
1
0.9
1.9
0.6
0
8.8
0
0.5
0.5
1.3
0.3
1.7
1
0.3
9.1
2.9
2.7

0.3
4
6.8
8.2
0.9
1.6
1.8
1.3
1.5
0.6
0
15.9
0
1.5
1
1.4
0.6
1.6
0.8
0.5
21.4
2
2.1
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีไทยในโรงเรียนสังกัด
สพม. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีไทย (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุ้มเหล็ก
ระนาดทุ้มมโหรี
ระนาดเอกมโหรี
ขิม 7 หย่อง
ขิม 9 หย่อง
ขิมผีเสื้อ
ขิมแผ่น
ฆ้องโหม่ง
ฆ้องเหม่ง
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ฆ้องมอญเล็ก
ฆ้องมอญใหญ่
ฆ้องกลาง
ปี่ใน
ปี่ไฉน
ปี่ชวา
แตรฝรั่ง
แตรงอน
ขลุ่ยหลิบ
ขลุ่ยเพียงออ
ขลุ่ยกรวด
ขลุ่ยนก
ขลุ่ยอู้

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0.3
0.2
0
0
0.4
0.1
0.3
0
0.4
0
0.7
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
2.3
0
0
0

0.5
0.4
0.1
0.1
1
0.4
0.8
0.2
0.8
0.2
0.8
0.7
0.2
0.2
0
0.2
0
0.1
0
0
1.6
6.7
0
0
0.1

0.3
0.3
0
0
0.8
0.1
0.7
0
0.5
0
0.8
0.8
0.1
0.1
0
0.1
0
0.1
0
0
0.3
4.5
0
0
0

0.6
0.5
0.1
0.2
2.1
0.5
2.1
0.3
1.2
0.4
0.9
0.9
0.3
0.3
0.1
0.3
0.1
0.3
0.1
0
1.5
23.8
0.2
0
0.1

0.4
0.4
0.1
0.1
1.5
0.1
1.5
0.1
0.9
0.1
1.2
1.1
0.2
0.3
0.1
0.3
0
0.2
0
0
0.7
7.3
0
0
0.1

0.7
0.7
0.4
0.4
3.1
0.2
3.7
0.2
1.6
0.7
1.1
1.1
0.5
0.7
0.2
0.5
0
0.5
0
0
2.1
16.3
0.1
0
0.3

0.5
0.5
0.2
0.3
2.7
0.3
2.5
0.2
1.7
0.2
1.9
1.7
0.5
0.5
0.2
0.5
0
0.2
0
0
0.9
4.6
0
0
0.1

0.6
0.6
0.5
0.5
3.4
0.8
3.6
0.7
2.2
0.6
1.3
1.3
0.8
1
0.4
0.6
0
0.5
0
0
1.5
8.3
0.1
0.2
0.2
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ภาพที่ 4.13 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรี ส ากลชนิ ด ต่ า งๆ กั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของจ านวนเครื่ อ งดนตรี ส ากลของโรงเรี ย น
ขนาดเล็กสังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.7 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
จานวนเครื่องดนตรีต่อโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด สพป. พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลน
เครื่องดนตรีสากล โดยจานวนเครื่องดนตรีสากลเกือบทุกชนิดมีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนต่ากว่า 1 ชิ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า เครื่ อ งดนตรี ที่ มี จ านวนเฉลี่ ย ต่ อ โรงเรี ย นมากกว่ า 1 ชิ้ น ได้ แ ก่ เมโลเดี ย น
(Melodian) และกลองเล็ก (Snare Drum) โดยมีจานวนเฉลี่ย 3.6 และ 1.6 ชิ้นต่อโรงเรียน ตามลาดับ
ภาพที่ 4.14 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนขนาด
กลางสังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.7 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
จ านวนเครื่ องดนตรี ต่อ โรงเรี ย นขนาดกลางที่ สั งกัด สพป. พบว่าโรงเรียนส่ ว นใหญ่ เป็นโรงเรี ยนที่
ขาดแคลนเครื่องดนตรีสากล โดยมีจานวนเครื่องดนตรีสากลเกือบทุกชนิดที่มีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน
ส่วนใหญ่ต่ากว่า 1 ชิ้นต่อโรงเรียน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.7 ส่วนเครื่องดนตรีที่มีจานวนเฉลี่ย
มากกว่า 1 ชิ้นต่อโรงเรียน ได้แก่ เมโลเดียน (Melodian) ซึ่งมีจานวนมากที่สุดในโรงเรียนส่วนใหญ่
โดยมี จ านวนเฉลี่ ย ประมาณ 13 ชิ้ น ต่ อ โรงเรี ย น และมี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 13.5 ชิ้ น
รองลงมาคื อ เบลไลรา (Bell–Iyra) กลองเล็ ก (Snare–Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ทรั ม เป็ ต
(Trumpet) แซกโซโฟน (Saxophone) และฉาบ (Cymbal) โดยมี จ านวนเครื่ อ งดนตรี ส ากล
ดังกล่าว โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1–3 ชิ้นต่อโรงเรียน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 1–3.5 ชิ้น
ภาพที่ 4.15 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนขนาดใหญ่
สังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.7 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของจานวน
เครื่องดนตรีต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพป. พบว่า เมโลเดียน (Melodian) เป็นเครื่องดนตรี ที่มี
จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนมากที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 19.6 ชิ้นต่อโรงเรียน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 22 ชิ้น รองลงมา ได้แก่ เบลไลรา (Bell–Iyra) ทรัมเป็ต (Trumpet) กลองใหญ่ (Bass Drum)
และกลองเล็ ก (Snare Drum) โดยมี จ านวนเฉลี่ ย ต่ อ โรงเรี ย นอยู่ ใ นช่ ว ง 3–4 ชิ้ น ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานอยู่ในช่วง 2–5 ชิ้น ส่วนเครื่องดนตรี ฉาบ (Cymbal) แซกโซโฟน (Saxophone) เปียโน
(Piano) อิ เ ลคโ ทน (Electone) คลาริ เ นต (Clarinet) ทรอมโ บน (Trombone) ยู โ ฟเนี ย ม
(Euphonium) และไวโอลิน (Violin) เป็นกลุ่มเครื่องดนตรีสากลที่มีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง
1–2 ชิ้น อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลองเล็กและอิเลคโทนพบว่ามีค่า
เท่ ากั บ 4 แสดงให้ เห็ น ว่ า จ านวนเครื่อ งดนตรี ดัง กล่ า วมี แ นวโน้ ม แตกต่ างกั นสู งระหว่ างโรงเรี ย น
ขนาดใหญ่ที่สังกัด สพป.
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ภาพที่ 4.16 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะที่เป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษสังกัด สพป. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.7 จากตารางพบว่า จานวนเครื่องดนตรีสากลของ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีแนวโน้มคล้ายคลึงกับโรงเรียนขนาดใหญ่ กล่าวคือ เมโลเดียน (Melodian)
เป็นเครื่องดนตรีที่มีจานวนมากที่สุดในโรงเรียน โดยมีจานวนเฉลี่ยเท่ากับ 13.5 ชิ้นต่อโรงเรียน และมี
ส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 24.9 ชิ้น รองลงมาเป็นกลุ่ มเครื่องดนตรีที่ประกอบด้วย ทรัมเป็ ต
(Trumpet) รีคอร์เดอร์ (Recorder) กลองใหญ่ (Bass Drum) และอิเลคโทน (Electone) ที่มีเครื่องดนตรี
โดยเฉลี่ ย ต่ อโรงเรี ย นตั้ง แต่ 5–7 ชิ้ น อย่ า งไรก็ ตามพบว่า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานของรี คอร์ เดอร์
(Recorder) และอิเลคโทน (Electone) มีค่าประมาณ 15 ชิ้น แสดงให้ เห็ นว่ากลุ่ มโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิ เศษ มี จ านวนเครื่ อ งรี ค อร์ เดอร์ (Recorder) และอิ เลคโทน (Electone) ที่ แตกต่ า งกั นมาก
รายละเอียดในส่วนอื่นแสดงดังตารางที่ 4.7
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ภาพที่ 4.13 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่สงั กัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.14 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดกลางที่สังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.15 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.16 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทีส่ ังกัด สพป.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กีตาร์โปร่ง (Guitar)
กีตาร์คลาสสิค
(Classic Guitar)
อูคูเลเล่ (Ukulele)
เบส (Bass)
ไวโอลิน (Violin)
วิโอลา (Viola)
เชลโล (Cello)
ดับเบิลเบส (Double Bass)
ฮาร์ป (Harp)
แบนโจ (Banjo)
แมนโดลิน (Mandolin)
ลูท (Lute)
กลองชุด (Drum Set)
กลองทิมปานี (Timpani)
กลองใหญ่ (Bass Drum)
กลองเล็ก (Snare Drum)
กลองบองโก (Bongos)
กลองคองก้า (Conga)
กลองทอมบา (Tomba)
แทมบูริน (Tambourine)
ฉาบ (Cymbal)
เบลไลรา (Bell–lyra)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0.1

0.9

0.5

1.6

1.1

3.3

3

7.4

0

0.2

0

0.3

0.3

2

3.5

8.6

0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0.8
1.6
0.1
0
0.3
0.1
0.6
0.9

0.7
0.3
0.2
0.1
0
0.1
0
0
0.8
0
0.4
0.2
1.3
2.7
0.3
0.3
0.7
0.6
0.9
2.1

0.2
0.4
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0
2.6
2.7
0.3
0.2
0.8
0.5
1.3
3.1

1.4
0.6
1.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0
0.6
0.1
2.2
3.5
0.6
0.7
1.4
1.2
1.1
4

0.7
0.7
0.9
0.1
0.1
0
0
0
0
0
0.8
0
3.4
3.4
0.5
0.6
0.9
0.6
1.9
4

4.1
0.8
3.7
0.5
0.3
0
0.1
0
0
0
0.7
0
2.2
4.4
0.7
2.7
1.3
0.9
2
5.2

1.8
0.7
1.2
0.1
0.1
0
0
0
2.6
0
1.1
0
4.4
3.3
0.8
0.6
1.1
0.8
1.7
3.2

7.3
0.8
4.9
0.5
0.2
0
0
0
10.9
0
0.9
0
4.2
3
1
1.2
2.1
2
1.3
5.2
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ไซโลโฟน (Xylophone)
ไวบราโฟน (Vibraphone)
ไลนเบล (Line Bell)
ไทรแองเกิล (Triangle)
คาสทาเนทหรือกรับสเปน
(Castanet)
มาราคัส (Maracas)
คาบาซา (Cabaza)
มาริมบา (Marimba)
คาวเบลส์ (Cowbells)
ระฆังราว (Tubular Bells)
ออร์แกน (Organ)
เมโลเดียน (Melodian)
เปียโน (Piano)
แอคคอร์เดียน (Accordion)
ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord)
อิเลคโทน (Electone)
คลาวิคอร์ด (Clavichord)
ฟลูต (Flute)
แซกโซโฟน (Saxophone)
โอโบ (Oboe)
คลาริเน็ต (Clarinet)
บาสซูน (Bassoon)
รีคอร์เดอร์ (Recorder)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0
0
0

0.3
0
0.2
0.1

0.1
0
0
0

0.6
0
0.3
0.1

0.2
0.1
0
0

0.7
0.3
0.1
0.2

0.4
0.1
0.2
0.2

1.2
0.3
0.4
0.4

0

0

0

0.5

0

0

0.1

0.2

0
0
0
0
0
0
3.6
0.1
0
0
0.1
0
0
0.1
0
0.1
0
0.5

0.2
0
0
0.2
0.1
0.4
7.1
0.4
0.8
0
0.6
0
0.3
0.7
0
0.4
0
4.3

0.1
0
0
0.2
0
0.1
13.1
0.7
0
0
0.6
0
0.2
1.4
0
0.8
0
2.2

0.4
0
0.1
0.7
0.2
0.3
13.5
2.5
0.2
0.1
3.2
0.1
0.7
2.4
0.1
1.7
0.1
9.5

0.2
0
0.1
0.4
0.1
0.1
19.6
1.6
0.1
0
1.5
0
0.3
1.8
0
1.3
0
2.5

0.6
0.1
0.3
0.6
0.3
0.4
22.4
2.1
0.2
0.1
4.6
0
0.7
2.2
0.1
2.3
0.1
7

0.2
0.1
0.1
0.5
0
0.1
13.5
3.9
0
0
4.5
0
1.1
3.4
0
2.2
0
5.9

0.8
0.3
0.5
1.1
0
0.5
24.9
7.2
0
0
14.1
0
2
4.6
0
2.9
0
16.6
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ปิคโคโล (Piccolo)
คอร์ แองเกลส์
(Cor Anglais or
English horn)
ทรอมโบน (Trombone)
ทรัมเป็ต (Trumpet)
ทูบา (Tuba)
ฟลูเกลฮอร์น (Flugelhorn)
เฟรนฮอร์น (French Horn)
คอร์เน็ท (Cornet)
ซูซาโฟน (Sousaphone)
ยูโฟเนียม (Euphonium)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0

0.3

0.1

0.3

0.1

0.2

0.2

0.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0.1
0.2
0
0
0
0
0
0

0.4
0.8
0.1
0.1
0.1
0.1
0
0.3

0.8
1.8
0.2
0
0.1
0.1
0
0.5

1.5
2.9
0.7
0.3
0.4
0.5
0.2
1.3

1.2
3.8
0.6
0
0.3
0.1
0
1

1.7
5.3
1.5
0
1.5
0.6
0
1.8

2.2
6.4
1.3
0.4
0.8
0.4
0.1
0.9

2.3
7.2
2.2
0.9
1.8
1
0.5
1.6

ภาพที่ 4.17 แสดงเมทริ ก ซ์ ส มรรถนะที่ เ ป็ น ภาพการกระจายระหว่ า ง ค่ า เฉลี่ ย จ านวน
เครื่องดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.8 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของ
จานวนเครื่องดนตรีต่อโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีค่าน้อยกว่า 1 ชิ้น พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด สพม.
ขาดแคลนเครื่ องดนตรีสากลหลายชนิด โดยเครื่องดนตรีสากลส่วนใหญ่มีจานวนเฉลี่ ยต่อโรงเรียน
ส่ ว นใหญ่ ต่ าว่ า 1 ชิ้ น โดยเครื่ อ งดนตรี ที่ มี จ านวนเฉลี่ ย ต่ อ โรงเรี ย นมากกว่ า 1 ชิ้ น 4 อั น ดั บ แรก
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ เมโลเดียน (Melodian) แซกโซโฟน (Saxophone) ทรัมเป็ต (Trumpet)
และกลองใหญ่ (Bass Drum) โดยมี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานอยู่ ใ นช่ ว ง 2–4.5 ชิ้ น นอกจากนี้ ยั ง
พบว่า เมโลเดียน (Melodian) และรีคอร์เดอร์ (Recorder) เป็นเครื่องดนตรีที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของจานวนเครื่องดนตรีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
ของจานวนเครื่องดนตรีดังกล่าวในโรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัด สพม.
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ภาพที่ 4.18 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะเป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนขนาดกลาง
สังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.8 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของจานวน
เครื่ องดนตรี ต่อโรงเรี ย นขนาดกลาง ที่มีค่าน้อยกว่า 1 ชิ้น พบว่าโรงเรียขนาดกลางที่สั งกัด สพม.
ขาดแคลนเครื่องดนตรีสากลหลายชิ้น โดยเครื่องดนตรีสากลที่ มีจานวนมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่
ทรัมเป็ต (Trumpet) และแซกโซโฟน (Saxophone) โดยมีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนประมาณ 4–5 ชิ้น
และมีส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานประมาณ 3.5 ชิ้น รองลงมาคือ กลองใหญ่ (Bass Drum) ทรอมโบน
(Trombone) และคลาริ เ นต (Clarinet) โดยมี จ านวนเฉลี่ ย ต่ อ โรงเรี ย นอยู่ ป ระมาณ 3 ชิ้ น และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2–3 ชิ้น นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า รีคอร์เดอร์ (Recorder) เป็นเครื่องดนตรีที่มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงถึง 7.5 ชิ้น แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันของจานวนรีคอร์เดอร์ระหว่าง
โรงเรียนขนาดกลาง
ภาพที่ 4.19 แสดงเมทริ ก ซ์ ส มรรถนะเป็ น ภาพการกระจายระหว่ า ง ค่ า เฉลี่ ย จ านวน
เครื่องดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียน
ขนาดใหญ่สังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.8 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจานวนเครื่อง
ดนตรี ส ากลโดยเฉลี่ ย ต่ อโรงเรี ย นที่ มีค่ าน้ อ ยกว่ า 1 ชิ้ น พบว่า โรงเรี ย นขนาดใหญ่ ที่สั ง กัด สพม.
มีแนวโน้มที่จะขาดแคลนเครื่องดนตรีสากลน้อยชนิดลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดเล็กและ
ขนาดกลางโดยเครื่ อ งดนตรี ที่ มี แ นวโน้ ม มี จ านวนมากที่ สุ ด ในโรงเรี ย นขนาดใหญ่ คื อ ทรั ม เป็ ต
(Trumpet) และแซกโซโฟน (Saxophone) ซึ่งมีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู๋ในช่วง 6–6.5 ชิ้น และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานประมาณ 4.2 ชิ้ น รองลงมา ได้ แ ก่ คลาริ เ นต (Clarinet) กลองใหญ่
(Bas Drum) และทรอมโบน (Trombone) โดยมีจานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียนอยู่ในช่วง 3.5–4 ชิ้น และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2.25–2.5 ชิ้น
ภาพที่ 4.20 แสดงเมทริกซ์สมรรถนะเป็นภาพการกระจายระหว่าง ค่าเฉลี่ยจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลชนิดต่างๆ กับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษสังกัด สพม. ที่ได้จากค่าสถิติในตารางที่ 4.8 จากตารางพบว่า เมื่อพิจารณาจานวนเครื่อง
ดนตรีสากลโดยเฉลี่ยต่อโรงเรียนที่มีค่าน้อยกว่า 1 ชิ้น พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่สังกัด สพม.
มีแนวโน้มของจานวนเครื่องดนตรีสอดคล้องกับโรงเรียนขนาดใหญ่ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.8
และภาพที่ 4.20
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ภาพที่ 4.17 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่สงั กัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.18 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดกลางทีส่ ังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ภาพที่ 4.19 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

ภาพที่ 4.20 เมทริกซ์สมรรถนะของทรัพยากรเครื่องดนตรีสากล
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่สังกัด สพม.
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพม. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กีตาร์โปร่ง (Guitar)
กีตาร์คลาสสิค
(Classic Guitar)
อูคูเลเล่ (Ukulele)
เบส (Bass)
ไวโอลิน (Violin)
วิโอลา (Viola)
เชลโล (Cello)
ดับเบิลเบส (Double Bass)
ฮาร์ป (Harp)
แบนโจ (Banjo)
แมนโดลิน (Mandolin)
ลูท (Lute)
กลองชุด (Drum Set)
กลองทิมปานี (Timpani)
กลองใหญ่ (Bass Drum)
กลองเล็ก (Snare Drum)
กลองบองโก (Bongos)
กลองคองก้า (Conga)
กลองทอมบา (Tomba)
แทมบูริน (Tambourine)
ฉาบ (Cymbal)
เบลไลรา (Bell–lyra)
ไซโลโฟน (Xylophone)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0.8

2.1

1.5

3.9

2.6

5.9

3.8

8.5

0.1

0.6

0.3

2.7

0.5

1.8

0.2

0.9

0.2
0.8
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
1.7
34.9
0.2
0.1
0.6
0.3
0.9
0.9
0

1.8
0.8
0.8
0.2
0.1
0.1
0
0.1
0
0
0.6
0.3
1.9
607
0.5
0.3
0.9
0.7
1
1.7
0.2

0.1
0.9
0.4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3.3
2
0.4
0.3
0.6
0.5
1.2
1
0.1

1
0.7
1.9
0.4
0.4
0.1
0
0
0.1
0
0.6
0.1
2
1.9
0.6
0.9
1.1
1.3
0.9
1.8
0.5

0.2
1
0.9
0.1
0.2
0
0
0
0
0
1.1
0
3.8
2.5
0.5
0.3
0.5
0.5
1.4
0.6
0.1

1
0.8
3.3
0.3
0.6
0.2
0
0.1
0
0
1.1
0.1
2.8
2.4
0.6
0.7
1.1
0.9
1.5
1.1
0.3

0.2
0.8
0.9
0.3
0.2
0.1
0
0
0
0
1
0.5
3.9
2.9
0.4
0.4
0.4
0.4
1.5
0.4
0.2

1.3
0.9
3.2
1
0.7
0.4
0
0.1
0.1
0
0.9
1.1
3.1
2.6
0.5
0.8
0.9
0.7
1.7
0.8
0.5
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพม. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ไวบราโฟน (Vibraphone)
ไลนเบล (Line Bell)
ไทรแองเกิล (Triangle)
คาสทาเนทหรือกรับสเปน
(Castanet)
มาราคัส (Maracas)
คาบาซา (Cabaza)
มาริมบา (Marimba)
คาวเบลส์ (Cowbells)
ระฆังราว (Tubular Bells)
ออร์แกน (Organ)
เมโลเดียน (Melodian)
เปียโน (Piano)
แอคคอร์เดียน (Accordion)
ฮาร์ปซิคอร์ด (Harpsichord)
อิเลคโทน (Electone)
คลาวิคอร์ด (Clavichord)
ฟลูต (Flute)
แซกโซโฟน (Saxophone)
โอโบ (Oboe)
คลาริเน็ต (Clarinet)
บาสซูน (Bassoon)
รีคอร์เดอร์ (Recorder)
ปิคโคโล (Piccolo)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0
0

0
0.3
0.1

0
0.1
0

0.1
0.3
0.1

0
0.1
0.1

0.2
0.3
0.2

0.1
0.1
0.2

0.4
0.3
0.5

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0
0
0
0.1
0
0.2
2
0
0
0
0.2
0
0.3
2
0
1
0
1.2
0.1

0.3
0.1
0.1
0.4
0.2
0.9
4.3
0.2
0.3
0.1
0.6
0
0.8
2.4
0.2
1.8
0.1
4.9
0.3

0.1
0
0
0.3
0.1
0.2
1.2
0.3
0
0
0.5
0
1
4.5
0
2.9
0
2.2
0.3

0.3
0.1
0.1
0.6
0.3
0.6
3.5
1.2
0.2
0.1
1.3
0.2
1.3
3.3
0.1
2.7
0.1
7.5
0.6

0.1
0
0.1
0.4
0.2
0.2
0.8
0.2
0.1
0
1
0
1.5
5.8
0.1
3.9
0
1.3
0.5

0.3
0.1
0.4
0.7
0.4
0.5
3.8
0.5
0.7
0.2
5.2
0
1.6
4.6
0.3
3.3
0.1
5.2
0.8

0.2
0.1
0.2
0.3
0.2
1.2
0.2
0.5
0
0
0.6
0
1.8
5.1
0.2
4.7
0
0.3
0.9

0.7
0.3
0.5
0.5
0.4
6.5
1.5
0.8
0.2
0
1.3
0.1
2.1
4.5
1.3
4
0.2
1.4
1.5
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีสากลในโรงเรียนสังกัด
สพม. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีสากล (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

คอร์ แองเกลส์
(Cor Anglais or
English horn)
ทรอมโบน (Trombone)
ทรัมเป็ต (Trumpet)
ทูบา (Tuba)
ฟลูเกลฮอร์ (Flugelhorn)
เฟรนฮอร์น (French Horn)
คอร์เน็ท (Cornet)
ซูซาโฟน (Sousaphone)
ยูโฟเนียม (Euphonium)

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1
2
0.2
0
0.1
0.1
0.1
0.6

1.5
2.5
0.6
0.2
0.4
0.7
0.4
1.1

3
4.8
1.1
0.1
0.4
0.4
0.2
1.8

2.1
3
1.3
0.7
1
1.1
0.6
1.8

3.4
6.3
1.8
0.7
0.7
0.5
0.3
2.3

2.6
4.7
1.7
2.9
1.4
1
0.7
2.4

3.8
6.2
2.6
0.4
1
0.5
0.7
2.5

3.2
5.5
2.5
1.5
1.9
0.8
1.1
2.6

ตารางที่ 4.9–4.10 แสดงจานวนเครื่องดนตรีพื้นบ้านเฉลี่ยต่อโรงเรียนในสังกัด สพป. จาแนก
ตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สะล้อสามสาย
ซึงเล็ก (ลูกสาม)
ซึงกลาง (ลูกสี)่
แสว่ – สว่า
ตะหลดปด
ขลุ่ยหลิบ
ปีแ่ น
ปี่จุม
หุน (หึน)
ธนู (สนู)
พิณไห
ซอปีบ (ซอกระป๋อง)
ซอบั้ง (ซอกระบอก)
หมากกั๊บแก๊บ (กรับคู)่
โปงลาง
ผางฮาด (ผังฮาด)
กลองเส็ง (กลองจิ่ง, กลองแต้)
กลองหาง (กลองยาว)
กลองตุ้ม

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

พิณเพี๊ยะ
ปาน พาน
สะล้อลูกสาม
สะล้อลูกสี่

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0
0.2
0.1
0
0.2
0.1
0
0
0.3
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0.2
0
0
0.4
0.1

0.2
0
1.2
1
0.5
0.9
0.8
0.2
0.1
2.5
0.1
0.1
0
0.1
0.5
0
0.1
0.4
0.5
0.1
0.2
1.9
0.3

0
0
0.5
0.3
0
0.4
0.4
0.1
0
0.6
0
0
0
0
0.1
0
0
0
0.3
0
0
0.7
0.1

0.1
0
2
1.8
0.2
1.4
1.4
0.4
0.1
3.7
0.3
0.1
0
0
0.6
0
0
0.3
0.8
0
0.1
2.6
0.4

0
0
0.4
0.1
0.1
0.2
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0.2
0.5
0
0
0.6
0.3

0
0
2.7
0.5
0.4
1.3
1.7
0
0
0.1
0
0
0
0
0.8
0
0
0.9
1.1
0
0
2.3
0.7

0
0
0.3
0.1
0
0.3
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
0
0.3
0.8
0
0
0.6
0.4

0
0
1.2
0.2
0
1.2
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0
0
0.7
1.4
0
0
1.1
0.6
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

กลองตึ้ง
โทนดินเผา
แคน
โหวด
ปี่ลูกแคน
พิณน้าเต้า
ไหซอง
อังกุ๊ยส์
ตรัว (ซอกันตรึม)
ตรัวอู้
ซอกระดองเต่า/ซอเขาควาย
กลองกันตรึม
ฆ้องโหม่ง (มุง)
สากไม้
ฆ้องราว
ปี่อ้อ (แป็ยออ)
ปี่เญ็น
ปี่อังกอง (ปี่จรวง, ปี่เน)
สะไน
กลองหนัง
โพน
ปืด
ทน

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0
0.3
0.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.2
0
1.3
1.1
0.2
0.3
0.3
0.1
0.2
0
0
0.1
0.2
0
0
0
0
0
0.1
0.2
0.1
0
0

0
0
0.5
0.5
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.2
0.2
1.4
1.6
0.3
0.1
0.4
0
0.3
0
0
0.1
0.2
0.2
0.1
0
0
0
0
0.2
0
0
0.1

0
0
0.8
0.8
0
0
0
0
0.4
0
0
0.1
0
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0

0.3
0
1.9
1.8
0.3
0
0
0
3.1
0
0
0.5
0.1
0
0
0.5
0
0
0
0.3
0.1
0
0

0.1
0
1.3
1.7
0
0
0.1
0
0.6
0
0
0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.2
0
2.5
3.8
0
0
0.5
0
2.4
0
0
1.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของจานวนเครื่องดนตรีพื้นบ้านในโรงเรียนสังกัด
สพป. จาแนกตามขนาดโรงเรียนและชนิดของเครื่องดนตรีพื้นบ้าน (ต่อ)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ทับ
กราว (กรับพวง, กรับชัก)
โหม่งใหญ่
ฆ้องคู่
ฆ้องฟาก
ปี่กาหลอ (ปี่ห้อ)
ปี่ไหน

ขนาดใหญ่

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องดนตรี

ขนาดกลาง

จานวนเฉลี่ยต่อโรงเรียน

ขนาดเล็ก

0
0
0
0
0
0
0

0.1
0.2
0.1
0.1
0
0
0.1

0
0
0
0
0
0
0

0.1
0
0.1
0.1
0
0
0

0.2
0
0
0
0
0
0

1.4
0.1
0.2
0.2
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

ตอนที่ 5 ผลการสารวจการจัดจ้างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีของโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนครูดนตรีศึกษาในโรงเรียนโดยจาแนกตามสังกัดของโรงเรียน และ
ตาแหน่งที่บรรจุ ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ได้จากข้อมูลของโรงเรียนที่ลงทะเบียนให้ข้อมูลในระบบ
MERM จานวนทั้งสิ้น 3,297 โรงเรียน โดยพบว่าในโรงเรียนจานวนดังกล่าวมีครูด้านดนตรีศึกษาใน
โรงเรียนเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 8,770 คน จาแนกเป็นครูในโรงเรียนที่สังกัด สพป. จานวน 6,800 คน
(ร้อยละ 77.5) สังกัด สพม. จานวน 1,964 คน (ร้อยละ 22.4) และสังกัด สศศ. จานวน 6 คน (ร้อยละ 0.07)
และเมื่อจาแนกตามตาแหน่งที่บรรจุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ จานวน 6,260 คน รองลงมาเป็น
ครูอัตราจ้าง จานวน 1,492 คน พนักงานข้าราชการ จานวน 351 คน และครูโครงการพิเศษ จานวน
193 คน
เมื่อพิจารณาการจัดจ้ างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีหรือปราชญ์ชาวบ้าน พบว่าทั้งหมดมี
จานวนทั้งสิ้น 133 คน จาแนกเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการจัดจ้างในโรงเรียนสั งกัด สพป. จานวน
119 คน และโรงเรียนสังกัด สพม. จานวน 14 คน โดยพบว่าในจานวนนี้ส่วนใหญ่ได้รับการจัดจ้างใน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป. เป็นจานวนถึง 119 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 ของปราชญ์ชาวบ้านที่
ได้รับการจัดจ้างทั้งหมด
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ตารางที่ 4.10 จานวนครูที่ให้ข้อมูลในระบบจาแนกตามตาแหน่ง และขนาดโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพป.

ใหญ่

กลาง

เล็ก

277

541 4,010 4,914 408

332

380

226 1,346 6,260

ครูอัตราจ้าง

29

83

147

877

1,136 136

61

99

60

356

1,492

พนักงานราชการ

–

4

23

266

293

12

25

38

37

112

351

ครูโครงการพิเศษ

2

–

2

139

143

8

17

3

22

50

193

ปราชญ์ชาวบ้าน

–

4

5

110

119

8

–

1

5

14

133

ไม่ให้ข้อมูล

14

17

33

171

235

14

31

36

27

108

343

รวม 131

385

751 5573 6,840 586

รวม

ใหญ่พิเศษ

86

รวม

กลาง

ข้าราชการ

เล็ก

ใหญ่

รวม

ใหญ่พิเศษ

ตาแหน่ง

โรงเรียนสังกัด สพม.

466 557 377 1,986 8,770

ตอนที่ 6 อัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา และ
ดุริยางคศิลป์
ตารางที่ 4.11และภาพที่ 4.21 แสดงอั ต ราการสอบบรรจุ ค รู ผู้ ช่ ว ยวิ ช าเอกดนตรี ศึ ก ษา
ดนตรีไทย ดนตรีสากล และดุริยางคศิลป์ ซึ่งคานวณจากอัตราส่วนระหว่างจานวนผู้สมั ครในแต่ละ
วิช าเอกต่ อจ านวนต าแหน่ งที่เ ปิ ดรั บ ในแต่ล ะวิ ช าเอก ข้ อมูล ที่ใช้ใ นการคานวณได้จากฐานข้อมู ล
การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 จาก
ตารางพบว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีศึกษามีค่าสูงที่สุด
รองลงมาคือ เอกดนตรีไทย ดนตรีสากลและดุริยางคศิลป์ และเมื่อพิจารณาแนวโน้มของอัตราการสอบ
บรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรีไทยและดนตรีสากล พบว่าอัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ
เอกวิชาทั้งสามมีแนวโน้มสูงที่สุดในการรับสมัคร ปี 2558 ครั้งที่ 1 และมีแนวโน้มลดลงในปีถัดมา โดย
ในการรับสมัครปี 2560 พบว่า อัตราการสอบบรรจุวิชาเอกดนตรีศึกษามีค่าสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ
21.1 ต่อ 1 รองลงมาคือวิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยมีอัตราการสอบบรรจุเท่ากับ 13.4 ต่อ 1
และ 10.2 ต่อ 1 ตามลาดับ ในขณะที่วิชาเอกดุริยางคศิลป์ ไม่ได้มีการเปิดรับสมัครในปี 2560
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ตารางที่ 4.11 อัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล
และดุริยางคศิลป์
วิชาเอก

ดนตรีศึกษา

ดนตรีไทย

ดนตรีสากล

ดุริยางคศิลป์

ข้อมูลการสอบบรรจุ

2557

2558
(ครั้งที่ 1)

2558
(ครั้งที่ 2)

2559

2560

ตาแหน่งว่าง
จานวนผู้สมัคร
อัตราการสอบบรรจุ
ตาแหน่งว่าง
จานวนผู้สมัคร
อัตราการสอบบรรจุ
ตาแหน่งว่าง
จานวนผู้สมัคร
อัตราการสอบบรรจุ
ตาแหน่งว่าง
จานวนผู้สมัคร
อัตราการสอบบรรจุ

26
816
31.4
20
415
20.8
26
418
16.1
2
3
1.5

8
671
83.9
6
350
58.3
15
331
22.1
4
65
16.3

14
443
31.6
21
420
20.0
25
340
13.6

26
471
18.1
38
684
11.2
57
640
11.2
4
12
3.0

31
654
21.1
77
1028
13.4
117
1199
10.2

–
–
–

ภาพที่ 4.21 อัตราการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีศึกษา
ภาพโดย ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, มนสิการ เหล่าวานิช

–
–
–

บทที่ 5
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาสภาพและแนวทางในการจั ด การทรั พ ยากรดนตรี ศึ ก ษาใน
สถานศึกษาของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์
การวิจัย ประกอบไปด้วย 1) เพื่อสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 3) เพื่อวิเคราะห์
ความต้ อ งการจ าเป็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ในการจั ด กิ จ กรรมดนตรี ศึ ก ษา
ในประเทศไทยและ 4) เพื่อ น าเสนอ แนวนโยบายการส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมในมิ ติ ด นตรี ศึ ก ษาของ
ประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ที่ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการ
จัดการเรีย นการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคณะผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น
ประเด็นต่างๆ ในการรายงานผลการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย
1.1 พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนดนตรี
1.1.1 รัฐธรรมนูญ
1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.1.3 พระราชบัญญัติการศึกษา
1.2 ผลการวิเคราะห์นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทย
2.1 วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
2.2 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทยทางด้านดนตรีสากล
2.3 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทยทางด้านดนตรีไทย
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีศึกษา และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีในต่างประเทศ
3.1 วิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาในต่างประเทศ
3.2 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในต่างประเทศ

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย
จากการสารวจเอกสารเชิงนโยบายประเภทต่างๆ ของภาครัฐ พบว่า ภาครัฐให้ความสาคัญ
และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด อันปรากฏหลักฐานในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีและพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งภาครัฐมีนโยบายที่แสดงถึงพัฒนาการ
ด้านการส่ งเสริ ม ศิล ปะและวัฒ นธรรมอย่ างเสมอมา นับ ตั้งแต่เริ่ มสมั ยเปลี่ ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 เป็นต้นมา ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวมีทั้งนโยบายที่สืบเนื่องยาวนานและนโยบายที่เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 พัฒนาการเชิงนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนดนตรี
คณะผู้วิจัยได้สารวจเอกสารเชิงนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี และพระราชบัญญัติการศึกษา โดยนาเสนอข้อมูล
จากการสารวจเพื่อให้เห็นถึงเอกสารหลักฐานของการสนับสนุนดนตรีเชิงนโยบายของภาครัฐและใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์และตีความเพื่อทาความเข้าใจความเชื่อมโยงและมุมมองของการ
สนับสนุนดนตรีตามนโยบายของภาครัฐต่อไป โดยปรากฏนโยบายที่สนับสนุนดนตรี ดังนี้
1.1.1 รัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายลาดับศักดิ์สูงสุดของประเทศนั้น รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยนับตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 14 ฉบับ ประกอบไปด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2475
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2489
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2495
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2511
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2517
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2519
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2521
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2549 (ฉบับแก้ไข)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2554 (ฉบับแก้ไข)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2560
จากการสารวจรัฐธรรมนูญทั้ง 14 ฉบับ พบว่า ประเทศไทยให้ความสาคัญเกี่ยวกับ ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับดนตรี และปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จานวน 7 ฉบับ (ศิลปะและวัฒนธรรม) ซี่งปรากฏในมาตราต่างๆ ดังนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2511 ได้กาหนดหน้าที่รัฐ ไว้ในหมวดที่ 5
แนวนโยบายแห่งรัฐ ไว้ดังนี้
“มาตรา 61 รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปวิทยา และวิทยาศาสตร์
……..มาตรา 62 รัฐพึงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประจําชาติ แต่ต้องไม่กระทําโดย
วิธีการอัน เป็นการบังคับฝืนใจบุคคล…….มาตรา 63 รัฐพึงบํารุงรักษาสถานที่
และวัตถุอันมีค่าในทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและศิลปกรรม”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2511, 20, มิถุนายน)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2517 ได้กาหนดหน้าที่รัฐ ไว้ในหมวดที่ 5
แนวนโยบายแห่งรัฐ ดังนี้
“มาตรา 74 รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต่างๆ
พึงส่ งเสริ มการสถิติ และพึ งใช้วิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีในการพัฒ นา
ประเทศ….มาตรา 75 รัฐพึงส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ แต่
ต้องไม่กระทําโดยวิธีการอันเป็นการบังคับฝืนใจบุคคล……มาตรา76 รัฐพึง
บํารุ งรั กษาสถานที่และวัตถุอันมีค่าในทางประวัติศาสตร์ วัฒ นธรรมและ
ศิลปกรรม”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2517, 7, ตุลาคม)
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย ฉบับ พ.ศ.2521 ได้กาหนดหน้าที่รัฐ ไว้ในหมวดที่ 5
แนวนโยบายแห่งรัฐ ดังปรากฏดังนี้
“มาตรา 61 รัฐพึงสนับสนุนการวิจัยในศิลปะและวิทยาการต่างๆ
และพึ่งส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ…..
มาตรา 64 รัฐพึงส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2521, 22, ธันวาคม)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย ฉบับ พ.ศ.2534 ได้กาหนดหน้าที่รัฐ ไว้ในหมวดที่ 5
แนวนโยบายแห่งรัฐ ว่า
“มาตรา 72 รัฐพึงรักษาและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ….
มาตรา 73 รัฐพึงส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยว และนันทนาการ”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2534, 9, ธันวาคม)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2540 ได้กาหนดหน้าที่บุคคล รัฐและองค์กร
ส่วนท้องถิ่นไว้
หมวด 4 หน้ า ที่ ข องชนชาวไทยใน มาตรา 69 บุ ค คลมี ห น้ า ที่
ป้ อ งกั น ประเทศ รั บ ราชการทหาร เสี ย ภาษี อ ากร ช่ ว ยเหลื อ ราชการ
รับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ….
หมวด 5 แนวนโยบายพื้ น ฐานแห่ ง รั ฐ มาตรา 81 รั ฐ ต้ อ งจั ด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่ งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้
และปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
ในศิลปวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของชาติ…..
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หมวด 9 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 289 องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ย่ อ มมี ห น้ า ที่ บํ า รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นหรื อวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นย่อมมี
สิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ต้องการภายในท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ
แต่ต้องไม่ขัดต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ...
การจั ด การศึ ก ษาอบรมภายในท้ อ งถิ่ น ตามวรรคสอง องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคํานึงถึงการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2540, 11, ตุลาคม)

รั ฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั กรไทย ฉบั บ พ.ศ.2550 ได้ก าหนดบทบาทของ สื่ อ รั ฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ว่า
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ของบุคคลและสื่อมวลชน มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากร
สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กร
หนึ่ งทํ าหน้ าที่จั ดสรรคลื่ นความถี่ต ามวรรคหนึ่ง และกํากั บการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ การดําเนินการตามวรรคสองต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรม
ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการสื่อมวลชน
สาธารณะ การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงํา ระหว่าง
สื่ อ มวลชนด้ ว ยกั น เองหรื อ โดยบุ ค คลอื่ น ใด ซึ่ ง จะมี ผ ลเป็ น การขั ด ขวาง
เสรี ภ าพในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารหรื อ ปิ ด กั้ น การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
หลากหลายของประชาชน…..
หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้าน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม “มาตรา 80 รัฐ
ต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคมการสาธารณสุขการศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
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ข้อ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลปวิทยาแขนง
ต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย
จากรัฐ
ข้อ (6) ส่ ง เสริ มและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้
ปลูกจิตสํานึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น…..
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 289 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมมีอํานาจหน้าที่บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น และวัฒ นธรรมอัน ดีข องท้ องถิ่น องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นย่ อ ม
มีสิ ทธิที่ จ ะจั ดการศึกษาอบรมและการฝึ กอาชีพตามความเหมาะสมและ
ความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา
ของชาติการจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถิ่นตามวรรคสอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องคํานึงถึง การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นด้วย”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2550, 24, สิงหาคม)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2560 ได้กาหนดบทบาทของบุคคลและชุมชน
และรัฐ ไว้ว่า
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคล
และชุ ม ชนย่ อ มมี สิ ท ธิ (1) อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู หรื อ ส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี อันดีงามทั้งของท้องถิ่นและ
ของชาติ…
หมวด 5 หน้ าที่ของรัฐ มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่ งเสริ มภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น ศิ ลปะ วั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนี ยม และจารี ต
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสําหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย…
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 70 รัฐพึงส่งเสริมและให้ความ
คุ้ ม ครองชาวไทยกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า งๆ ให้ มี สิ ท ธิ ดํ า รงชี วิ ต ในสั ง คมตาม
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข
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ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อัน ดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุ ขภาพ
อนามัย”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2560, 6, เมษายน)
จากการศึกษาเอกสารที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ จานวนทั้งสิ้น 14 ฉบับ พบว่า มีการระบุถึง
เนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ โดยภาครัฐได้กาหนดบทบาทหน้าที่
ของรัฐและของชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญเรื่องการให้ความสาคัญกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงดนตรี
ด้วยนั้น ปรากฏในหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวดหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทย หมวดหน้าที่ของรัฐ หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐและหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2511 ถือเป็นรัฐธรรมนูญฯ ฉบับแรกที่
กล่าวถึงประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัย การรักษาวัฒนธรรมประจาชาติ
รวมถึงการบารุงรักษาวัฒนธรรมและศิลปกรรม จากนั้นรัฐธรรมนูญฯ ฉบับถัดมา ได้แก่ ฉบับ พ.ศ.2517
พ.ศ.2521 และ พ.ศ.2534 ยังคงมีแนวทางที่คล้ายเดิม คือ การเน้นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะและ
วั ฒ นธรรม อั น ถื อ เป็ น สมบั ติ ข องชาติ กระทั่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ฉบั บ พ.ศ.2540 ได้ ใ ห้ ความส าคั ญ
คาว่า “ท้องถิ่น ” โดยได้ระบุ ไว้ในมาตรา 69 ว่า “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร
เสียภาษีอากร ช่วยเหลือราชการรับการศึกษาอบรม พิทักษ์ ปกป้อง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ”
นอกจากนี้ รั ฐ ยั ง ได้ ก าหนดบทบาทของการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การ
บารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกด้วย
ปัจจุบันประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560 เป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศ ซึ่งในรัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้ ได้ดารงแนวทางเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจาก
รัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า และได้เพิ่มความหลากหลายของวัฒนธรรมให้เป็นประเด็นหนึ่งที่สาคัญ
โดยได้ระบุไว้ใน มาตรา 70 ไว้ว่า “รัฐ พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ให้มีสิทธิดารงชีวิต ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข
ไม่ ถู ก รบกวน ทั้ ง นี้ เท่ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น การขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน
เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐหรือสุขภาพอนามัย ” โดยคณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.1 แสดงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฉบับที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการวิจัยทางศิลปวิทยาการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2511
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2517
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2521
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2550
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประจาชาติ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2511
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2517
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2521
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2534
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2540
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2540
เป็นหน้าที่ของประชาชน
สนับสนุนให้การปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2540
ดูแลศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2550
ส่งเสริมให้เกิดพื้นทีส่ าธารณะในการแสดงออกทาง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
วัฒนธรรม
ให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2560
ดารงชีวิต ในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต
ดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน

จากการศึกษาพัฒนาการเชิงดนตรีของรัฐธรรมนูญ สรุปได้ว่า รัฐมีหน้าที่สนับสนุนการศึกษา
และค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ สร้างเสริมความรู้และปลูกฝัง
จิตสานึก พิทักษ์ ปกป้อง บารุงรักษา และสืบสานไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและ
ประจ าชาติ จารีต ประเพณี ภูมิปั ญญา โดยร่ว มกับองค์กรส่ วนท้องถิ่นในการรักษาศิล ปะ รวมถึง
สถานที่และวัตถุอันมีค่าในทางประวัติศาสตร์ ฝึกอบรมครู รัฐจัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับทากิจกรรม
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ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดาเนินการ รัฐพึง
ส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
ยังได้บัญญัติ หน้าที่ของชนชาวไทยให้พิทักษ์ ปกป้อง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
1.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนา โดยกาหนด
แนวทางเป้าหมาย และจัดทาโครงการที่แน่นอน เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลที่ได้จากการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตรวจสอบผลงานของส่วนราชการที่มีหน้าที่พัฒนา และเพื่อให้ต่างประเทศทราบถึงนโยบาย
และมาตรการของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ โดย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ นับตั้งแต่ พ.ศ.
2504 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจานวน 12 ฉบับ ได้แก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบันที่ 1 พ.ศ.2504−2509
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510−2514
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515−2519
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520−2524
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525−2529
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530−2534
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535−2539
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540−2544
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545−2549
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550−2554
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555−2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560−2564
จากการสารวจเอกสารแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฏนโยบายที่เกี่ยวเนื่อง
กับศิลปวัฒนธรรมและดนตรีทั้ง 12 ฉบับ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504–2509 ในบทที่ 4 แนวทาง
พัฒนาเศรษฐกิจด้านต่างๆ ข้อ 6. แนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาการด้านมหาดไทย ได้ระบุไว้ใน
ข้อย่อย (1) ว่า
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“โครงการพัฒนาการท้องถิ่นแห่งชาติ โครงการนี้ เป็นโครงการที่มี
วัตถุประสงค์โดยทั่วไป 2 ประการ คือ 1. เพื่อจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของ
ชาวชนบทส่วนใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การปกครองตนเอง เพื่ อ ยกมาตรฐานการครองชี พ ของชาวชนบทให้
สูงขึ้น 2. เพื่อจะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของชาวชนบทเสียใหม่ให้รู้จักช่วย
ตนเองในการปรั บ ปรุ ง ความเป็ น อยู่ ข องตนและท้ อ งถิ่ น โดยรั ฐ บาลจะ
ช่วยเหลือแต่ในทางวิชาการ จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ หรือวัสดุ หรือทางการเงิน
เท่าที่จําเป็น หรือเฉพาะส่วนที่เกินกําลังของประชาชน เท่านั้น”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2504, หน้า 56.)

ในบทที่ 13 รัฐวิสาหกิจและพัฒนาการเศรษฐกิจ (นโยบายและแนวทางดาเนินการ) ในหัวข้อ
นโยบาย ได้ระบุไว้ในหัวข้อย่อย (4) ว่า
“ในระยะ 3 ปีหลัง ของแผนพัฒนานี้ การดําเนินงานจะเน้นหนัก
ไปในด้านปรับปรุงให้รัฐวิสาหกิจมีสมรรถภาพสูงขึ้น และขยายกิจกรรมของ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ โดยพยายามที่ จ ะ
ปรับปรุงการผลิต และการวิจัยตลาด รวมตลอดทั้งการบริหารงาน และการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้การลงทุนเกิดคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
แก่ประเทศจริงๆ ทั้งนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายในด้านผลกําไรเป็นเกณฑ์แต่อย่าง
เดียว หากแต่จะพิจารณาถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ส่วนรวมและความ
จําเป็นของบริการที่ประชาชนอาจได้รับอีกด้วย รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริม
การลงทุนอย่างเสรีของเอกชนและเร่งรัดให้เอกชนทําการลงทุนมากขึ้น ฉะนั้น
ในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รัฐบาลจะไม่โอนกิจการของเอกชนมาเป็นของรัฐ
หรือประกอบกิจการ แข่งขันกับเอกชนเสียเองและพร้อมที่จะพิจารณาโอน
รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมให้แก่เอกชนรับชื้อไปในกรณีที่เหมาะสม ส่วนมาก
รั ฐ บาลจะประกอบกิ จ การประเภทสาธารณู ปโภคซึ่ ง ในบางกรณี รั ฐ บาล
อาจจะต้องขาดทุนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนรัฐบาลจะประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่นๆ เฉพาะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น เช่น กิจกรรม ดังต่อไปนี้ (ฉ) กิจกรรมที่ตั้งขึ้นเพื่อ
รั ก ษาวั ฒ นธรรม ศิ ล ปกรรมและขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ข องชาติ ห รื อ
ส่งเสริมให้มีผู้รู้จักประเทศมากขึ้น เช่น การดุริยางค์ นาฏศิลป์ เป็นต้น”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2504, หน้า 197–198)
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จะเห็นได้ว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินับตั้งแต่ฉบับแรกแผนพัฒนาประเทศ
ไม่ได้มุ่งแต่เพียงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแต่เพียงอย่างเดียว รัฐควรจะต้องจัดและส่งเสริมกิจกรรม
ต่างๆ ที่ตั้งขึ้น เพื่อรั กษาวัฒ นธรรม ศิล ปกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงการดุริยางค์และ
นาฏศิลป์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510–2514 ในบทที่ 16 การศึกษา
ข้อ 6. แนวทางการดําเนินพัฒนาการศึกษา ในข้อย่อยที่ 6.10 ได้ระบุไว้ว่า
“ทํานุบํารุงและส่งเสริมขนบธรรมเนียม ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม
และศาสนาอันเป็นมรดกของชาติ เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนและจะส่งเสริม
พลานามั ย ของประชากรให้ มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ เ ต็ ม กํ า ลั ง ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2510, หน้า 243.)

นอกจากนี้ในบทเดียวกัน ข้อ 8. แผนการพัฒนาการศึกษา ในข้อย่อยที่ 8.7 ระดับอุดมศึกษา
ได้ระบุไว้ว่า
“รายละเอีย ดโครงการพัฒ นาอุ ดมศึ กษามีดั งนี้ [ข้ อย่อ ยที่] (5)
มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเปิดคณะใหม่ขึ้นอีก 3 คณะ คือ คณะอักษรศาสตร์
คณะดุริยางคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมการจัดตั้งคณะครุศาสตร์
ในระยะของแผนจะรั บ นั ก ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น 1,000 คน และผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้
485 คน ...คณะดุ ริ ย างคศิ ล ป์ เพื่ อ เปิ ด สอนวิ ช าดุ ริ ย างคศิ ล ป์ ใ นระดั บ
อนุปริญญา โดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปี พ.ศ.2514 ประมาณ 30 คน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2510, หน้า 255.)

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ได้ให้ความสาคัญกับดนตรี ศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งถูกจัดให้เป็น มรดกของชาติที่จะต้องทานุบารุงและส่ งเสริม เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจและประชากร
มีความสมบูรณ์เป็นกาลังในการพัฒนาชาติ นอกจากนี้ แผนพัฒนาอุดมศึกษา ยังมีการวางแผนในการ
เปิดรับนักศึกษาในสาขาดุริยางคศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับอุดมศึกษาด้วย
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515–2519 ในบทที่ 13 กิจการ
สั ง คม ได้ น าเสนอโครงการตามแผนพั ฒ นาพัฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 3 ได้ร ะบุ
สาระสาคัญในข้อ 7. การศาสนาและศิลปากร (ย่อหน้าสุดท้าย) ไว้ว่า
“นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนาช่างศิลป์ไทยจะผดุงศิลป์ของชาติ
จัดทําตําราศิลป์ไทยอบรมครูช่างศิลป์ และอบรมช่างฝีมืออุตสาหกรรม ในวิชา
ศิลป์ไทยที่กําลังจะสูญ โครงการผดุงและเผยแพร่นาฏศิลป์และดุริยางศิลป์
ส่งนาฏศิลป์และดุริยางค์ศิลปินไปแสดงทั้งภาคเหนือและภาคใต้ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม 23 จังหวัด”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2515, หน้า 231.)

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 นี้ ได้มุ่งพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งช่างศิลป์
ดุริ ย างค์และนาฏศิลป์ ทั้งในการจั ดทาตาราและให้ มีการสนับสนุนเผยแพร่การแสดงในภาคต่างๆ
ภายในประเทศให้เป็นที่รู้จัก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520–2524 ในบทที่ 7 การกระจาย
บริ การสั งคม ข้อ 4. สวัส ดิการสั งคม ข้อย่ อยที่ 4.2 ว่าด้วย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการกีฬา
ในประเด็นที่ 4.2.3 เป้าหมายและแผนงาน ได้ระบุไว้ว่า
“การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจการสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 มีดังนี้ ก. แผนงานระยะสั้น สนับสนุน
ให้กรุงเทพมหานครเร่งดําเนินการเรื่องต่อไปนี้ [ข้อย่อยที่] (5) จัดให้มีบริการ
ด้านการบันเทิงแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ เช่น ดนตรี ห้องสมุดขนาดเล็ก
และห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยเฉพาะในเขตรอบนอกกรุงเทพมหานคร”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2520, หน้า 298.)

ในบทที่ 8 การพัฒนาสังคม ข้อ 2. ศิลปะ วัฒนธรรมและศาสนา ข้อย่อยที่ 2.1 ศิลปวัฒนธรรม
ในประเด็นย่อยที่ 2.1.1 สภาพโดยทั่วไปและปัญหา ได้ระบุไว้ในข้อ (3) ว่า
“การตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ ทําให้เกิดแนวความคิด
ทางวัฒนธรรมการเมือ งและได้แสดงออกในทางปฏิบัติ เช่น การเรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค การแสดงออกในทางดนตรี
และวรรณกรรมที่ชื่นชมถึงชีวิตในสังคมใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้คน
รุ่นใหม่ละทิ้งศิลปวัฒนธรรมที่เคยถือว่าดีงามของชาติ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2520, หน้า 311.)
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นอกจากนี้ มีการนาเสนอ ข้อชี้แจงแผนงานและโครงการพัฒนา ในรูปแบบตาราง และปรากฏ
ข้อ 9. ว่าด้วย ศิลปวัฒนธรรม ได้ระบุในข้อย่อยที่ 9.1–9.4 ว่า
“9.1 ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อดําเนินการเผยแพร่
ปลูกฝังส่งเสริมความรู้ เข้าใจ ทางศิลปวัฒนธรรมชองชาติแก่นักเรียนและ
ประชาชน งบประมาณแผ่นดิน 30 ล้านบาท
9.2 สงวนรักษาบูรณะซ่อมแซมและป้องกันมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เพื่อดําเนินการฝึกแต่งและบูรณะโบราณสถานให้คงสภาพเดิม เป็นการสงวน
รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของชาติ รวมทั้งดําเนินการอนุรักษ์จิตรกรรม
ฝาผนั ง สงวนรั ก ษาศิ ล ปการละเล่ นพื้ น เมื อ งของไทย และจั ด ตั้ ง สถาบั น
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยด้วย งบประมาณแผ่นดิน 145 ล้าน”
9.3 ส่งเสริมอาชีพทางศิลปไทยและศิลปพื้นเมือง (ทัศนศิลป์)
9.4 ส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาศิลปวัฒนธรรม เพื่อรวบรวม
เก็ บ เอกสารทางวิ ช าการอั น จะเป็ น หลั ก ฐานในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ในแง่
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของหน่วยงานราชการต่างๆ ของประเทศ โดย
จัดตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค 3 แห่ง คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น
และสงขลา งบประมาณแผ่นดิน 5 ล้าน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2520, หน้า 378–379.)

จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ได้เริ่มให้ความสาคัญกับการเปิด
พื้นที่ในการจัดการแสดงในที่สาธารณะเพิ่มมากขึ้น สามารถใช้ดนตรีในการแสดงออกทางการเมือง
รั ฐ ให้ ค วามส าคั ญ กับ การปลู ก ฝั ง เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส่ ง เสริ ม อาชี พและปรั บปรุ งการศึ ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 5 พ.ศ.2525–2529 ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ส่วน ซึ่งปรากฏเนื้อหานโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีในส่วนที่ 3 และ 5 ดังนี้
ส่วนที่สาม การปรับโครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในบทที่ 5 แผนการ
ปรับโครงสร้างการค้าต่างประเทศและบริการ ข้อ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยว ในประเด็นที่ 2.5 ว่าด้วย
เรื่อง มาตรการ ในประเด็นย่ อยที่ 2.5.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชักจูงใจให้นัก ท่ องเที่ยวทั้ง
ต่างประเทศและในประเทศ เที่ยวในเมืองไทยขึ้น ได้ระบุไว้ว่า

136
“จะดําเนิ นการ [ข้อย่อยที่] (2) จัดการเผยแพร่ให้ ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้
เกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการท่องเที่ยว”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525, p. 88)

ส่วนที่ห้า การพัฒนาโครงสร้างและการกระจายบริการสังคม ในบทที่ 2 แนวนโยบายและ
เป้าหมายด้านประชากร กาลังคน การพัฒนาจิตใจและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นย่อยข้อ ง. การส่งเสริม
และการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรม ได้ระบุประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพและปัญญา เป้าหมาย
และแนวนโยบายและมาตรการ ดังรายละเอียดดังนี้
1. ในประเด็นสภาพและปัญหา ได้ระบุไว้ว่า
“…ในแผนฯ ฉบั บ ที่ 5 นี้ จึ ง พยายามที่ จ ะแก้ ปัญ หาวั ฒ นธรรม
ในเรื่อง ศิลปะ ศาสนา จริยธรรม จารีตประเพณี และการอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุ และมรดกทางศิลปกรรม ทั้งนี้ จะพิจารณาปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ
เรื่ องเหล่ านี้ แล้ ว หยิ บยกปัญหาที่มีความสําคัญยิ่งมาจัดการแก้ไข โดยให้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ร่วมมือกันในการแก้ปัญหา
โดยทําเป็นโครงการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดผลอันเป็นรูปธรรม และประสาน
โครงการต่างๆ เหล่านั้นขึ้น เป็นแผนงานเพื่อเป็นมูลฐานสําหรับการประสาน
การดําเนินงานให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน จุดสําคัญจะเน้นในเรื่องการปฏิบัติ
และการติ ด ตามผล โดยจะมี ก ารกํ า หนดมาตรการที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งบ่ ง ชี้
ความก้าวหน้าและผลของการปฏิบัติเพื่อเป็นมูลฐานสําหรับการประเมินผล
ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525,หน้า 224.)

2. ในประเด็นเป้าหมาย ข้อย่อยที่ 2.2 ได้ระบุไว้ว่า
“การทํ า นุ บํ า รุ งส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ ในประชาชน
โดยเฉพาะในเมืองทั่วประเทศประมาณ 8 ล้านคน มีความสํานึกในการอนุรักษ์
ทํานุ บํารุง คุ้มครอง รักษาและหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไว้ เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ของชาติและความภูมิใจในความเป็นชาติที่มีเอกราชมาช้านาน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525, หน้า 224.)
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3. ในประเด็นแนวนโยบายและมาตรการ ข้อย่อยที่ 3.1 ประเด็นย่อยที่ (4) ได้ระบุไว้ว่า
“(4) เริ่มทํานุบํารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติทั้งทางด้านวัตถุ
และจิตใจ เพื่อปลูกฝังให้คนในชาติเกิดความรักและคิดสร้างสรรค์ความสวยงาม
ความมี ร ะเบี ย บ อนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดมรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ดี ใ ห้ เ ป็ น
เอกลั ก ษณ์ ข องชาติ แ ละเกิ ด ความนิ ย มในการผลิ ต และใช้ ผ ลผลิ ต ทาง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525, หน้า 224.)

ข้อย่อยที่ 3.2 มาตรการการพัฒนา ในประเด็นย่อยที่ 3.2.2 การทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ ข้อ 1–5 ได้ระบุไว้ว่า
“(1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติทุก
สาขา โดยอาศัยสื่อมวลชนทุกรูปแบบทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า และเกิดความสํานึกในการร่วมมือทํานุบํารุง รักษา สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
(2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สงวนรักษา บูรณะ ซ่อมแซม ป้องกันมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมชองชาติในส่วนที่กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความรักชาติ
หวงแหนและรั ก ษาไว้ ใ ห้ เ ป็ น มรดกสื บ ทอดต่ อ ไป อั น ได้ แ ก่ โบราณวั ต ถุ
โบราณสถาน วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี การละเล่นพื้นเมือง ฯลฯ เพื่อมิให้
ถูกทําลายสูญหายทั้งโดยมนุษย์และธรรมชาติ โดยการเร่งสํารวจรวบรวม
จั ด ทํ า ทะเบี ย นมรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ พั ฒ นากํ า ลั ง คน ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทําลาย
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
(3) ส่งเสริมและปรับปรุงการศึกษาวัฒนธรรมของชาติให้กว้างขวาง
ในส่วนภูมิภาค และเปิดโอกาสให้ประชาชนนอกระบบการศึกษาได้มีโอกาส
รับการฝึกอบรมเพื่อการไปประกอบอาชีพและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
อื่น ๆ ร่ ว มผลิ ตบุ ค ลากรทางวั ฒ นธรรมให้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะการผลิ ต ครู
นาฏศิลป์ ดนตรีและช่างศิลป์
(4) ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตงานศิลปหัตถกรรม
(5) ให้ มีการติดตามประเมินผลและประสานงานของหน่ว ยงาน
รับผิ ดชอบทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ บาลและเอกชน เพื่อการพัฒนา
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างมีจุดประสงค์และเป้าหมายส่วนรวม
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โดยการปรั บปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ภ าคเอกชนและท้องถิ่น
เข้ามามีส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั กษ์และพัฒ นามรดกทางศิล ปวัฒ นธรรมชาติ
ร่วมกับภาครัฐบาลให้มากขึ้น”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2525, หน้า 224.)

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยว โดยกาหนดให้ศิลปวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่ควรหวงแหนและจักต้องทานุ
บ ารุ งรั กษา ส่ งเสริ มและอนุ รั กษ์ในความเป็นเอกลั กษณ์ของชาติ ให้ มีการเผยแพร่ประชาสั มพันธ์
ปรั บ ปรุ งกฎหมายในการป้ องกันและปราบปรามการทาลายศิล ปวัฒ นธรรม อีกทั้งให้ มีการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริมการผลิตครู และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
พัฒนามรดกด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2530–2534 ในบทที่ 1 สรุปสาระ
สําคัญสําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 ด้านสังคมไว้ว่า
“จะมุ่งพัฒนาคุณภาพคนเพื่อให้สามารถพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า
มีความสุขเกิดความเป็นธรรม สอดคล้องและสนับสนุ นการพัฒนาประเทศ
ส่ ว นรวม พร้ อ มๆ กั บ การธํ า รงไว้ ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ข องชาติ วั ฒ นธรรมและ
ค่ า นิ ย มอั น ดี และยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนในชนบทและ
ในเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530, หน้า 3.)

ในบทที่ 3 แผนพัฒนาคุณภาพคนและแรงงาน ได้ระบุไว้ในข้อย่อยที่ 3.1 แผนงานและโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาระบบการผลิต การตลาด และการสร้างงาน ว่ามีการแบ่งกลุ่มแผนงานออกเป็น
4 กลุ่มแผนงาน คือ
1) แผนงานผลิตเพื่อขาย
2) แผนกระจายการผลิตและแก้ปัญหาความยากจน
3) แผนการตลาด และ
4) แผนปรับปรุงระบบบริหารการผลิตและการตลอด
กลุ่มแผนงานทั้ง 4 กลุ่มนี้ ประกอบด้วย แผนงานหลัก 14 แผนงาน แยกเป็นแผนงานด้าน
การเกษตร 4 แผนงาน ด้านอุตสาหกรรม 3 แผนงาน ด้านการตลาด 4 แผนงาน และการพัฒนาส่งเสริม
การบริการด้านการท่องเที่ยว 3 แผนงาน ทั้งนี้ ในข้อย่อยที่ 3.2 ได้ระบุวัตถุประสงค์และกิจกรรมหลัง
แผนงานในประเด็นย่อยที่ (10) ไว้ว่า
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“แผนงานอนุ รัก ษ์ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและทรัพยากรการท่อ งเที่ย ว
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรม และหัตถกรรมพื้นบ้าน ไว้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว และ
สนับสนุนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530, หน้า 245.)

นอกจากนี้ ในข้อย่อยที่ 3.3 แผนงานพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับดนตรี
ได้ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการไว้ แสดงรายละเอียด ดังนี้
“1. วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสังคม
ในการพัฒนาจิตใจให้เกิดสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ขยันขันแข็ง พึ่งตนเอง
ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ร่วมมือร่วมใจกันในการทํางาน ตลอดจนทํานุบํารุงและ
ธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นฐานอันสําคัญที่รักษาไว้
ซึ่งความมีเอกภาพ ความรัก ความหวงแหนประเทศ ความสามัคคี ความสงบสุข
และความเจริญก้าวหน้าของคน สังคมและประเทศชาติ
2. เป้าหมาย [ประเด็นย่อยที่] (2.3) ให้มีการดํารงรักษา ฟื้นฟู และ
พัฒ นาซึ่งโบราณสถานที่สําคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิล ปวัฒนธรรม
อันดีงาม ตลอดจนเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น
3. แนวทาง [ประเด็นย่อยที่] (3.3) ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อธํารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ดีงามของไทย
4. มาตรการ [ประเด็ นย่อ ยที่] (4.10) ให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทาง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทยระหว่างภาคในประเทศและระหว่ างประเทศ
เพื่อให้ประชาชนแต่ละภาค แต่ละท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2530, หน้า 92)

จากเนื้อหานโยบายในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 นี้ รัฐมุ่ง ส่งเสริม
ศิล ปวัฒ นธรรมในการเผยแพร่ ด้า นการท่ องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ มีการจั ด
กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นทางวั ฒ นธรรมประเพณีทั้ ง ในสถาบัน อุ ดมศึก ษาและหน่ว ยงานอื่น ๆ เพื่อ ให้
ประชาชนในแต่ละภาคเกิดความเข้าใจและปรองดองกัน อีกทั้งให้มีการอนุรักษ์ ทานุบารุง รักษา ให้เกิด
ความหวงแหนในเอกลักษณ์ของชาติ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2535–2539 แผนพัฒ นาฉบับนี้
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน จากการสารวจเอกสาร พบว่ามีเนื้อหานโยบายที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอยู่ใน
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 4 กล่าวคือ
ส่วนที่ 1 สรุป สาระสาคั ญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 7 ในข้อ 5.
แนวทางการพัฒนาหลักของประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ข้อย่อยที่ 5.3 แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 5.3.2 ว่าด้วย พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
เพื่อให้คนปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเป็นกาลังใจในการพัฒนาประเทศ ได้นาเสนอแนวทาง
ไว้ในประเด็นย่อยที่ (4) ว่า
“(4) ผนึ ก กํ า ลั ง ของชุ ม ชน องค์ ก รภาคเอกชน รวมทั้ ง สถาบั น
ศาสนากับ ภาครั ฐ ในการป้ องกันแก้ไขปัญหาสั งคม โดยให้ การสนับสนุน
ช่วยเหลือการดําเนินงานขององค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ ตลอดจน
ปรั บ ปรุ ง และขยายขอบเขตความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และองค์ ก ร
ประชาชนในรู ปแบบต่างๆ เช่น ระบบสาธารณสุขมูล ฐาน งานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ อาสาสมัครเพื่ออนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไป
อย่างกว้างขวางและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอย่างยิ่ง”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2535, หน้า 20.)

ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข ข้อ 3 แนวทางและมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาและสาธารณสุข ข้อย่อยที่ 3.4 การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย ประเด็นที่ 3.4.7 ได้ระบุไว้ว่า
“เสริ มสร้ า งความอยู่ดี กิน ดีข องประชาชน ให้ มี ที่อ ยู่อ าศั ยที่ ถู ก
สุขลักษณะ ได้กินอาหารและดื่มน้ําที่สะอาด และมีคุณค่าเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและ
นั น ทนาการ โดย [ข้ อย่ อ ยที่] (6) สนั บสนุ นให้ มีการจัด กิจกรรมด้านการ
ออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ ตลอดจนการจัดสร้างสวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ มี ส ถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจให้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ในส่ ว นกลางและ
ส่วนภูมิภาค”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2535, หน้า 174.)
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 นี้ เน้นการผนึกกาลังของชุมชน องค์กร
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไขสังคม อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้มีการจัด
กิจกรรมพื้นที่สาหรับนันทนาการเพื่อสุขภาพกายและใจของประชาชนเสริมสร้างความอยู่ดีกินดี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540–2544 ในบทที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพของคนด้านจิตใจ ข้อ 1. การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและสุนทรียภาพทาง
จิตใจแก่คน ได้ระบุแนวทางไว้ในข้อย่อยที่ 1.3 ว่า
“สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ มีเหตุผลและสามารถ
เลือกนําเอาสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ในสังคมมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสุนทรียภาพ
ทางจิ ต ใจของตน รวมทั้ ง ดํ า รงชี วิ ต อยู่ ภ ายใต้ วิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมกลมกลื น (1) พัฒ นารูปแบบที่ห ลากหลายของดนตรี กีฬา และ
นัน ทนาการต่างๆ ให้ เหมาะกับแต่ล ะกลุ่มเป้าหมาย (2) ส่ งเสริมให้ มีการ
พัฒนาและใช้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการ
เสริ มสร้ างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่ว นร่ว มของครอบครัว
ชุมชน และกลุ่มที่สนใจในโอกาสต่างๆ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540, หน้า 16.)

และในข้อ 3. การบริหารจัดการเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจ ได้ระบุ
แนวทางในข้อ 3.3–3.5 ไว้ว่า
“3.3 ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
จิ ต ใจ โดยเฉพาะองค์ ก รที่ ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ รวมทั้งสร้างมาตรการจูงใจให้ภาคธุรกิจ
เอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวกับกีฬา ดนตรี และศิลปะ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและเกิด
ความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และภูมิปัญญาที่มีอยู่ใจท้องถิ่นและนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจน
มีความภาคภูมิใจที่จะร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม
อันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540, หน้า 17.)
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ในบทที่ 4 ว่าด้วย การสร้างเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ได้ระบุนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ดนตรีไว้ในหลายประเด็น ดังนี้
“1. การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม โดย
1.1 การเสริ มสร้ างสมรรถภาพของชุ มชนหรือ สั งคมให้ เข้มแข็ ง
สามารถพึ่ง ตนเองโดยตระหนักถึ งสิ ทธิ และหน้าที่ ทั้งต่อ ตัว เองและสั งคม
เพื่อให้เป็นฐานของการพัฒนาชุมชนต่างๆ ทั้งในเมืองและชนบท
1.2 การสนั บ สนุ น เวที วั ฒ นธรรมในรูป แบบที่ห ลากหลาย เช่ น
การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น การสร้างเวที
เสนอผลงานและเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบจูงใจและ
กระบวนการสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒ นธรรมแก่การสร้างผลงานที่มีคุณค่า
ต่อสังคม...
1.4 การส่งเสริมการใช้สื่อที่มีคุณภาพในการเผยแพร่คุณค่าของ
วัฒนธรรม (1) ส่งเสริมให้มีสื่อคุณภาพที่น่าสนใจและมีลักษณะหลากหลาย
เพื่อถ่ายทอดและปลูกฝังคุณค่าที่ดีงามและค่านิยมที่เสริมสร้างความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและ
นํ า ไปปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ได้ (2) ส่ งเสริ ม วัฒ นธรรมการวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์เ พื่ อ ให้
สามารถควบคุมคุณภาพของสื่อมวลชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ
2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนํามิติทางวัฒนธรรม
มาใช้ในการพัฒนา โดย
2.1 ปรับเนื้อหาสาระหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้เชื่อมโยงกับ
วัฒ นธรรม โดยการปรั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ความจริง เป็ น หลั ก และ
มีการเรียนรู้จากฐานทางวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมการวิจัย การรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ รวมทั้ง
การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลการวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญา
ให้สูงขึ้น
2.3 สนับ สนุน ให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสม่ําเสมอ และ
การสร้างสื่อสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
2.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศ
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
3. การพัฒนาและสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย โดย
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3.1 สนั บสนุนให้เกิดความร่ว มมือระหว่างรัฐ และท้องถิ่นในการ
ทํานุบํารุงสร้างสรรค์และพัฒนาโบราณสถาน พิพิธภัณฑสถาน หอสมุด ฯลฯ
3.2 เผยแพร่คุณค่า รักษา สืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยและ
การสร้ างสรรค์ศิล ปวัฒ นธรรมสาขาต่างๆ ขึ้นมา ให้ส อดคล้องกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันและอนาคต
4. การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมโลก รวมทั้งการขยายโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม โดย
4.1 ส่ งเสริ มความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานวัฒนธรรมระดับชาติ
ระดับท้องถิ่นและประโยชน์ของวัฒนธรรมที่มีต่อชุมชน และการยอมรับวิถีชีวิต
ที่แตกต่างหลากหลายภายในสังคม
4.2 สนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ และให้สามารถรับวัฒนธรรม
ต่างชาติมาประยุกต์ใช้อย่างรู้เท่าทัน
4.3 ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและสั ญ จรทางวั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า ง
จิตสํานึกความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิ ตภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งดูแล
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว
5. การพัฒนาการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรม โดย
5.1 สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า และประสานแผนปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า ง
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
เป้าหมาย และแนวทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
5.2 ส่งเสริมและประสานชุมชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นให้มี
ความรู้ความเข้าใจและขีดความสามารถในการสร้างสรรค์วัฒ นธรรมเพื่อ
ท้องถิ่น
5.3 สนับสนุนการระดมทุนเพื่อเพิ่มวงเงินกองทุนวัฒนธรรมให้มี
จํานวนมาก เพียงพอต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
5.4 สนับสนุนให้มีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ กฎกระทรวง
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ให้มีความชัดเจนและ
มีความเป็นเอกภาพรวมทั้งดําเนินการกระจายอํานาจ เพื่อช่วยให้การบริหาร
งานด้านวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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5.5 สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรทาง
วัฒ นธรรมและสร้ างดัช นีชี้วัดด้านวัฒนธรรมกับการพัฒ นาเพื่อประโยชน์
ในการบริหารงานและการติดตามประเมินผล
5.6 ระดมสรรพกําลังในการดําเนินงานวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนสถาบันสั งคม หน่ว ยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชนทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วมตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ด้วยการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540, หน้า 56–57.)

จะเห็นได้ว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 นั้น รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มี
การพัฒนาและใช้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความ
อ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และกลุ่มที่สนใจในโอกาสต่างๆ มีการ
สนับสนุนเวทีวัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการวัฒนธรรมในมิติต่างๆ อย่างเป็นระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545–2549 ในหัวข้อ สรุปสาระ
สาคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบันที่ 9 ข้อ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ได้แบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ 2 ว่าด้วยการเสริมสร้างฐานราก
ของสังคมในเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่าง
ยั่งยืนให้สาคัญกับ ข้อ (3.1) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า
“การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุม ชนและการพั ฒ นาเมื อ งน่ า อยู่
ชุมชนน่ าอยู่ เน้ น การพัฒ นากระบวนการชุมชนเข้มแข็งให้ เป็นฐานรากที่
มั่นคงของสังคม มีการระดมพลังแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มีการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ โดยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต ของคนในเมื อ งและชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความสงบ
สะดวก สะอาด ปลอดภัย และมีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่
สอดคล้ องกับ ภูมิปั ญญาท้องถิ่น และพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ต ลอดจนสร้ างกระบวนการขับ เคลื่ อนการพัฒ นาเมือ งน่าอยู่
ชุมชนน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า น.ฎ.)
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ความสําคัญกับข้อย่อยที่ (4.3) ระบุไว้ว่า
“การอนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อม ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยว ให้เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
โดยรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปกรรม โบราณคดี
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใช้ผังเมืองเป็นกลไกประสานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เกิดความน่าอยู่และยั่งยืน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า น.ฎ.)

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ในกลุ่มที่สาม การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่สมดุลและยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารเพิ่ ม สมรรถนะและขีด ความสามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศ
ให้ความสาคัญกับข้อย่อยที่ (6.6) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า
“ส่ งเสริ มการค้าบริการที่ มีศักยภาพเพื่อสร้างงานและกระจาย
รายได้ โดยพัฒ นาการท่องเที่ย วเพื่อเพิ่มการจ้า งงานและกระจายรายได้
สู่ชุมชน เน้ น การมีส่ว นร่ว มของท้องถิ่น ในการพัฒ นาแหล่ งท่องเที่ยวเชิง
คุ ณ ภาพ และพั ฒ นาธุ ร กิ จ บริ ห ารที่ มี ศั ก ยภาพใหม่ ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศั ก ยภาพของท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง รวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต สภาพแวดล้ อ มตามธรรมชาติ
ศิล ปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน ตลอดจนการส่ งเสริมไทยเที่ยวไทย
และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า น.ฐ.)

อนึ่ง ในเนื้ อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น
5 ส่วน ซึ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดนตรีปรากฏอยู่เนื้อหาส่วนที่ 3 (แบ่งออกเป็น 3 บท คือ บทที่ 3–5)
ว่าด้วยการเสริมสร้างฐานรากของสังคมให้แข็งแรง ได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทต่างๆ ดังนี้
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองสังคม ข้อ 3 แนวทางการพัฒนา
ข้อย่อยที่ 3.5 ระบุว่า
“การส่งเสริมบทบาทครอบครัว องค์กรทางศาสนา โรงเรียน ชุมชน
องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒ นา ... โดย [ข้อย่อยที่] (6) ส่ งเสริมการวิจัย การรวบรวมและ
เผยแพร่ ข้ อมู ล ด้ านศาสนา ศิ ล ปวั ฒนธรรมและภู มิ ปั ญญาไทยในทุ กพื้ น ที่
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อย่างเป็นระบบ และเลือกสรรวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมา
ผสมผสาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประเทศ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 48.)

บทที่ 4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน ข้อ 3. แนวทาง
การพั ฒ นา ข้ อ ย่ อ ยที่ 3.3 การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงชนบทและเมื อ งอย่ า งเกื้ อ กู ล ประเด็ น ที่ 2
ได้ระบุไว้ว่า
“พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพให้พร้อมรองรับการปรับตัวสู่เศรษฐกิจ
ยุคใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย [ข้อย่อยที่]
(3) ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นประตูเชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศอินโดจีน โดยมีหนองคาย มุกดาหาร นครพนม เป็นประตูการค้า
ชายแดนของภาค และมีอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางหลัก พร้อมทั้งเริ่มพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรและการแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยง
ภาคเหนือตอนล่างและพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมีกลุ่มจังหวัด
นครราชสีมา ขอนแก่น เป็นศูนย์กลาง”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 57.)

นอกจากนี้ ใ นบทที่ 5 ยุ ทธศาสตร์ การบริห ารจัดการทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
ข้อ 3. แนวทางการพัฒนา ข้อย่อยที่ 3.3 ระบุว่า
“การฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว ให้เกื้อหนุนต่อคุณภาพชีวิตและเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชุมชน ดังนี้ (1) ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ศิลปกรรมและโบราณคดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(2) ใช้ผังเมืองเป็นกลไกประสานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความน่าอยู่
และยั่งยืน (3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อดํารงไว้ซึ่ง
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545, หน้า 70.)
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เนื้อหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 นี้ รัฐมีการวางนโยบายด้านยุทธศาสตร์
เน้นการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างของสังคมชนบทและสังคมเมืองให้เกิดความเกื้อกูล โดยให้มีการ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกื้อหนุนต่อคุณภาพชีวิตและเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550–2554
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ว่าด้วย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคนและสั งคมไทย สู่ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ข้อ 3. แนวทางการพัฒนา
ได้ระบุไว้ในประเด็นย่อยที่ (4) ไว้ว่า
“เร่งสร้างกําลังคนที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และองค์ความรู้ใหม่ ที่นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งผลิต
และพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พัฒนานั กวิจัย และสร้างปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการ
ทุกแขนง [และระบุไว้ในประเด็นย่อยที่ 4.1 ว่า] (4.1) ผลิตและพัฒนากําลังคน
ให้มีคุณภาพ บนฐานการพึ่งตนเองทางวิทยาการสมัยใหม่ 1) เร่งผลิตนักวิจัยใน
สาขาที่ส อดคล้องกับ ความต้องการของตลาดและของสั งคมไทย เพื่อเป็น
แกนนําในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้การค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพ
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและพัฒนาศักยภาพให้มีความ
เป็นเลิศทั้งในด้านความรู้และคุณธรรม โดยส่งเสริมให้ ครอบครัวสามารถ
เข้ า ถึ ง สั น ทนาการเชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละกิ จ กรรมศิ ล ป์ ต่ า งๆ ที่ จั ด ขึ้ น ทั้ ง ใน
โรงเรียนและชุมชน”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 54.)

จากนโยบายในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 นี้ พบว่ า รั ฐ เริ่ ม ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมียุทธศาสตร์ในการเร่งสร้างและพัฒนาคนที่มีความเป็นเลิศ
ในด้านต่างๆ พัฒนานักวิจัย รวมถึงการผลักดันให้มีการค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวสามารถเข้าถึงสันทนาการเชิงสร้างสรรค์และ
กิจกรรมศิลป์ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–2559
ในบทที่ 4 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ว่าด้วย เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ในข้อ 5 ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ใน
ข้อย่อยที่ 5.2 ไว้ว่า
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“การพัฒ นาคุณ ภาพคนไทยให้ มีภู มิคุ้ม กันต่ อการเปลี่ ยนแปลง
มีการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่ อง มีการสั่งสมทุนทางปัญญา เชื่อมโยง
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการประกอบ
สัมมาอาชีพ และการดํารงชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555,หน้า 46.)

นอกจากนี้ ในประเด็นย่อยที่ 5.2.2 ได้ระบุไว้ว่า
“พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทาง
อารมณ์ที่เข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้ว ย
ตนเอง โดย 1) พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการ
เรียนรู้ให้หลากหลายทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและนันทนาการที่ครอบคลุม
ทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ประชาธิปไตย ความเป็นไทย และ
เรื่อง อาเซียนศึกษา ให้ความสําคัญกับการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้
นอกห้ องเรี ย น และสร้ างนิ สั ย ใฝ่ รู้ มี ทักษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ แก้ ปั ญ หา
เฉพาะหน้ า และรั บ ฟั ง ความเห็ น ของผู้ อื่ น และการต่ อ ยอดสู่ ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสาธารณะประโยชน์
โดยเฉพาะกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
เป็นต้น 2) ค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่ างๆ
อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม การกีฬา ดนตรี เป็นต้น
ให้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน และพั ฒ นาศั ก ยภาพ ให้ มี ค วามเป็ น เลิ ศ
สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 46.)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นั้น บทบาทของวิชาดนตรีถูกวางให้เป็น
วิชาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการของเด็กในวัยเรียนและการพัฒนาสติปัญญาทางอารมณ์ ที่ครู
พึงจะต้องจั ดการเรี ยนการสอนควบคู่กับ สาขาวิช าอื่นๆ โดยการบูรณาการและก่อให้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ นอกจากนั้น เด็กที่มีอัจฉริยภาพมีความสามารถด้านดนตรีพึงได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศ สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่อง
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ.2560–2564 ในแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งปรากฏนโยบายเกี่ยวกับดนตรีใน
ส่วนที่ 4 กล่าวคือ
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้กาหนด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในข้อ 3. แนวทางการพัฒนา ข้อย่อยที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มี
ทักษะความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ได้ระบุแนวทางไว้ในประเด็นย่อย
ข้อที่ 3.2.2 ไว้ว่า
“พัฒ นาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทํางานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน [ด้วยการ] (1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย
เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 68.)

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ข้อ 5. แผนงานโครงการสําคัญ ข้อย่อย 5.1 แผนงานการลงทุนพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
เด็กปฐมวัย ประเด็น 5.1.1 สาระสําคัญ ระบุว่า
“มุ่งเน้นการสร้างเด็กปฐมวัยให้เป็นพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการ
ที่สมวัย ทั้งทักษะทางสมองและทักษะทางสังคม โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการในเรื่อง 1) กําหนดนโยบาย/
มาตรการ ที่เอื้อให้ครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมี
มาตรการจู ง ใจที่ เ อื้ อ ให้ ภ าครั ฐ และภาคเอกชนจั ด รู ป แบบการทํ า งานที่
ยื ด หยุ่ น ต่ อ การเลี้ ย งดู บุ ต ร มี ก ารจั ด มุ ม นมแม่ แ ละอุ ป กรณ์ จั ด เก็ บ ที่ ถู ก
สุขลักษณะ 2) ยกระดับคุณภาพบุคลากรและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
กําหนดให้มีบุคลากรครูและพี่เลี้ยงที่สําเร็จการศึกษาสาขาด้านปฐมวัยหรือ
ด้ า นอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาการเด็ ก ในทุ ก สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
กําหนดหลักสูตรการดูแลเด็กปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชื่อมโยงกับการ
ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม จั ด ทํ า กลไกการประกั น คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดี ย วกั น ของประเทศในการประเมิ น สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย
3) การจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในชุม ชน โดยมี ก ารกํ า หนด พื้น ที่ กิ จกรรม
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สร้ า งสรรค์ทั้ งในด้า นวิท ยาศาสตร์ ศิล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี กีฬ า แหล่ ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม พื้นที่สีเขียวหรือสนามเด็กเล่นภายในชุมชนที่ปลอดภัย
และเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงจัดระบบสาธารณูปโภค
ในชุ ม ชนที่ จ ะอํ า นวยความสะดวกให้ ค รอบครั ว และเด็ ก สามารถออกมา
ทํากิจกรรมร่วมกันกับชุมชน...”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 72.)

นอกจากนี้ในข้อย่อยที่ 5.2 แผนงานการสร้างความอยู่ดีมีสุขและความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว ประเด็นที่ 5.2.1 ระบุว่า
“สาระสําคัญเน้นบูรณาการการขับเคลื่อนการทํางานในระดับพื้นที่
ผ่ า นกระบวนการทํ า งานระหว่ า งศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ชุ ม ชนร่ ว มกั บ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น สํ านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถานบริการ
สาธารณสุข เป็นต้น โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ครอบครัว ในพื้น ที่สําหรับนํามาใช้วิเคราะห์ ลักษณะครอบครัว
สภาพปัญหาและการวางแผนในการแก้ไขปัญหาครอบครัวที่เหมาะสมกับ
บริบทของครอบครัวแต่ละรูปแบบ 2) การจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่สาธารณะ
ในชุมชนให้ ครอบครั วมีส่ว นร่ วมในการทํากิ จกรรมร่ว มกันและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เปิดเวทีให้เด็กแสดงความสามารถทั้งในศิลปะ
และวั ฒ นธรรมเพื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย 3) การ
สอดแทรกการเรียนรู้ด้านครอบครัวศึกษาแก่เด็กในวัยเรียน โดยส่งเสริมให้
ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่ วมกับสถาบันการศึ กษาในการออกแบบหลักสูตร
การเรียนรู้ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และวางแผนในการจัดการ
และแก้ไขปัญหาให้กับเด็ก”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 73.)

นอกจากนี้ ในกลุ่มที่ 4 ยังมียุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในข้อ 3. แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
ข้อย่อยที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ประเด็นที่ 3.2.3 ระบุไว้ว่า
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“การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย [ข้อ] 2) พัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ [ข้อย่อยที่ ] 2.1) ส่ งเสริมการสร้า ง
รายได้จากการท่องเที่ยว โดยดําเนินการ (1) ส่งเสริมการสร้างมูล ค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่ นและวิถีชีวิตชุมชน
อาทิ การท่องเที่ย วเชื่อมโยงกับหนึ่ง ตําบลหนึ่ง ผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการ
กระจายรายได้ ไ ปสู่ ค นในชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศอย่ า งทั่ ว ถึ ง และ
เป็นธรรม รวมทั้งส่ งเสริมการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการ
รองรั บ ของระบบนิ เ วศเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล และยั่ ง ยื น ในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ
จากทั่วโลก
(2) พั ฒ นากลุ่ ม คลั ส เตอร์ ท่ อ งเที่ ย วตามศั ก ยภาพของพื้ น ที่
เชื่ อ มโยงกั บ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วตามความต้ อ งการของตลาด อาทิ
การท่องเที่ยว โดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
(3) ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยว
ไทยในสายตาโลก
(4) ดํ า เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดทั้ ง เชิ ง รั บ และเชิ ง รุ ก ในตลาด
เป้ า หมายทั้ งตลาดศั ก ยภาพเดิม และตลาดใหม่ โดยมุ่ง เน้ นนั ก ท่ องเที่ ย ว
คุณภาพเพื่อให้ ส อดคล้ องกับกิจกรรมการท่องเที่ ยวที่มุ่งเน้นให้ เกิดความ
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้
คนไทยเดิ น ทางท่อ งเที่ ยวภายในประเทศมากขึ้น เพื่อ ลดการพึ่ง พิง ตลาด
ต่างประเทศ
(5) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว
จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ
(6) พั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงกั น เป็ น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 94.)
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ปั จ จุ บั น นี้ เป็ น การรวบรวมแนวคิ ด จาก
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ งชาติ ทั้ง 11 แผน มาบูร ณาการเข้า ด้ว ยกัน โดยมุ่ งหวั งให้ เกิ ด
เครือข่ายความเชื่อมโยงทุกยุทธศาสตร์ให้มีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบทั้งเครือข่ายมากยิ่งขึ้น
จากข้อมูลข้างต้น พบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2504
จนถึงปั จจุ บั น รวม 12 ฉบั บ จากการส ารวจพบว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติทุกฉบั บ
มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม โดยในแต่ฉบับมีทั้งนโยบายที่สืบเนื่องกันมา
และนโยบายที่ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมไทยและสังคมโลก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504–2509) เน้นการพัฒนาความ
เป็นอยู่ของชาวชนบท ซึ่งมีประเด็นด้านวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและรัฐมีแนวทางในการลงทุน
ดาเนินกิจการที่สาคัญต่อสังคมแต่อาจไม่คุ้มค่าหากเกิดการลงทุน โดยเฉพาะกิจการด้านวัฒนธรรม
อันรวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ด้วย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510–2514) เกิดนโยบายสาคัญที่
ส่งผลต่อกิจกรรมด้านดนตรีโดยตรง คือ นโยบายการตั้งคณะดุริยางคศิลป์ ซึ่งถือว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง
ทั้งในแง่วิชาการและวิช าชีพทางดนตรี ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาด้านการศึกษาดนตรีนี้ มีพัฒนาการ
มาอย่างต่อเนื่อง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 3 (พ.ศ.2515 –2519) เน้ น การเผยแพร่
นาฏศิลปและดุริยางคศิลป์ไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–2524) เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านจิ ตใจและการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมถึงการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาศิลปและวัฒนธรรมของชาติ
แนวทางนโยบายข้างต้นได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525–2529) บทบาทของศิลปะและวัฒนธรรมในนโยบายเศรษฐกิจมีความ
ชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทของศิลปะและวัฒนธรรมในภาคการท่องเที่ยวและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–2544) มีความชัดเจนในการ
เน้นเรื่องชุมชนในนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรม และเริ่มต้นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
วัฒ นธรรม (ดูเพิ่ม 1.2.8) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 –2559)
ภาครัฐได้ให้ ความส าคัญกับดนตรี อย่างยิ่ ง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรและ
การสร้างความเป็นเลิศในสายดนตรี (ดูเพิ่ม 1.2.11) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการบูรณาการศาสตร์หรือความรู้ต่างๆ
เพื่อการดาเนินชีวิตที่มีความสุขของประชาชน
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จากข้อมูลการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะผู้วิจัยได้นาเสนอเป็นตาราง
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
ตารางที่ 5.2 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่เกี่ยวข้อง

ทานุ บารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

ใช้ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมให้มผี ู้รู้จกั ประเทศมากขึ้น และ
เป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่นานาชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
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ตารางที่ 5.2 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ต่อ)
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
 ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดตั้งคณะดุริยางศิลป์
 เก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการ โดยจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติส่วนภูมิภาค
 เปิดโอกาสให้ประชาชนนอกระบบการศึกษา
ได้มโี อกาสได้รับการศึกษาด้านวัฒนธรรม
 ร่วมผลิตบุคลากรทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
ครูดนตรี
 ปรับเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
 สร้างระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม
 ส่งเสริมการวิจยั ทางศิลปวัฒนธรรม
 บูรณาการการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต
และนันทนาการ (ดนตรีอยู่ในส่วนของนันทนาการ(

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศ
 ส่งดุริยางคศิลปินไปเผยแพร่การแสดงในประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
 จัดทาตารา

จัดให้มีบริการด้านบันเทิง กับประชาชน (ดนตรี)

ส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางดนตรี อย่างเสรีภาพ
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความหวงแหนศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
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ตารางที่ 5.2 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ต่อ)
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่งเสริมให้เอกชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ใช้ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบที่หลากหลายของดนตรี
สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้าถึงสันทนาการเชิงสร้างสรรค์
และกิจกรรมศิลป์ต่างๆ
ค้นหาเด็กที่มีอัฉริยภาพ นาไปพัฒนาศักยภาพให้มี
ความเป็นเลิศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

จากการน าเสนอข้ อ มู ล นโยบายในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง 12 ฉบั บ พบว่ า
แผนพัฒ นาประเทศด้ า นเศรษกิ จ และสั ง คมนั้ น ให้ ความส าคัญ กั บ วิช าดนตรีแ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้มีการส่งเสริมและพัฒนาจิตใจของคนในสังคมให้เกิดความอ่อนโยน มีความ
หวงแหนในมรดกของชาตินี้และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ สร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในระดับชุมชนและความ
ร่วมมือในองค์กรภาครัฐและเอกชน อีกทั้งสนับสนุนในการพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และมุ่งพัฒนาศักยภาพ
เด็กที่มีอัจฉริยภาพและมีความสามารถด้านดนตรี
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1.1.3 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ทาหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน เป็นสิ่งที่ฝ่าย
บริหารภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบบรัฐสภานั้น
จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน อันจะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้อง
จัดเตรียมนโยบายที่จะนามาแถลงชี้แจงต่อรัฐสภาและชี้แจงการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน
แห่ งรั ฐ ซึ่งน าโดยนายกรั ฐ มนตรี และเมื่อแถลงนโยบายต่อ รัฐ สภาแล้ ว ฝ่ า ยบริ ห ารจะต้องจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการแต่ละปี ซึ่งการแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาแต่ละครั้ง จะกระทาภายหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว นโยบายที่นามาแถลง ได้แก่ นโยบายทั่วไปที่กาหนด
ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งแสดงเจตนารมณ์ ข องคณะรั ฐ มนตรี ว่ า ภายในวาระการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะรัฐมนตรีชุดนั้นๆ จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไร มีแนวทางและเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างไร และจะเสนอสิ่งที่ต้องการเข้าไปดาเนินการหรือแก้ปัญหาในระยะเร่งด่ว นอย่างไร รวมถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น คาแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีมีทั้งสิ้น 61 ฉบับ และมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม ปรากฏอยู่ใน
เอกสารจานวนทั้งสิ้น 28 คาแถลงนโยบาย ดังนี้
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี ค ณะที่ 2 พระยามโนปกรณนิติธ าดา เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2475 ได้แถลงนโยบายทางธรรมการในข้อที่ (5) ว่า
“ในส่ ว นเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา เช่ น แบบเรี ย น ห้ อ งสมุ ด
ทุนเล่าเรียน การกีฬา การอนุสภากาชาด การลูกเสือ ฯลฯ เหล่านี้ก็จะจัดให้
มีขึ้นแพร่หลายจนพอความต้องการ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2475, หน้า 12.)

ค าแถลงนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 8 นายพั น เอก พระยาพหลพลพยุ ห เสนา เป็ น
นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2480 ได้แถลงประเด็นด้านหลักการศึกษา
ในข้อที่ (6) ไว้ว่า
“จะรักษาและส่งเสริมศิลปกรรมของไทย เพื่อให้เป็นที่เชิดชูเกียรติ
และวัฒนธรรมของชาติ จะใช้ศิลปกรรมเป็นอุปรณ์ในการอบรมประชาชนทั้ง
ในทางความรู้และคุณภาพใจ จะใช้ศิลปกรรมให้เป็นอุปกรณ์การเศรษฐกิจ
แห่งชาติ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2480, หน้า 46.)
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คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 9 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2481 ได้แถลงเกี่ยวกับกระทรวงธรรมการว่า
“กระทรวงธรรมการ 6) จะรักษาและส่งเสริมศิลปกรรมไทย เพื่อ
เชิญชูเกียรติและวัฒนธรรมของชาติ จะใช้ศิลปะกรรมเป็นอุปกรณ์การอบรม
ประชาชนชนทั้งในทางความรู้และคุณภาพทางใจ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2481, หน้า 50.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 10 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2485 ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการไว้ว่า
“กระทรวงศึกษาธิการ [ข้อย่อยที่] 6) จะรักษาส่งเสริมศิลปกรรม
ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่างฝีมือไทยแบบโบราณให้รุ่งเรืองถาวร เป็น
เครื่องเชิดชูเกีย รติและวัฒนธรรมของชาติ จะได้ผ ดุงการศึกษาศิลปกรรม
แบบใหม่ และดัดแปลงใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศไทย จะใช้
ศิลปกรรมเป็นอุปกรณ์ช่วยการศึกษาให้ผู้ใหญ่ทั้งในทางความรู้และคุณภาพ
ทางใจ 8) จะเร่ งรัดการอบรมจิตใจ วินัย ความสามัคคี และวัฒนธรรม แก่
นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ เ ยาว์ วั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ เ ข้ ม แข็ ง ในอนาคต กั บ จะ
ดําเนินการขจัดเหตุที่ก่อให้เกิดการละเมิดศีลธรรมในหมู่ยุวชน”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2485, หน้า 66.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2495 ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้อหนึ่งไว้ว่า
“รัฐบาลนี้จะเชิดชูส่งเสริมการวัฒ นธรรมของชาติ เพื่อให้คนไทย
มีชีวิตความเป็ น อยู่อย่างมีระเบียบและผาสุ ก (สุ ข) ทั้งส่ ว นตัว และในการ
อยู่ร่วมกัน”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 25002495, หน้า 139.)

ค าแถลงนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 28 พลโทถนอม กิ ต ติ ข จร เป็ น นายกรั ฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2501 ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า
“รั ฐ บาลนี้จ ะทํานุบํารุงการศึก ษามากยิ่งขึ้น เพื่อให้ เกิดผลดีทั้ง
ในด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยมุ่งให้ ประชาชนเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และเป็ น กํ า ลั ง ทางเศรษฐกิ จ ของชาติ จะพยายามให้ มี
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สถานศึกษาให้เพียงพอ ดําเนินการยกระดับการศึกษาเบื้องต้นของประชาชน
ทั่ว ไปให้สู งขึ้น พัฒ นาการศึกษาในส่ว นภูมิ ภาค ตลอดถึงการศึกษาชั้นสู ง
และส่งเสริมอาชีวศึกษาเป็นพิเศษ จะได้เร่งผลิตครูและปรับปรุงหลั กสูตร
วิธีการวัดผลการศึกษา แบบเรียน และอุปกรณ์ให้ เหมาะสม กับทั้งจะได้
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน โดยส่งเสริมการพลศึกษา และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
นอกจากนี้รัฐบาลจะได้สนับสนุนส่งเสริม และปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์กับ
ส่งเสริมวิทยะฐานะและสวัสดิภาพของครูโดยทั่วไป จะทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนปรับปรุงกิจการพิพิธภัณฑ์และหอสมุดแห่งชาติ
ให้ดียิ่งขึ้น”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2501, หน้า 149)

ค าแถลงนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 31 จอมพลถนอม กิ ตติ ข จร เป็ น นายกรัฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2512 ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า
“รัฐบาลนี้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาแห่งชาติว่าเป็น
กุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ทาง ฉะนั้น รัฐบาลนี้จะ
จั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
โดยเฉพาะจะปรั บ ปรุ ง และส่ งเสริ มการศึก ษาทั้ง ในด้า นการศึ ก ษาสามั ญ
อาชี ว ศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษาให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ...ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย ในสาขา
วิช าการต่างๆ และนํ าผลของการวิจัยมาประยุกต์ให้ เหมาะสมกับสภาวะ
ความต้ อ งการของประเทศ ในขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะส่ ง เสริ ม และรั ก ษา
ขนบประเพณีอันดีงามของชาติ และของประชาชน บํารุงพระพุทธศาสนาและ
อนุเคราะห์เกื้อกูลศาสนาต่างๆ ตลอดจนศิลปะและวัฒนธรรมของชาติด้วย”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2512, หน้า 164.)

คาแถลงนโยบายคณะรั ฐมนตรี ค ณะที่ 39 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2519 ได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาว่า
“ในด้ า นการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รั ฐ บาลนี้ ถื อ ว่ า สถาบั น
อุด มศึ ก ษาของรั ฐ และเอกชน เป็ น สถานศึ ก ษาและวิ จั ย ซึ่ ง มีห น้ า ที่ ห ลั ก
ในการพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ป ระเทศไทยพึ่ ง ตนเองได้ ในทางวิ ช าการ
สถาบั น อุ ดมศึ กษาจะต้ องปฏิบัติ ห น้า ที่ห ลั กให้ ส มบู รณ์ คือ สอน ค้น คว้ า
บุ กเบิ ก แสวงหาความรู้ ใหม่ด้ว ยการวิจัย เรียบเรียงตํารา ให้ บริการทาง
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วิชาการแก่สังคม และธํารงไว้ ถ่ายทอด พัฒนา มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ รั ฐ บาลนี้ จ ะให้ เ สรี ภ าพในการดํ า เนิ น งานด้ า นวิ ช าการแก่
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ นโยบายโครงการและเอกลั ก ษณ์ ข อง
การศึกษาของชาติ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2519, หน้า 18)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 40 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2520 ได้แถลงนโยบายทางการศึกษาว่า
“ส่วนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเน้นในด้านคุณภาพ โดยจะ
สนั บ สนุ นการวิจัย และเพิ่มแขนงวิช าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ตลอดจนจัดหลักสูตรและการสอนให้เหมาะกับสภาพของประเทศ
ยิ่งขึ้น จะสนับ สนุ นให้ แต่ละมหาวิทยาลัยได้ทําหน้าที่ให้บริการสังคมตาม
ความสามารถของตน จะพยายามส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยและจะสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา ในด้านการกีฬา
ศิลปวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2520, หน้า 25)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 41 พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2522 ได้แถลงนโยบายทางสังคมในด้านการศึกษาว่า
“จะส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
ภารกิจหลัก อัน ได้แก่ การสอน การวิจัย การให้ บริการวิช าการแก่ชุมชน
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมให้มีการร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัย และสนับสนุนกิจกรรมของนิสัต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยและ
นอกมหาวิทยาลัย ที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2522 หน้า 251.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ เป็นนายกรัฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2523 ได้แถลงนโยบายด้านการศึกษาว่า
“การศึกษา 5.6 จะส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีประสิทธิภาพ
ในการสอน การวิจัย การให้บริหารทางวิชาการแก่ชุมชน และการทํานุบํารุง
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ศิล ปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ นิสิต นักศึกษาใน
มหาวิท ยาลั ย และนอกมหาวิ ทยาลั ยที่เ ป็น ประโยชน์ ต่อ ประเทศชาติ โ ดย
ส่วนรวม”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2523, หน้า 271.)

และได้แถลงนโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และลักษณะสังคมไทย ว่า
“จะรั กษา ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิล ปวัฒนธรรมไทยให้ มี
เอกลักษณ์สูงเด่น และจะป้องกันมิให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นที่เผยแพร่
เข้ามาในประเทศ ทําลายศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
รวมทั้งการปราบปรามกิจ กรรมอันทําลายและขัดต่อศีล ธรรมจรรยาและ
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของไทยด้วย”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2523 หน้า 272.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 พลเอกเปรม ตินสู ลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ได้แถลงนโยบายทางสังคมและการศึกษาไว้ว่า
“รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะทําให้ประชาชนมีความสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรั พย์สิ น มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีคุณภาพสูงขึ้น ...
จะวางพื้นฐานการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
และสั งคม ยึ ด มั่น ในศาสนาธรรม คุณค่าของศิล ปวัฒ นธรรมไทย รู้จักนํ า
ความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2526, หน้า 23.)

และได้แถลงนโยบายเกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และลักษณะสังคมไทย
“จะรั กษา ส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศิล ปวัฒนธรรมไทยให้ มี
เอกลักษณ์สูงเด่น และจะป้องกันมิให้ศิลปวัฒนธรรมของชาติอื่นที่เผยแพร่
เข้ามาในประเทศ ทําลายศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ
รวมทั้งการปราบปรามกิจกรรมอันทําลาย และขัดต่อศีลธรรมจรรยาและ
ชื่อเสียงเกียรติภูมิของไทยด้วย...จะศึกษา ค้นคว้า วิจัยและอนุรักษ์มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติและปูชนียสถานอันเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวทางใจ
ของประชาชน”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2526, หน้า 35.)
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คาแถลงนโยบายคณะรั ฐมนตรีค ณะที่ 44 พลเอกเปรม ตินสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2529 ได้แถลงนโยบายด้านสังคม ในด้านการศึกษาว่า
“จะส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น และหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาเป็ น ศู น ย์
บริการด้านการศึกษา วิชาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา พลานามัย นันทนาการ
และข่าวสาร เพื่อให้บริการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2529, หน้า 26.)

นอกจากนี้ยังมีการแถลงนโยบายด้านสังคม ในด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา ความว่า
“จะอนุรักษ์ ส่งเสริม ปลูกฝัง และแผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญและมีความซาบซึ้งในเอกลักษณ์ของชาติ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2529, หน้า 33.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 45 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2531 ได้แถลงนโยบายสังคม ด้านการศึกษาว่า
“กระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเน้นทั้ง
การปรับปรุงการผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และพัฒ นาคุณ ภาพและความต้องการของประเทศ และพัฒ นา
คุ ณ ภาพและความเสมอภาคของระบบการศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
พลานามัย ตลอดจนการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2531, หน้า 24–25)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 46 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2534 ได้แถลงนโยบายสังคม ด้านการศึกษาว่า
“ทางด้านการพัฒ นาการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น...จะพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2533, หน้า 340–341)
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ค าแถลงนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 47 นายอานั น ท์ ปั น ยารชุ น เป็ น นายกรั ฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2534 ได้แถลงนโยบายสังคม ด้านการศึกษาว่า
“ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ ส ามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพมนุ ษ ย์
รวมทั้งด้านจริยธรรมและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
โดยมีแนวทางดังนี้...พัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษา การศาสนาและ
การวัฒนธรรม”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2534, หน้า 24–25.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48 พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2535 ได้แถลงนโยบายสังคม
“ให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2535a, หน้า 33.)

นอกจากนี้ยังได้แถลงนโยบายด้านการศึกษาว่า
“ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาสาระทางวิชาการ
ศิล ปะ วัฒ นธรรมและประเพณี ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นควบคู่ กันไป
ให้มีการเพิ่มพูนความรู้โดยระบบสื่อสารมวลชน”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2535ก, หน้า 35–36)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50 นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2535 ได้แถลงนโยบายสังคม ด้านการศึกษาว่า
“ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยาการจากองค์กรภาครัฐและ
เอกชน สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2535ข, หน้า 35.)
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นอกจากนี้ ยังได้แถลงนโยบายด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมว่า
“รณรงค์ให้ประชาชน องค์กร สถาบันต่างๆ และชุมชนเข้าร่วมใน
กิจกรรมการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น...ดําเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางการศึกษา
การค้นคว้า วิจัย การฝึกอบรม การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ
รวมทั้งการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2535b, หน้า 37.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51 นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบายเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวว่า
“พัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวให้ มีความสมดุล กับปริมาณนั กท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีความสะดวกและปลอดภัย ด้วยการพัฒนา ปรับปรุง
และจั ดให้ มี สิ่ ง อํา นวยความสะดวกและบริ ก ารพื้ นฐานต่า งๆ อย่ างทั่ว ถึ ง
อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และทัพยากรธรรมชาติที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2538, หน้า 27)

ได้แถลงนโยบายสังคม ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและทานุบารุงศาสนา ว่า
“รั ฐ บาลมี เ จตนารมณ์ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมไทย ทํ า นุ บํ า รุ ง
ส่ ง เสริ ม และฟื้ น ฟู ศ าสนา โดยให้ ป ระชาชนสนใจสาระคํ า สอนเป็ น หลั ก
ส่งเสริมภูมิปั ญญาท้องถิ่น ศิลปะท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณสถานที่สําคัญ
ของชาติ โดยจะดํ า เนิ น การส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ
ส่วนหนึ่งของแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมศิลปะท้องถิ่น เช่น ศิลปะการเขียนภาพ แกะสลักของไทย
การแสดงพื้นบ้านต่างๆ ของไทย ไม่ว่าจะเป็น หนังตะลุง โขน หมอลํา ลิเก
ฯลฯ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมที่แรกอยู่ในกิจกรรมกีฬา เช่น การแข่งเรือ
กอและ เรือยาว ศิลปการป้องกันตัว โดยสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลื อ
เพื่ อ ให้ ศิ ล ปิ น สามารถดํ า รงชี วิ ต ของความเป็ น ศิ ล ปิ น และเป็ น ผู้ รั ก ษา
ศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2538, หน้า 28–29.)
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คาแถลงนโยบายคณะรั ฐมนตรี ค ณะที่ 52 พลเอกชวลิ ต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐ มนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2539 ได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว คือ
“รัฐบาลจะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถ
ทํารายได้เข้าประเทศมากขึ้น ควบคู่ไปกับการธํารงรั กษาศิลปวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่ายิ่ง”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539, หน้า. 15)

และได้แถลงนโยบายด้านสังคม ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทานุบารุงศาสนา คือ
“สื บ ทอดเอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทยและการสร้ า งสรรค์
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสาขาต่ า งๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ปั จ จุ บั น และอนาคต
รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับวัฒนธรรมต่างชาติมาอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนให้มีศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศที่สําคัญ
ส่งเสริ มและสนั บ สนุนความร่ว มมือระหว่างรัฐ ท้องถิ่น องค์กร
เอกชน ประชาชน และสถาบัน การศึ ก ษาในการทํ า นุบํ า รุ ง พั ฒ นา และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539, หน้า 21.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ได้แถลงนโยบายระยะปานกลาง เรื่อง การปรับโครงการและ
การพัฒนาสังคม ในด้านการศึกษา คือ
“จัดให้มีกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการปรับปรุงการจัด
การศึกษาทุกระดับในสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยใช้ ก ารศึ ก ษาเป็ น สื่ อ สร้ า งเสริ ม ความรู้ แ ละปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ
การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ ข สนั บ สนุ น การค้ น คว้ า การวิ จั ย ในศิ ล ปวิ ท ยาการ เร่ ง รั ด พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540, หน้า 31.)
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และแถลงนโยบายในด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม คือ
“สนับสนุนให้ประชาชน องค์กร สถาบันต่างๆ และชุมชนเข้าร่วม
ในกิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยให้
กว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น ... ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ
ทางการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมทั้ง
การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540, หน้า 34.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2544 ได้แถลงนโยบายการสร้างรายได้ ด้านการบริการ
และการท่องเที่ยว ในส่วนการพัฒนาภาคบริการ คือ
“จัดให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนายุทธศาสตร์
เพื่อให้มีการใช้ศักยภาพภาคบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศ และรายได้ท้องถิ่น อาทิ การท่องเที่ยว การศึกษา
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การกีฬาและนันทนาการ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544, หน้า 10.)

และได้แถลงในส่วนการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ
“เริ่งพัฒนา บูรณะ ฟื้นฟูมรดกและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทั้งใน
เขตเมืองและนอกเมือง เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายชื้อ
สินค้าของนักท่องเที่ยว โดยจะส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการ
รักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544, p. 11)

พันตารวจโท ทักษิณ ยังได้แถลงนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ
“ส่งเสริมให้เกิดบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และกีฬา ในการให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน
ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักการเรียนรู้
ด้วยตนเองและหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นพลังความคิดสร้างสรรค์ การสร้าง
นิสัยรักการอ่าน การจัดให้มีห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และสื่อการเรียนรู้
ประเภทต่างๆ อย่างทั่วถึง”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544, หน้า 21.)
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และได้แถลงนโยบายในด้านวัฒนธรรม คือ
“ส่งเสริมให้นักเรีย น นักศึกษา ได้สืบค้นและศึกษาเรื่องราวของ
มรดกศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เผยแพร่ แ ละสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประสานให้ ป ระชาชนและเยาวชนมี บ ทบาทและกิจ กรรมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน
สนั บ สนุ น ให้ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ด ชู และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างสรรค์”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2544, หน้า 22.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55 พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2548 ได้แถลงนโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ด้านการศึกษา คือ
“รั ฐ บาลจะเร่ ง รั ด การปฏิ รู ป การศึ ก ษาและกระบวนการเรี ย น
การสอนทุกรูปแบบสําหรับผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสั งคม และสนั บสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงคุณค่าของลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
รัฐบาลจะส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสืออย่างจริงจังตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต
เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในช่ ว งวั ย ทํ า งานอย่ า งเป็ น ระบบและพัฒ นามาตรฐาน
วิ ช าชี พ ของแรงงาน เยาวชนไทยทุ ก คนจะได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา
อย่างน้อย 12 ปี รัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนตั้งแต่ ปวส. ถึง อุดมศึกษา โดยรัฐ
จะให้โอกาสในการศึกษาก่อนแล้วผ่อนชําระเมื่อมีรายได้
รั ฐ บาลตระหนั กดี ก ว่ า มี ค วามจํ าเป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ต้ อ งเสริ ม สร้ า ง
สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต่ อ การเรี ย นรู้ ใ นระบบและนอกระบบ
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ที่ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง ในการพั ฒ นาความรู้ และเป็ น สั ง คมที่ ป ระชาชนมี ค วามสุ ข
สนุกสนานกับการหาประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ดังนั้น รัฐบาลจะร่วมมือ
กับทุกฝ่ายเพื่อสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศอย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น อาทิ ระบบห้องสมุด
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สมัย ใหม่ หรืออุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บําบัดและ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลออทิสติกและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ศูนย์การเรียนรู้
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร รวมทั้ ง จะดํ า เนิ น การเชื่ อ ม
เครือข่ายความรู้ของทุกโรงเรียนเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
พิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อ ย่ า งเต็ ม ที่ ใ ห้ แ ก่ ภ าคเอกชนที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการเหล่านี้”
นอกจากนี้ ยังได้แถลงนโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ด้านวัฒนธรรม คือ
“ในอีกสี่ปีต่อไปนี้จะเน้นที่การส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้
ที่ถู กต้ อง รั กชาติ ใ นทางที่ถู ก มีคุ ณธรรมเอื้ ออาทรต่อ ผู้ อื่น และเข้า ใจถึ ง
คุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ เพื่อก่อให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่สร้าง
งานศิลป์ได้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย (1) จัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะ
ประเภทต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
และเป็นเวทีพบปะศิลปิน (2) ส่งเสริมสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
และเยาวชนที่ มี ศั ก ยภาพหรื อ ส่ อ แววด้ า นศิ ล ปะ (3) ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
ประกวด แข่ ง ขั น ผลงานศิ ล ปะหลากหลายประเภท ทั้ ง ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อค้นหาศิลปินรุ่นใหม่ และ (4) ประสาน
กับหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อจัดหาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548, ไม่ปรากฏเลขหน้า)

นอกจากนี้ ยังได้แถลงนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ คือ
“รัฐบาลจะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งระบบ โดยมุ่งไปสู่การเพิ่ม
มู ล ค่ า ผลผลิ ต บนพื้ น ฐานความรู้ แ ละความเป็ น ไทย โดยผนวกฐาน
ทรั พยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรมและภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น ของคนไทยเข้า กั บ
การสร้ า งผู้ ป ระกอบการใหม่ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี การใช้ น วั ต กรรม
เชิ ง พานิ ช ย์ การสร้ า งตราสิ น ค้ า ไทยให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และการจั ด ระบบ
การตลาดให้มีการผลิตและบริหารอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก
เพื่อการขยายตัวอย่างยั่งยืนของประเทศในอนาคต”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548, ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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และแถลงนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่ งขันได้ ในด้านภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ คือ
“รัฐบาลจะพัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในด้านต่างๆ ดังนี้ [ข้อย่อยที่ 3] กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย
วิสาหกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมโยงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
แฟชั่ น ยานยนต์ อิเ ล็ กทรอนิ กส์ ซอฟต์แ วร์ และท่องเที่ ยว และส่ งเสริ ม
เครือข่ายวิสาหกิจอื่นๆ เช่น พลังงาน สุขภาพ ชีวภาพ การบริการ การศึกษา
การสร้างสรรค์และออกแบบ เป็นต้น”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548, ไม่ปรากฏเลขหน้า)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 57 นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบาย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ.2551 ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม คือ
“ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่
เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษา
แหล่ งอุทยานประวั ติ ศาสตร์ โบราณสถาน พิพิ ธภัณฑ์ต่ างๆ เพื่อการศึกษา
เรี ย นรู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ใ นการเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต บนพื้ น ฐานความรู้ แ ละ
ความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาโบราณสถานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ระดับโลก
พัฒนาแหล่งรู้เรียนทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริม
ให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรม
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงคุณค่า
ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ก, หน้า 10.)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 58 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบาย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2551 ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม คือ
“ฟื้นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่
เป็นวิถีชีวิต ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษา
แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการศึกษา
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เรียนรู้และใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตบนพื้นฐานความรู้และความ
เป็ น ไทย รวมทั้ งส่ ง เสริ มพัฒ นาโบราณสถานให้ เป็นมรดกทางวัฒ นธรรม
ระดับโลก ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
ให้มากขึ้น
พัฒนาแหล่งรู้เรียนทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพื่อส่งเสริม
ให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีคุณธรรม
เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และเกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงคุณค่า
ซาบซึ้งในความสุนทรีย์ของศิลปะ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ข, หน้า 13)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 59 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี แถลง
นโยบาย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2551 ได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม คือ
“ส่ ง เสริ ม การทํ า นุ บํ า รุ ง และรั ก ษาศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยทุ ก ด้ า น
รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ให้มีความก้าวหน้า มีการ
ค้ น คว้ า วิ จั ย ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาพร้ อ มทั้ ง ฟื้ น ฟู ต่ อ ยอดแหล่ ง เรี ย นรู้ ท าง
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยเพื่อ
การศึกษาเรีย นรู้และเผยแพร่สู่ สังคมโลก ตลอดจนใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551ค, หน้า 13.)

คาแถลงนโยบายคณะรั ฐมนตรีคณะที่ 60 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค คือ
“บริหารสินทรัพย์ของประเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ทั้งสินทรัพย์ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท้องถิ่นที่รวมถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมทั้งพิจารณาการจัดตั้งกองทุนที่
สามารถใช้ในการบริหารสินทรัพย์ของชาติให้เป็นประโยชน์ เช่น กองทุนมั่งคั่ง
แห่งชาติ กองทุนนํ้ามัน เชื้อเพลิงสํารองแห่งชาติ และกองทุนความมั่นคง
ทางอาหาร เป็นต้น”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, หน้า 14.)
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ได้แถลงนโยบายสร้างรายได้ คือ
“ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและ ภายในประเทศ จัดให้
มีการพัฒ นาการท่องเที่ย วและแหล่ งท่องเที่ยว รวมทั้งหลั กประกันความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูง
ให้มีรายได้จากนักท่องเทีย่ ว เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, หน้า 14.)

ได้แถลงนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว การบริการและการกีฬา คือ
“พัฒนาบูรณะและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในเชิง
กลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชุมชน ตามแผนพัฒ นาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทางการพัฒ นา
แหล่ งท่องเที่ย วต่างๆ ของประเทศ รวมทั้ งส่ งเสริมและสนับสนุนให้ ภ าค
เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, หน้า 19.)

และได้แถลงนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม คือ
“เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการ
ร่ ว มเทิ ด ทู น สถาบั น หลั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และร่ ว มสร้ า ง
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่สบาย โดยน้อมนําพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว ที่พระราชทานให้ แก่รัฐ บาลในการบริห าร
ราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่ ไม่มี
ความวุ่นวาย และน้อมนําพระราชดํารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนครศรีอยุธยา “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ” มาหล่อหลอม
และยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้กับคนในชาติ
อนุ รั ก ษ์ ทํ า นุ บํ า รุ ง และบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ แ หล่ ง ศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒ นธรรม โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ที่ เ ป็น เอกลั ก ษณ์ และมี คุ ณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะการแสดง ทั้งที่เป็นมรดก
ของชาติและการแสดงพื้นบ้าน ให้เป็นมรดกไทย มรดกโลกของคนรุ่นต่อไป
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โดยจัดหาสถานที่จัดการแสดงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค และเพิ่มพื้นที่เวที
ทางด้านวัฒนธรรมให้สามารถจัดการแสดงได้อย่างต่อเนื่อง”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, หน้า 31.)

“สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ดังนี้
(1) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสําคัญต่อ
บุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้ได้รับ
การดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
องค์ความรู้ รวมถึงเป็นทูตวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป (2) ส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
และเสริมสร้างความสัมพันธ ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน
ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านการสื่อสารรูปแบบใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตสื่อ
การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ อิเล็ กทรอนิกส์ สื่ อเคลื่ อนไหว สารคดีและภาพยนตร์
รวมทั้งเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารอันทันสมัย
นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่ม
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ โดยนํ า วิ ถี ชี วิ ต ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค ์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่งรายได้สู่
ชุมชน ตลอดจนให้สามารถต่อยอด ไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ
พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ท างวั ฒ นธรรมและการนั น ทนาการ เพื่ อ
ส่งเสริ มให้วัยรุ่นไทยเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีคุณ ธรรม เอื้อ อาทรต่ อผู้ อื่น และเกิด การเรีย นรู้ ศิล ปะอย่า งสร้า งสรรค์
เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรียของศิลปะ 4.4.7 ขยายบทบาทและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับ ภาคีการพัฒนา
ทุกภาคส่วนเพื่อขยายบทบาท สภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็นกลไกเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตและสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อ
ที่เป็นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพื่อนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอย่าง
เท่าทันสถานการณ์”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554, หน้า 32.)
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คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 ได้แถลงนโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คือ
“การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการ
เรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย นําไปสู่การ
สร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับ ประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ”
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2557, หน้า 7.)

จากข้ อมู ล ข้ างต้ น พบว่ า ค าแถลงนโยบายคณะรั ฐ มนตรี ชุ ดต่ างๆ ได้ ระบุ ถึ งการใช้ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม อันรวมถึงดนตรีในบทบาทต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคม มีรายละเอียดดังนี้
ในช่ว งแรกของคาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ.2475 –2500 รวม
5 ฉบับ เน้นนโยบายเกี่ยวกับการรักษา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย เพื่อยังประโยชน์ในด้าน
การเชิดชูและคงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมเหล่านั้น รวมไปถึงการใช้เพื่ออบรมจิตใจของประชาชน
กระทั่ง คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 28 โดยมี พลโทถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี
ในปี พ.ศ. 2501 เป็นต้นมา ที่แม้จะยังคงรักษานโยบายในการอนุรักษไว้ แต่ได้เพิ่มบทบาทของศิลปะ
และวัฒนธรรมให้เข้ามามีส่วนในการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด (ดูเพิ่ม 1.3.6 เป็นต้นไป) เช่น การเร่งพัฒนา
การศึกษา การใช้กิจกรรมพิเศษแก้ปัญหาเยาวชน การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมการวิจัย เป็นต้น
ในปี พ.ศ.2519 มีนโยบายสาคัญที่ระบุไว้ในคาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 39 โดยมี
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ระบุให้สถาบันอุดมศึกษา ที่นอกจากจะมีบทบาทด้าน
การสอน วิจัย หรือผลิตงานวิชาการแล้ว ยังต้องมีบทบาทในการ “ธารงไว้ ถ่ายทอด พัฒนา มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ” อีกด้วย หลังจากนั้น คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีได้ระบุนโยบายไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม พัฒนาการอื่นที่น่าสนใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม คือ เริ่มมีความ
พยายามดึงท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการศึกษาและการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังปรากฏ
ชัดเจนในคาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี
(ดูเพิ่มใน 1.13.16)
ในปี พ.ศ.2535 ในค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 48 โดยมี พลเอกสุ จิ น ดา
คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ระบุไว้ในประเด็นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติควบคู่ไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และในปี พ.ศ.2538 ภาพของการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในนโยบายเศรษฐกิจ
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โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในด้านการท่องเที่ยวเกิดความชัดเจน เมื่อคาแถลงนโยบายของคณะรัฐ มนตรี
คณะที่ 50 โดยมี นายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรีได้ระบุถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ดูเพิ่ม 1.3.19) หลังจากนั้น นโยบายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่ ง ปรากฏอยู่ ใ นค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ได้ สื บ ทอดเจตนารมณ์ ที่ ก าหนดศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมมีบทบาทด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงการบูรณาการในระบบการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน
จากข้อมูลดังกล่าวคณะผู้วิจัยขอนาเสนอเป็นรูปแบบตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5.3 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
การรักษา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่เกี่ยวข้อง
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 2
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 8
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 9
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 10
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 25
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 28
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 31
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 39
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 41
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 42
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 44
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 45
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 46
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 52
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 53
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 57
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 58
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ตารางที่ 5.3 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(ต่อ)
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่เกี่ยวข้อง

การรักษา ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย (ต่อ)

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 61

ใช้ศิลปกรรมเป็นอุปกรณ์ทางเศรษฐกิจชองชาติ

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 8
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60

ใช้ศิลปกรรมเป็นเครื่องมือในการอบรมประชาชน

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 9
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 10
ให้การศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 39
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 41
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 42
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 53
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 57
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60
ป้องกันมิให้ชาติอื่นทาลายศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 43
ของชาติ
กระจายโอกาสทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 45
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมและคล่องตัวในการ
บริหารจัดการวัฒนธรรมของตนเอง

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 47
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 50
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 58
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 48

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีที่เหมาะสม
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ตารางที่ 5.3 สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
(ต่อ)
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม
ในคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ใช้ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะประเภทต่างๆ ให้เด็ก เยาวชน
และจัดหาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่เกี่ยวข้อง
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 51
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 52
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 54
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 58
คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60

ส่งเสริมให้เกิดการประกวดแข่งขันทางศิลปะประเภทต่างๆ คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 55
ให้ความสาคัญต่อบุคลากรทางด้านศิลปะ ให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา
รวมทั้งเป็นฑูตวัฒนธรรม

คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60

จากข้อมูลทั้งนโยบายจากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆ พบว่า ฝ่ายบริหารราชการ
แผ่นดินนาโดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ล้วนมีนโยบายในการบริหารรัฐกิจที่จะสนับสนุนดนตรี
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วิชาดนตรีได้ถูกยกมาเป็นวิชาที่มีความสาคัญและปรากฏ
เป็นนโยบายชาติในการพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ ปรากฏครั้งแรกในคาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี
ฉบับที่ 55 ในสมัยที่ พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ.2548
1.1.4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ใช้
ในการบริห ารและจัดการการศึกษา โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้รัฐต้อ งจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชน จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม สร้ า งเสริ ม ความรู้ แ ละปลู ก ฝั ง จิต ส านึ ก ที่ ถูก ต้ อ งเกี่ย วกั บ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในศิลปวิทยาการต่างๆ
เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริม
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ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ศิล ปะและวัฒ นธรรมชาติ รวมทั้งในการจัดการศึกษาของรัฐ ให้ คานึงถึ งการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและเอกชน ตามที่กฎหมายบัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใต้การกากับดูแลของรัฐ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปัจจุบันมีทั้งสิ้น 3 ฉบับคือ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 1) แผนแม่บท
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) ฉบับเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ฉบับเพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 ฉบับแผนแม่บท ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดด้าน
การศึกษานั้น จัดแบ่งออกเป็น 9 หมวด คือ
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
หมวด 3 ระบบการศึกษา
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา
หมวด 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวด 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทั้งนี้ ปรากฏข้อความเชิงนโยบายที่สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านดนตรีในหลายมาตรา
โดยแบ่งตามหมวดดังนี้
มาตรา 4 “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสั งคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้ าทางวิช าการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม สั งคม
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
หมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้อ งกับการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
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การกี ฬ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ภู มิ ปั ญ ญาไทยและความรู้ อั น เป็ น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย
และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (5) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
(6) การมีส่วนร่ วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
หมวด 3 ระบบการศึกษา
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา
หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษา
ที่แน่นอน (2) การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ
วิธีการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญของ
การสาเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม (3) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือ
ทั้งสามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่าง
รูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอก
ระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์ทางาน
หมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธ ยาศัย ต้องเน้ น ความส าคัญทั้ง ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ ข้อ (3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
กีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิ ตทุกรูปแบบ
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ อย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
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หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มาตรา 31 ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท การศาสนา
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษา สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา 32 ในกระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา หรือในรูปคณะกรรมการ
จ านวนสี่ องค์ กร ได้แ ก่ สภาการศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรมแห่ งชาติ คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอุดมศึกษา คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
หรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นที่กฎหมายกาหนด
มาตรา 33 สภาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสนับสนุน
ทรัพยากร การประเมินผลการจัดการศึกษา การดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้ง
พิจารณากลั่นกรองกฎหมายและกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒ นธรรมแห่ งชาติ การสนั บสนุ น ทรั พยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา มีหน้ าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการ
อุ ด มศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ การสนั บ สนุ น
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาตรา 41 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ
ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน
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องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ สถาบั น สั ง คมอื่ น และต่ า งประเทศมาใช้ จั ด
การศึกษาดังนี้ (1) ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บ
ภาษี เ พื่ อ การศึ ก ษาได้ ต ามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายก าหนด (2) ให้ บุ ค คล
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
สถาบั น สั งคมอื่น ระดมทรั พยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็น ผู้ จัดและมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษา
บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ตามความเหมาะสมและความจาเป็น
มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จาเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูป แบบอื่น เพื่อใช้ประโยชน์
สาหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามความจาเป็น
มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม
มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ก าหนดให้ รั ฐ ต้ อ งจั ด การศึ ก ษาอบรมและ
สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม การปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สนับสนุนการ
ค้น คว้ าวิจั ย ในศิล ปวิทยาการต่างๆ เร่งรั ดการศึกษา วิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี เพื่อ การพัฒ นา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติและให้ความคุ้มครองการจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพและเอกชน ภายใต้การกากับ
ดูแลของรัฐ ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหาร
และจัดการการศึกษาอบรมเพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
อนึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้รับการปรับปรุงขึ้นเป็น ฉบับที่ 2 ปี 2545 และมีส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี ดังนี้
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม
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การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม
สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลั ย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหน้าที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
หมวด 4 แนวการศึกษา
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตาม
อัธ ยาศั ย ต้ องเน้ น ความสาคั ญทั้ งความรู้ คุ ณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้และบู รณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน
ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทยและระบบการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง ความรู้ ค วามเข้ า ใจและ
ประสบการณ์เ รื่ องการจั ดการ การบ ารุ ง รั กษาและการใช้ประโยชน์ จากทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
(3) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา
(4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
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หมวด 4 แนวการศึกษา
มาตรา 27 ให้ คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานก าหนดหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ การดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดหาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์
ในวรรคหนึ่ง ที่มีส่วนเกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ
มาตรา 31 กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจั ดการศึกษาและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจ
หน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา 33 สภาการศึกษา มีหน้าที่ (1) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ
มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
อานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุ นการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
เอกชน ผู้ แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ แ ทนสมาคมผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู ผู้ แ ทนสมาคม
ผู้ ป ระกอบวิช าชีพบริ ห ารการศึกษา ผู้ แทนสมาคมผู้ ปกครอง ครูและผู้ ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 14, สิงหาคม)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) ฉบับเพิ่มเติมนี้ เนื่องจากรัฐบาลมี
นโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไปจัดตั้งเป็น
กระทรวงวัฒนธรรม ทาให้การบริหารและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและดนตรี มีความชัดเจนมากขึ้น
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, 19 ธันวาคม)
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อั น ประกอบด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับนั้น
รวมอยู่ ในความรั บ ผิ ดชอบของแต่ล ะเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา ทาให้ ก ารบริ ห ารและการจั ด การศึก ษา
ขั้นพื้นฐานเกิดความไม่คล่องตัวและเกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) ฉบับเพิ่มเติมจึงมีการปรับปรุงแก้ไขแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้
สัมฤทธิ์ผลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับส่วนการบริหารและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีนั้น แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าใด
ตารางที่ 5.4 ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
สรุปประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการสืบสานทางวัฒนธรรม
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดารงชีวิต
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบอย่างพอเพียงและ
มีประสิทธิภาพ
กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลให้การศึกษาทุกระดับและ
ทุกประเภท โดยดนตรี ศิลปะ เป็นหนึ่งในสิ่งที่กระทรวงต้อง
กากับดูแลและติดตามประเมินผล
มีสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น เสนอนโยบาย
แผนหรือคาแนะนาแก่คณะรัฐมนตรี รวมทั้งกลั่นกรองกฎหมาย
รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนาและโครงสร้างพืน้ ฐานที่จาเป็น
ต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม เพื่อทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ฉบับที่ 1 มาตรา 4
ฉบับที่ 2 มาตรา 4
ฉบับที่ 1 มาตรา 6
ฉบับที่ 2 มาตรา 6
ฉบับที่ 1 มาตรา 7
ฉบับที่ 2 มาตรา 7
ฉบับที่ 1 มาตรา 23
ฉบับที่ 2 มาตรา 23
ฉบับที่ 1 มาตรา 25
ฉบับที่ 1 มาตรา 31
ฉบับที่ 2 มาตรา 31
ฉบับที่ 1 มาตรา 32
ฉบับที่ 1 มาตรา 33
ฉบับที่ 2 มาตรา 33
ฉบับที่ 1 มาตรา 63

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542 เป็น
กฎหมายสูงสุดด้านการศึกษาและมีการปรับปรุงในปี พ.ศ.2545 และพ.ศ.2553 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
ทั้งนี้ ด้วย พรบ. ดังกล่าว ส่งผลให้มีการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ.2552 ซึ่งเน้นการ
บูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ เพื่อการดาเนินชีวิต และเน้นการแสวงหาความรู้ตามที่ผู้ เรียน
มีความสนใจเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาและมุ่งพัฒนาคุณลักษณ์ที่จาเป็น
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ในสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเน้นการจัดการศึกษาที่มีความร่วมมือในหลายภาคส่วนของสังคมและ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2560–2579) จะยังคงดาเนินการตามนโยบายก่อนหน้า ซึ่ง
หากพิจารณาจากภาพรวมจะเห็น ว่าพระราชบัญญัติการศึกษามองว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นหัวข้อหนึ่งที่
จาเป็นต้องมีการจัดการศึกษาให้กับประชาชน โดยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนให้เป็นคนที่มีจริยธรรม
ที่ดีงาม ส่งเสริมให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีหน่วยงานที่กากับดูแล มีการกาหนดให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็นเพื่อบารุงศิลปวัฒนธรรม
จากข้อมูลพัฒนาการเชิงนโยบายด้านดนตรี คณะผู้วิจัยสามารถนาเสนอแผนพัฒนาการดนตรี
เชิงนโยบายเป็นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี
พ.ศ.
2475

2480

2485–
2495

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
2475 สนับสนุนอุปกรณ์
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2475)
2480 รักษาและส่งเสริม
ศิลปกรรมของไทย
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2480)
2481 จะรักษาและส่งเสริม
ศิลปกรรมของไทย
ใช้เป็นอุปกรณ์อบรม
ประชาชน
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2481)
2485 ส่งเสริมศิลปกรรม
ไทย ใช้ศิลปกรรม
ช่วยให้การศึกษา
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2485)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

2500

2505

2510

คาแถลงนโยบาย
2500 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ของชาติ อยู่อย่างมี
ระเบียบและผาสุก (สุข)
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2500)
2501 - แก้ปัญหาเเยาวชน
โดยพลศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษ
- จะทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของชาติ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2501)

รัฐบาลประกอบ
กิจการที่สาคัญยิ่ง
เกี่ยวกับสาธารณะ
เช่น การดุริยางค์
นาฏศิลป์
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2504)
- พัฒนาการศึกษา
โดยการทานุบารุง
และส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ศีลธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา และ
ส่งเสริมให้เปิด
คณะดุริยางคศิลป์

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุปและแสดงช่วงเวลาในการกาหนดนโยบายของภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
ดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

2510
(ต่อ)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2510)

2511 ม. 61 รัฐพึง
สนับสนุนการวิจัย
ในศิลปวิทยาและ
วิทยาศาสตร์
ม. 62 รัฐพึงรักษา
ไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ประจาชาติ แต่
ต้องไม่กระทาโดย
วิธีการอันเป็นการ
บังคับฝืนใจบุคคล
ม. 63 รัฐพึงบารุง
รักษาสถานที่และ
วัตถุอันมีค่าในทาง
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและ
ศิลปกรรม
(ราชกิจจานุเบกษา,
2511, 20,
มิถุนายน)
2512 รักษาศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นแนวทาง
หนึ่งในการจัดการ
ศึกษา
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2512)
2515

ฉ. 3 - ผดุงและเผยแพร่
(2515– นาฏศิลป์และ
2519) ดุริยางคศิลป์แสดง
ตามภาคต่างๆ

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

2515

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉ. 3
(2515–
2519)
(ต่อ)

คาแถลงนโยบาย

- ให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ทั้ง
ในด้านวิชาชีพ
และศิลปปฏิบัติ
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2515)

2517 ม. 75 รัฐพึง
ส่งเสริมและรักษา
ไว้ ซึ่งวัฒนธรรม
ของชาติ แต่ต้อง
ไม่กระทา โดย
วิธีการอันเป็นการ
บังคับฝืนใจบุคคล
ม. 76 รัฐพึงบารุง
รักษาสถานที่และ
วัตถุอันมีค่าในทาง
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและ
ศิลปกรรม
(ราชกิจจานุเบกษา,
2517, 7, ตุลาคม)
2519 อุดมศึกษาต้องธารงไว้
ถ่ายทอด พัฒนา
มรดกทางศิลป
วัฒนธรรมของชาติ
(นายธานินทร์
กรัยวิเชียร, 39)
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2519)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
2522 อุดมศึกษาต้องทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2522)
2523 - อุดมศึกษา ต้องทานุ
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ
- รักษา ส่งเสริม
เผยแพร่และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
จะป้องกันวัฒนธรรม
จากชาติอื่น
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2523)

2525

(2525– - เผยแพร่ศิลป
2529) วัฒนธรรมของชาติ
เพื่อพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
ด้านวัฒนธรรม
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2525)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
2523 - วางรากฐานการ
ศึกษาในเด็กไทย
รู้คุณค่าและนาไปใช้
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
อนุรักษ์ ป้องกัน
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2526)
2529 - ส่งเสริมให้สถาบัน
การศึกษาเป็นศูนย์
การเรียนรู้
- อนุรักษ์ ส่งเสริม
ปลูกฝังและแผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2529)

2530

(2530– - ส่งเสริมวัฒนธรรม
2534) พัฒนาจิตใจและ
อนุรักษ์ศิลป
วัฒนธรรม
- วัฒนธรรมเพื่อ
สนับสนุนส่งเสริม
การท่องเที่ยว
- เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ เป็นการ
พัฒนาสังคมให้เกิด
ความสุข
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2530)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
2531 กระจายโอกาสทาง
การศึกษา (รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม)
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2531)

2533 อุดมศึกษา ต้องทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2533)

2534 ม. 67 รัฐพึง
สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยใน
ศิลปะและ
วิทยาการต่างๆ
พึงส่งเสริมและ
เร่งรัดให้มีการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ
ม. 72 รัฐพึงรักษา
และส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม
ของชาติ
ม. 73 รัฐพึง
ส่งเสริมการกีฬา
การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ
(ราชกิจจานุเบกษา,
2534, 9, ธันวาคม)

2534 ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาโดยท้องถิ่น
ให้มีความคล่องตัว
ในการบริหาร
การศึกษา การศาสนา
และการวัฒนธรรม
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2534)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.
2535

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

ฉ. 7 - อนุรักษ์มรดก
2535 - อนุรักษ์ ทานุบารุง
(2535− ทางศิลปวัฒนธรรม
คู่ไปกับพัฒนา
2539) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ
ทรัพยากรมนุษย์
- ศิลปะ วัฒนธรรม
คุณภาพชีวิต
เป็นสาระหนึ่ง
โดยการร่วมมือ
ในการศึกษา
ทุกภาคส่วน
- นโยบายด้าน
- สนับสนุน
การศึกษา ดาเนินการ
นันทนาการ เพื่อ
ให้ประเทศไทยเป็น
การพัฒนา
ศูนย์กลางความ
ทรัพยากรมนุษย์
ร่วมมือทางการศึกษา
การศึกษาและ
การค้นคว้า วิจัย
สาธารณสุข
การฝึกอบรม
(สานักงาน
การอนุรักษ์
คณะกรรมการ
โบราณสถาน
พัฒนาเศรษฐกิจ
โบราณวัตถุของชาติ
และสังคมแห่งชาติ,
รวมทั้งการพัฒนา
2535)
ศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2535b)
2538 - อนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว
- นโยบายด้าน
วัฒนธรรม ส่งเสริม
การอนุรักษ์
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2538)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

2540 2540 (ย่อ) ม. 69 บุคคล
มีหน้าที่พิทักษ์
ปกป้อง และ
สืบสานศิลป
วัฒนธรรม
ของชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ย่อ) ม. 81 รัฐ
สนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยใน
ศิลปวิทยาการ
ต่างๆ เร่งรัด
พัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อ
การพัฒนาประเทศ
พัฒนาวิชาชีพครู
และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะและ
วัฒนธรรมของ
ชาติ
(ย่อ) ม. 289
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อม
มีหน้าที่บารุง
รักษาศิลปะ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

2539 - รักษาศิลปวัฒนธรรม
คู่กับการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2539)
ฉ. 3 - ส่งเสริม
2540 - สนับสนุนการ
(2540– วัฒนธรรมเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าศิลปะ
2544) พัฒนาคนและ
และวัฒนธรรม
สังคม สนับสนุน
ท้องถิ่น เพื่อปรับปรุง
เวทีวัฒนธรรมที่มี
การจัดการศึกษา
รูปแบบหลากหลาย
- สนับสนุนการศึกษา
โดยท้องถิ่น
ค้นคว้าศิลปะและ
- ปรับเนื้อหา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักสูตรและ
เพื่อการพัฒนา
ส่งเสริมการวิจัย
คนและสังคม
(สานักวิชาการ
ด้านวัฒนธรรม
สานักงานเลขาธิการ
เพื่อการสร้าง
สภาผู้แทนราษฎร,
ความเข้าใจที่
2540)
ถูกต้อง และการ
นาไปใช้ ในการ
พัฒนา
- สร้างความร่วมมือ
กับท้องถิ่น เพื่อ
การพัฒนาและ
สร้างความ
ภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย
- การเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย
และการเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมโลก
รวมทั้งการขยาย

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ
จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
(ราชกิจจานุเบกษา,
2540, 11, ตุลาคม)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉ. 3
(2540–
2544)
(ต่อ)

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา

โลกทัศน์ทาง
วัฒนธรรม
- การพัฒนา
การบริหารจัดการ
ด้านวัฒนธรรม
- ดนตรีเพื่อการ
พัฒนาจิตใจคน
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2540)
2542 เกิดพระราชบัญญัติ
การศึกษา
(บทบาทของ
การศึกษา)
ม. 4 การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม
เพื่อความเจริญ
งอกงามของ
บุคคลและสังคม
ม. 6 การศึกษา
ต้องพัฒนาคนไทย
มีวัฒนธรรม
ม. 7 ปลูกฝังให้คน
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรม
ม. 9 การมี
ส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กร
ส่วนท้องถิ่น
ม. 15 เน้นการ
จัดการศึกษา
หลายรูปแบบ
มีความยืดหยุ่น
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา
2542 ม. 23 แนวทาง
(ต่อ) การจัดการศึกษา
โดยการบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม กีฬา
ภูมิปัญญาไทย
และการประยุกต์
ใช้ภูมิปัญญา
ม. 25 ส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้
ม. 31 การบริหาร
จัดการให้
กระทรวงกากับ
ดูแลการศึกษา
ทุกระดับ และ
ทุกประเภท
รวมถึงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ม. 32 ในกระทรวง
มีองค์กรหลัก
ที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภา หรือ
ในรูป
คณะกรรมการ
จานวนสี่องค์กร
ได้แก่ สภาการ
ศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
แห่งชาติ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ
คณะกรรมการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา
ม. 33 สภาการ
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมแห่งชาติ
มีหน้าที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผน
และมาตรฐาน
การศึกษา
ของชาติ...
ม. 34
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีหน้าที่พิจราณา
เสนอนโยบาย
แผนพัฒนา
มาตรฐานและ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ที่สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
แห่งชาติ...
ม. 41 องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีสิทธิ
จัดการศึกษา
ม. 58 ให้มีการ
ระดมทรัพยากร
และการลงทุน
ด้านงบประมาณ
การเงิน และ
ทรัพย์สินทั้งจาก
รัฐ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ บุคคล
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

2545

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา

ครอบครัว ชุมชน
องค์กรชุมชน
เอกชน
องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ
สถาบันสังคมอื่น
และต่างประเทศ...
ม. 63 รัฐต้อง
จัดสรรคลื่น
ความถี่ สื่อตัวนา
และโครงสร้าง
พื้นฐานอื่นที่จาเป็น
ต่อการส่งวิทยุ
กระจายเสียง...
ม. 64 รัฐต้อง
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
การผลิต และ
พัฒนาแบบเรียน
ตารา หนังสือ
ทางวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น...
(พรบ.กศ.)
ฉ. 9 - ศิลปวัฒนธรรม 2544 - ด้านเศรษฐกิจ กีฬา 2545 ม. 4 การสืบทอด
(2545– และประเพณี
และนันทนาการเพื่อ
ทางวัฒนธรรมเป็น
2549) พื้นบ้าน เพื่อเพิ่ม
พัฒนาภาคบริการ
ความหมายหนึ่ง
สมรรถนะและ
เพื่อการท่องเที่ยว
ของการศึกษา
ขีดความสามารถ
- ด้านเศรษฐกิจ ฟื้นฟู
การจัดการศึกษา
ในการแข่งขันของ
มรดกและสินทรัพย์
(รวมถึงด้าน
ประเทศ
ทางวัฒนธรรม เพื่อ
วัฒนธรรม)
- ส่งเสริมการวิจัย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เป็นหน้าที่ของ
รวบรวม เผยแพร่
สถานศึกษา
เป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพคน
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพแวดล้อม
ชุมชน ศิลป
วัฒนธรรม และ
แหล่งท่องเที่ยว
ให้เกื้อหนุนต่อ
คุณภาพชีวิต และ
เป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน
- การบริหารจัดการ
ศิลปกรรมและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศ

คาแถลงนโยบาย
- ด้านการศึกษา
ส่งเสริมการบูรณาการ
(รวมศิลปวัฒนธรรม)
(พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร,
ถ54)

พรบ.การศึกษา
ม. 6 คนมี
วัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต เป็น
ความมุ่งหมายหนึ่ง
ม. 7 ส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย
และความรู้อัน
เป็นสากล เป็น
กระบวนการ
เรียนรู้หนึ่งมุ่ง
ปลูกจิตสานึก
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การเมือง
การปกครอง....
ม. 23 ความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของ
แนวการศึกษา
ม. 31 กระทรวง
มีหน้าที่ส่งเสริม
ม. 33 การบริหาร
และการจัดการ
ศึกษา เสนอแผน
การศึกษาแห่งชาติ
ที่บูรณาการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม
และกีฬากับการ
ศึกษาทุกระดับ
(พรบ.กศ. แก้ไข 2)
(ราชกิจจานุเบกษา,
2545, 19,
ธันวาคม)
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
2548 นโยบายพัฒนาคน
และสังคมที่มีคุณภาพ
สร้างแหล่งบริการองค์
ความรู้ (รวมทั้งดนตรี)
ให้กระจายไปทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2548)
เน้นความเข้มแข็งของ
ชุมชน และการเพิ่ม
มูลค่า (สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2548)

2550 (ย่อ) ม. 80 รัฐ
ฉ. 10
ต้องส่งเสริมและ (2550–
สนับสนุนการ
2554)
ศึกษาวิจัยใน
ศิลปวิทยา
แขนงต่างๆ ...
สนับสนุนความ
รู้รักสามัคคีและ
การเรียนรู้
ปลูกจิตสานึก
และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ
(ย่อ) ม. 289
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อม
มีอานาจหน้าที่
บารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี

พัฒนากาลังคน
ในทุกแขนง
สันทนาการและ
กิจกรรมศิลป์
เป็นตัวส่งเสริม
ศักยภาพความ
เป็นเลิศทั้งด้าน
ความรู้และ
คุณธรรม
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2550)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
...องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีสิทธิที่จะ
จัดการศึกษา...
การจัดการศึกษา
อบรมภายใน
ท้องถิ่นตาม
วรรคสอง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้อง
คานึงถึงการบารุง
รักษาศิลปะ
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิน่
และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
ด้วย
(ราชกิจจานุเบกษา,
2550, 24,
สิงหาคม)
2551 อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา
แหล่งเรียนรู้
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2551ก)
อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา
แหล่งเรียนรู้
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2551ข)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย
ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์
เผยแพร่
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2551ค)
2554 - วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายเศรษฐกิจ
- การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพื่อเพิ่มรายได้
- ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต
- ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต และสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2554)

2555

ฉ. 11 เน้นการเรียนรู้
(2555– ตลอดชีวิต พัฒนา
2559) หลักสูตรและปรับ
กระบวนการเรียน
การสอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม โดย
บูรณาการ
การเรียนรู้

พรบ.การศึกษา

200
ตารางที่ 5.5 สรุปและแสดงช่วงเวลาในการกาหนดนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา
ดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉ. 11
(2555–
2559)
(ต่อ)

คาแถลงนโยบาย

ให้หลากหลาย
ทั้งด้านวิชาการ
ทักษะชีวิต และ
นันทนาการที่
ครอบคลุมทั้ง
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
วัฒนธรรม ศาสนา
(สานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,
2555)
2557 นโยบายด้าน
การศึกษา อนุรักษ์
ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม
ภาษาไทยและ
ภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความ
หลากหลายของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
เพื่อการเรียนรู้ สร้าง
ความภาคภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ และ
ความเป็นไทย นาไป
สู่การสร้างความ
สัมพันธ์อันดีในระดับ
ประชาชน ระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ
ตลอดจนเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศ
(สานักวิชาการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร,
2557)

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

2560

2560 ม. 43 บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิ
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู
หรือส่งเสริม
ภูมิปัญญา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
และจารีต
ประเพณีอันดีงาม
ทั้งของท้องถิ่น
และของชาติ
ม. 57 รัฐต้อง
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
และจารีต
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นและ
ของชาติ และ
จัดให้มีพื้นที่
สาธารณะสาหรับ
กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชน
และองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิ
และมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ
ด้วย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา
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ตารางที่ 5.5 สรุ ป และแสดงช่ ว งเวลาในการก าหนดนโยบายของภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาดนตรี (ต่อ)
พ.ศ.

รัฐธรรมนูญ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

คาแถลงนโยบาย

พรบ.การศึกษา

ม. 70 รัฐพึง
ส่งเสริมและให้
ความคุ้มครอง
ชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ
ให้มีสิทธิดารงชีวิต
ในสังคมตาม
วัฒนธรรม
ประเพณี และ
วิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจ
ได้อย่างสงบสุข
ไม่ถูกรบกวน
ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็น
การขัดต่อความ
สงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
หรือเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคง
ของรัฐ หรือ
สุขภาพอนามัย
(ราชกิจจานุเบกษา,
2560, 6, เมษายน)

1.2 ผลการวิเคราะห์นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรี
จากการศึก ษาเอกสารเชิง นโยบายข้ างต้น อั นได้แ ก่ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พบว่า เอกสารดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นมุมมองของภาครัฐที่มีต่อดนตรีผ่านการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ
ในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งนาเสนอดนตรีในมุมมองของภาครัฐที่สะท้อนผ่านนโยบายที่ภาครัฐ
เป็นผู้กาหนด โดยนาเสนอในมิติต่างๆ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นาเสนอหลักฐานหรือข้อความยืนยันจาก
เอกสารเชิงนโยบายเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และในการนาเสนอในหัวข้อนี้ คณะผู้วิจัยมิได้นาเสนอ
ประเด็นตามกรอบของเวลา แต่นาเสนอตามกรอบของประเด็นต่างๆ เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1.2.1 ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมไทย
ภาครั ฐ ได้ ให้ ค วามส าคัญ กับศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมในฐานะองค์ประกอบหนึ่ งของ
สังคมไทย ดังจะเห็นได้จากกาหนดกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าศิลปะและวัฒนธรรมนั้น
เป็ น องค์ป ระกอบส าคั ญของประเทศ มีความจาเป็นต้ องส่ ง เสริ ม สนั บสนุน ศึก ษา อนุรักษ์ ฟื้น ฟู
ป้องกัน เผยแพร่ รวมถึงการส่ งเสริมให้ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้ง ทั้งนี้ ศิลปะและวัฒ นธรรม
ในฐานะเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของสั งคมไทย มีความเกี่ยวข้องกับศิล ปะและวัฒ นธรรมในมิติอื่นๆ
กล่าวคือ เมื่อศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมที่สาคัญแล้ว ทาให้เกิดกฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ซึ่งสะท้อนมุมมองของภาครัฐและคณะผู้วิจัยได้นาเสนอไว้ให้หัวข้อถัดไป
นอกจากนี้ เนื่องจากศิล ปะและวัฒ นธรรมเป็นองค์ประกอบส าคัญของสังคมไทย
ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของรัฐและประชาชนหนึ่งที่สาคัญ คือ การสนับสนุน ปกป้อง รักษา รวมถึงการ
เผยแพร่ วั ฒ นธรรมในฐานะมรดกของชาติ ดั ง ปรากฏอยู่ ใ นหลายมาตรตราในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรที่ห ลายฉบั บ เช่น ในมาตรา 57 ในรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2560
ได้ระบุบทบาทของรัฐว่า
“มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนีย ม และจารี ตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้ มีพื้นที่สาธารณะ
สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่ วนร่ว ม ในการดาเนินการด้ว ย” เป็นต้น หรือในแผนการศึกษาแห่ งชาติ
2552–2559 ได้ระบุไว้ในแนวนโยบาย 1.2 ว่า
“แนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม มีจิตสานึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข และ
รังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง กรอบการดาเนินการ 1.2.1 จัดให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
ความจริ งของชี วิ ตและธรรมชาติ หลั กธรรมของศาสนา คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค่ านิ ยมที่ ดี งาม
วิถีชีวิตและเอกลั กษณ์ความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้ง
หน้ าที่พลเมืองและศี ลธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การศึกษาเพื่อความ
ปลอดภัย” (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 27) ซึ่งจากการ
ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายทั้ ง หมดจึ ง สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งของสังคมไทยจึงปรากฏอยู่ในเอกสารเชิงนโยบายทุกฉบับของภาครัฐ
1.2.2 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ในมุมมองของภาครัฐ ศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่จาเป็ นต้องมีการ
ศึกษาวิจัยให้เกิดหลักการและความชัดเจนและใช้เป็นข้อมูลทางวิชาการพื้นฐานในการต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ ด้านอื่น ๆ ที่เด่น ชัดที่สุ ดคือ การนาองค์ความรู้ (เนื้อหา) ไปเป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษา
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ในระดับ ต่างๆ ทั้งนี้ มุมมองดังกล่าวนี้ เกี่ย วข้องกับการให้ ความส าคัญว่าศิล ปะและวัฒ นธรรมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของสังคมดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 2.1
ภาครัฐได้สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้ ด้วยการกาหนดให้มี
การศึกษาวิจัยและบรรจุไว้ในหลักสูตรในฐานเนื้อหาการเรียน และผลการเรียนรู้ เช่น ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ได้ระบุไว้ในหมวด 4 แนวการศึกษา ตามมาตรา 23 ว่า
“หมวด 4 แนวการศึกษา มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
(1) ความรู้ เ รื่ อ งเกี่ ย วกั บ ตนเองและความสั ม พั น ธ์ ข องตนเองกั บ สั ง คม ได้ แ ก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของสังคมไทย
และระบบการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
(2) ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่อง
การจัดการการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล
ยั่ งยื น (3) ความรู้ เกี่ ย วกั บ ศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม การกี ฬา ภู มิ ปั ญญาไทยและการประยุ กต์ ใ ช้
ภูมิปัญญา (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
(5) ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข”
นอกจากนี้ สิ่งสะท้อนที่สาคัญประการหนึ่งจากนโยบายรัฐที่แ สดงให้เห็นว่า รัฐมองศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้หนึ่ง คือ การกาหนดบทบาทของอุดมศึกษาในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปี 2519 ตามค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี ค ณะที่ 39 โดยมี นายธานิ น ทร์ กรั ย วิ เ ชี ย ร
เป็นนายกรัฐมนตรี ระบุว่า
“ในด้ า นการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รั ฐ บาลนี้ ถื อ ว่ า สถาบั น
อุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นสถานศึกษาและวิจัย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ป ระเทศไทยพึ่ ง ตนเองได้ ในทางวิ ช าการสถาบั น
อุดมศึกษาจะต้องปฏิบั ติห น้ าที่ห ลั กให้ส มบูรณ์ คือ สอน ค้นคว้า บุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ด้วยการวิจัย เรียบเรียงตํารา ให้บริการทางวิชาการแก่
สั ง คม และธํ า รงไว้ ถ่ า ยทอด พั ฒ นา มรดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ
รัฐบาลนี้จะให้เสรีภาพในการดําเนินงานด้านวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่ง
ไม่ขัดต่อนโยบายโครงการและเอกลักษณ์ของการศึกษาของชาติ ” เป็นต้น
(สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2519, หน้า 18.)
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ทั้งนี้ แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ในระบบทางการศึกษานี้ ได้รับการ
สืบทอดมากระทั่งปัจจุบัน
1.2.3 ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นนันทนาการ
ในแง่ม ุม หนึ ่ง ภาครัฐ มองศิล ปะและวัฒ นธรรมเป็น สิ ่ง นัน ทนาการที ่ส ่ง ผลต่อ
คุณภาพชีวิต การพัฒนาจิตใจของประชาชนและการพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน นโยบายที่สะท้อน
ให้เห็นมุมมองดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารเชิงนโยบายในหมวดสังคัมและการศึกษาหลายฉบับทั้งใน
รัฐธรรมนูญฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและคาแถลง
นโยบายคณะรัฐมนตรี อาทิเช่น ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.2534 ได้กาหนดหน้าที่
รัฐไว้ในหมวดที่ 5 แนวนโยบายแห่งรัฐ ว่า
“มาตรา 72 รัฐพึงรักษาและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ…
มาตรา 73 รัฐพึงส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและนันทนาการ”
(ราชกิจจานุเบกษา, 2534, 9, ธันวาคม)

อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ ใช้ ค าที่ ห ลากหลายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดนตรี อาทิ เ ช่ น นั น ทนาการ
กิจกรรมพิเศษ ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมเสริม ความบันเทิง เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้ว ดนตรีจะถูกรวม หรือ
จัดหมวดหมู่ให้อยู่ร่วมกับ กีฬา การท่องเที่ยว และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
1.2.4 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ได้มีการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอานาจ
การบริหารจัดการสู่ท้องถิ่น ดังปรากฏในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประเด็น
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมกลายเป็นประเด็นสาคัญที่กล่าวถึงและมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าว
ในฐานะเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และผู้คนในแต่ละพื้นที่ เช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540–2544) ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคน บทที่ 4 การสร้างเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา ไว้ในข้อ 2 ว่า
“2. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนํามิติ
ทางวั ฒ นธรรมมาใช้ ใ นการพั ฒ นา โดย 2.1 ปรั บ เนื้ อ หาสาระหลั ก สู ต ร
การศึก ษาทุก ระดั บ ให้ เ ชื่อ มโยงกั บวั ฒ นธรรม โดยการปรับ กระบวนการ
เรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ค วามจริ ง เป็ น หลั ก และมี ก ารเรี ย นรู้ จ ากฐานทางวั ฒ นธรรม
2.2 ส่งเสริมการวิจัย การรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ รวมทั้งการสังเคราะห์
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ข้ อ มู ล ข่ า วสารและผลการวิ จั ย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาให้ สู ง ขึ้ น
2.3 สนั บสนุ น ให้ มีเวทีแลกเปลี่ ย นความคิดอย่างสม่ําเสมอ และการสร้าง
สื่อสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 2.4 ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคม”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2540, หน้า 55.)

ในมิติดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐให้ความสาคัญกับความหลากหลายของพื้นที่
และผู้ ค น รวมถึ งการบริ ห ารจั ด การที่ ค วรให้ ใ ช้ บ ริ บทที่ แ ตกต่า งกั น มาเป็ น ประเด็ น ในการพั ฒ นา
นอกจากนี้ ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นยังส่งผลโดยตรงแต่นโยบายเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป
1.2.5 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวัตถุดิบทางเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประเด็นหนึ่งที่กล่าวถึงในนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในฐานะจุดเด่นของท้องถิ่นที่จะสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวด้วย เช่น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ในส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน ข้อ 3 ได้ระบุเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการไว้ว่า
“พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วเชิ ง บู ร ณาการ โดยมี แ นวทาง
การพั ฒ นา ดั ง นี้ 2.1) ส่ ง เสริ ม การสร้ า งรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว โดย
ดําเนินการ [ข้อย่อยที่] 2) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว ตามศักยภาพของ
พื้นที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ
การท่องเที่ยว โดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและ
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิง
กีฬาและการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม"
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, หน้า 94.)

ในการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นฐานด้านการท่องเที่ยว
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก...
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1.2.6 ศิลปะ เป็นความสามารถพิเศษ
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 2555 –2559 ภาครั ฐ ให้
ความสาคัญกับศิลปะและดนตรีในฐานะความสามารถพิเศษ โดยได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
สู่ ส ัง คมแห่ง การเรีย นรู ้ต ลอดชีว ิต อย่า งยั ่ง ยืน ในข้อ 5 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒ นาไว้ใ น
ข้อย่อยที่ 5.2 ประเด็นย่อยที่ 5.2.2 (2) ไว้ว่า
“ค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปกรรม หัตถกรรม การกีฬา ดนตรี เป็นต้น
ให้ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุน และพั ฒ นา ศั กยภาพให้ มี ความเป็ น เลิ ศ
สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง”
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, หน้า 46.)

ถือเป็นมุมมองต่อดนตรีจากภาครัฐครั้งแรก ที่เห็นว่าควรพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะและดนตรี
(ศิลปิน) โดยการค้นหาผู้ที่มีความสามารถและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
1.2.7 ศิลปะ เป็นวิชาชีพ
แม้ พึ่ง จะมีก ารระบุถึ ง การพั ฒ นาศั กยภาพของศิ ล ปิ นสู่ ความเป็น เลิ ศตามข้อ 3.6
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม ฉบั บ ที่ 11 แต่ ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ ดนตรี ใ นฐานะความเป็ น
“อาชีพ” ภาครัฐได้เห็นความสาคัญและควรพัฒนาอย่างจริงจังมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510–2514 แล้ว จากการกาหนดแผนในการตั้งคณะดุริยางคศิลป์ (ดูเพิ่ม
1.2.2) นโยบายดังกล่างแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ภาครัฐต้องการผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีผ่านระบบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพทางด้านดนตรีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ น าเสนอมานี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ นการรั บ รู้ แ ละการสนองตอบของรั ฐ บาลหรื อ
หน่วยงานรัฐต่อดนตรีในหลากหลายมิติ ในมุมมองของภาครัฐ ดนตรีเป็นทั้งวัฒนธรรม เป็นเครื่อง
นัน ทนาการ เป็ นเครื่ องมือในการกล่ อมเกลาจิตใจ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นองค์ความรู้และเป็นอาชีพ ซึ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐได้เห็นความสาคัญและ
มีการกาหนดออกมาเป็นทั้งกฎหมายและนโยบายต่างๆ ดังที่ปรากฏข้างต้น
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ตอนที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน
ดนตรีศึกษาและวิธีการสอนดนตรีที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัยในตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย คณะผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
2.1 ผลวิ เ คราะห์ ง านวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ศึ ก ษา
ในประเทศไทย
จากการส ารวจงานวิจั ย ที่ เ กี่ ย วกับ สภาพปั ญหาการจั ดการเรี ย นการสอนดนตรี ศึ ก ษาใน
ประเทศไทย พบงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย 10 แห่ ง รวมทั้ ง หมด 44 เล่ ม แบ่ ง เป็ น งาน
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี จานวน 1 เล่ม ปริญญาโท จานวน 38 เล่ม และปริญญาเอก จานวน 6 เล่ม
ตารางที่ 5.6 จานวนงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาใน
ประเทศไทย
ผลงานวิทยานิพนธ์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

รวม

–

28
1
2
2
1
1

1

–

–

–

1
1
1
38

–

34
1
2
2
1
1
1
1
1
1
45

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

–

ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด

1

–
–
–
–

–
–

6
–
–
–
–
–

–
–
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งานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสภาพปัญหาการเรียนการสอน
ดนตรีศึกษาในประเทศไทย
30

28

จานวนเล่ม

25
20
15
10
5

6
0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -

มหาวิทยาลัยศิลปากร -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -

มหาวิทยาลัยขอนแก่น -

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นอกจากนี้ ยังพบบทความที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาใน
ประเทศไทย ตีพิมพ์ในวารสารที่เข้าฐาน TCI: Thai–Journal Citation Index Centre (ศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย) อย่างเช่น วารสารดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น มีทั้งหมด 6 วารสาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 5.7 จ านวนบทความวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ เ ข้ า ฐาน TCI : Thai–Journal Citation
Index Centre (ศู น ย์ ดั ช นี ก ารอ้ า งอิ ง วารสารไทย) เกี่ ย วกั บ สภาพปั ญ หาการจั ด
การเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย
ชื่อ วารสาร / บทความวิจัย

จานวน

วารสารนเรศวรวิจัย
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
วารสารราชพฤกษ์
วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, วารสารภาษาและวัฒนธรรม
วารสารดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

1
1
1
1
1
1

ทั้งหมด

6
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จากข้อมูลจ านวนวิทยานิพนธ์และจานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิช าการ พบว่า
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย เป็นหัวข้อที่มีผู้สนใจศึกษา
มากหัวข้อหนึ่ง โดยงานวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลพบการศึกษาเรื่องนี้มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
สถาบันอื่น คือมีจานวน 34 เล่ม ลาดับรองลงมา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่มีจานวนเท่ากัน สถาบันละ 2 เล่ม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยขอนาเสนอสภาพปัญหาต่างๆ
เรียงตามลาดับความถี่ของจานวนเล่มที่พบ ดังนี้
2.1.1 ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ (ในทักษะดนตรี)
ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ (ในทักษะดนตรี) หรือบุคลากร คณาจารย์ที่มีวุฒิ
ทางดนตรี หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดนตรี เป็นปัญหาลาดับที่ 1 มีความถี่ 32 เล่ม โดยพบว่า
มีการศึกษาของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ปัญหาของการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางด้านดนตรี
มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2542 จนถึง พ.ศ.2559 เป็นระยะเวลาประมาณ ปี 17 ปัญหาดังกล่าว ส่งผลกระทบให้
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาดังนี้
2.1.1.1 ครูไม่สามารถเขียนแผนการสอนและเตรียมการสอนได้ รวมไปถึง
ไม่มีศักยภาพทางด้านการสอนดนตรี (กนก ศิริกุล, 2546; จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542; ชัชวาล ปลื้ม
สาราญ, 2543; นคร คาร้อง, 2545; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554; สุเมธ สุรินทร์,
2544; หัทยา แผ่นชัยภูมิ, 2542)
2.1.1.2 ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดนตรี ทาให้ขาดความเชื่อมั่นใน
กิจกรรมการเรียนการสอน บางครั้งไม่สอนหรือสอนไม่ครบตามเนื้อหา รวมไปถึงกลุ่มอาจารย์ไม่มี
ความรู้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีนั้น (กนก ศิริกุล, 2546; กิจชัย ส่องเนตร, 2545; จิรพร สินสมบัติ,
2547; ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ, 2549; ปทุมมาลย์ ทรงสกุล, 2546; พิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์, 2549;
วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554; สุเมธ สุรินทร์, 2544)
2.1.1.3 ครู ใ ช้ วิ ธี ก ารสอนโดยเลื อ กเฉพาะเนื้ อ หาที่ ต นเองสอนได้ จาก
หนั ง สื อ เสริ ม แล้ ว น ามาสอนโดยไม่ มี ก ารศึ ก ษาแผนการสอน ไม่ส ามารถสอนซ่ อมเสริ ม หรื อ ช่ ว ย
แก้ปัญหาในจุดที่นักเรียนมีปัญหาได้ รวมทั้งไม่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนของนักเรียนได้
2.1.1.4 ครูไม่เชี่ยวชาญการวัดผลและการประเมินผล หรือการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่นักเรียน โดยปัญหาดังกล่าวจะพบมากในระดับโรงเรียนของกลุ่มอาจารย์ดนตรีไทย
เนื่องจากอาจารย์ไม่มีความรู้ด้านการวัดผล และการประเมินผลนักเรียน ทาให้เกิดปัญหาในการพัฒนา
องค์กร อี กทั้งอาจารย์ เป็ น ศิ ล ปิ น ที่มีความรู้ด้านทักษะ แต่ ไม่ส ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็ ก
นักเรียนได้อย่างดี ครบถ้วนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย ทาให้เด็กนักเรียนไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนใน
รายวิชานั้นๆ (กิจชัย ส่องเนตร, 2545; ธิติ ปัญญาอินทร์, 2550; นคร คาร้อง, 2545; นันธิดา จันทรางศุ,
2553; ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557a; วิมล กมลาศน์, 2551; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554)
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สรุ ป ได้ว่า ครู ส อนดนตรี ส่ ว นใหญ่ในโรงเรียนที่พบจากการส ารวจงานวิจัย ไม่ได้เรียนจบ
วิชาเอกดนตรี แต่จบการศึกษาวิชาเอกอื่นๆ อย่างเช่น วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกพลศึกษา เป็นต้น
ทาให้ ค รู ส อนวิช าดนตรี ไม่ ส ามารถสอนวิช าดนตรีตามที่กาหนดไว้ในหลั กสู ตรได้ ยกตัว อย่ างเช่ น
โรงเรียนประถมศึกษาเขตตาบลบางพลวงทั้งหมด ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จบด้านดนตรีศึกษา ทาให้ผู้สอน
ไม่สามารถสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) (ทัศไนย อายุ
เจริญ, 2535; ธนกรณ์ โพธิเวส, 2559a; นนทนันทน์ เชื้อพลากิจ, 2551; นันธิดา จันทรางศุ, 2553;
นาฐคุณ ถาวรปิยกุล, 2543; ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557a; พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ์, 2556; สุภัทรชัย
กระสินหอม, 2550; สุเมธ สุรินทร์, 2544; อดิศร ศรีอรัญ, 2558; อนรรฆ จรัณยานนท, 2554)
2.1.2 ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องดนตรี และสภาพของห้องเรียน อาคารเรียน
ไม่เหมาะสม
ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องดนตรี และสภาพของห้ องเรียน อาคารเรียน
ไม่เหมาะสม พบว่าเป็นปัญหาที่ พบในระดับที่สองซึ่งมีความถี่ 26 เล่ม โดยมีการศึกษางานวิจัยตั้งแต่
พ.ศ.2542–2560 เป็นระยะเวลา 19 ปี ปัญหาที่พบคือ
2.1.2.1 ขาดแคลนอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งดนตรี จ านวนมาก รวมทั้ ง สภาพของ
ห้องเรียน ห้องซ้อม ห้องแสดง อาคารเรียนที่ไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอสาหรับนักเรียนในโรงเรียน
(กนก ศิริกุล, 2546; เกษม รักษาเคน, 2543; จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542; ชัชวาล ปลื้มสาราญ, 2543;
ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ, 2549; นคร คาร้อง, 2545; นิมิตาภรณ์ ลับแล, 2543; ปทุมมาลย์ ทรงสกุล, 2546;
วัชราวลี ดาโต๊ะ, 2546; วิมล กมลาศน์, 2551; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; หัทยา แผ่นชัยภูมิ, 2542)
2.1.2.2 ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์จานวนมาก เช่น สื่อการ
สอนดนตรีส่วนใหญ่ ไม่ได้ถูกผลิตเพื่อใช้ในการสอนวิชาดนตรีโดยตรง ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะนามาใช้ในการ
สอนองค์ประกอบดนตรี ประเภทเพลงหรือดุริยวรรณกรรมทางดนตรี และถูกใช้งานมานาน ทาให้
สภาพชารุดไม่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน อีกทั้ง อุปกรณ์วิชาดนตรีที่ขาดแคลน เช่น แผนภูมิเพลง
แผนภูมิสัญลักษณ์ทางดนตรี แผนภาพเครื่องดนตรีมีอยู่น้อยมาก ไม่เพียงพอกับความต้องการ และไม่มี
สื่อการสอนวิชาดนตรีหลายชนิด ได้แก่ แผ่นดิสก์ ม้วนวีดีโอ เกี่ยวกับวิชาดนตรี ชุดการสอนวิชาดนตรี
และสไลด์เกี่ยวกับการสอนวิชาดนตรี เป็นต้น (สุเมธ สุรินทร์, 2544; สุรพล นามเสนาม, 2556)
2.1.3 ปัญหาทางด้านหลักสูตรดนตรี
ปัญหาทางหลักสูตรดนตรีมีมาตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2542 ถึง พ.ศ.2560 เป็นระยะเวลา 18 ปี
พบงานวิจัย จานวน 24 เล่ม ผลงานวิจัยส่วนใหญ่แสดงข้อมูลว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการนา
หลั ก สู ต รไปใช้ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถสอนได้ ต ามหลั ก สู ต รนั้ น ๆ หรื อ หลั ก สู ต รไม่ เ หมาะสมกั บ
เด็กนักเรียนในสภาพท้องถิ่นนั้นๆ ตัวอย่างของปัญหาที่พบ เช่น
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2.1.3.1 โรงเรีย นไม่สามารถเขียนหลั กสูตรได้เอง ส่งผลถึงกลุ่ มอาจารย์
ดนตรีไม่สามารถเตรียมการสอน หรือหาวิธีการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรได้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหา
หลักอย่างหนึ่งของปัญหาของการจัดการเรียนสอนดนตรีในประเทศไทย (กุมารี สุวรรณสิงห์, 2543;
ชัชวาล ปลื้มสาราญ, 2543; นิมิตาภรณ์ ลับแล, 2543; นิรัตน์ เล็กสราวุธ, 2550; พิมพ์ชนก ค้าชู,
2555; วรรณวุฒิ วรรณารุณ, 2553; สมศักดิ์ พนเสาวภาคย์, 2541; เหนือดวง พูลเพิ่ม, 2560)
2.1.3.2 ลั ก ษณะหลั ก สู ต รดนตรี ใ นโรงเรี ย นมี ก ารก าหนดหลั ก การและ
จุดประสงค์ของหลักสูตรดนตรีกว้าง เพื่อใช้สาหรับการสอนนักเรียนทั่วประเทศ ดังนั้นโรงเรียนที่จะทา
การสอนดนตรีจึงต้องมีอาจารย์ดนตรีที่มีความสามารถสูงกว่าที่เป็นอยู่ เพื่อที่จะออกแบบหลักสูตร
และแผนการสอนด้ว ยตัว เองเพื่อให้ เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาได้ นอกจากนี้ปั ญหาของ
หลักสูตรที่พบ คือหลักสูตรจะมุ่งเน้นเนื้อหาสาระทางด้านดนตรีน้อย เพียงในระดับพื้นฐาน แต่ไม่ได้
กาหนดทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี เนื้อหาดนตรีที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหากครูขาดความรู้ความสามารถใน
การกาหนดทัก ษะปฏิบั ติและเนื้ อหาที่เ ฉพาะเจาะจงลงในหลั ก หลั กสู ต รด้ว ยตนเองแล้ ว จะทาให้
การเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนไม่ประสบความสาเร็จ (กรกนก สร้อยอินทร์ , 2551; จารุวรรณ
สนิทรัมย์, 2557; จิตตพันธ์ แสนเมือง, 2544; จิระพร พนมวัน ณ อยุธยา, 2544; ธิติ ปัญญาอินทร์,
2550; นัทธี เชียงชะนา, 2556; ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557a; ภาคีพันธุ์ เกสร์ประทุม, 2554;
ศิริมา พนาภินันท์, 2552; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554; สุเมธ สุรินทร์, 2544; เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร,
2543)
2.1.3.3 ปั ญ หาของแผนการเรี ยน การเตรีย มสอน มี ความเกี่ ย วข้อ งกั บ
หลักสูตร รวมไปถึงอาจารย์สอน นับว่าเป็นปัญหาอีกประการที่มีความสาคัญ ตัวอย่างเช่น โรงเรียน
ประถมศึกษาในเทศบาลตาบลต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ไม่ได้จัดทาโครงการสอนวิชาดนตรีด้วยตัวเอง เนื่ องจากครูไม่ถนัดการสอน
วิชาดนตรี รวมไปถึงไม่ได้จัดทาแผนการเรียนการสอนหรือการเตรียมการสอน ดังนั้นครูจึงใช้แผนการ
สอนแบบสาเร็จรูป เพื่อนามาประกอบการสอน การสอนจะเลือกเนื้อหาที่พอสอนได้ มาใช้ประกอบ
การสอน จึงทาให้เนื้อหาสาระทางดนตรีที่จาเป็นสาหรับเด็กขาดหายไป (กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
จารุวรรณ สนิทรัมย์, 2557; จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542; พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ์, 2556; อดิศร ศรีอรัญ,
2558)
2.1.4 ปัญหาของระบบการบริหาร
ปัญหาของระบบการบริหาร พบว่าเป็นปัญหาที่พบในระดับที่ 4 ซึ่งมีความถี่ 14 เล่ม
โดยมีการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2560 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้
ความสาคัญกับดนตรี หรือให้ความสาคัญกับดนตรีน้อย เนื่องจากคิดว่าวิชาดนตรีเป็นวิชาสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ไม่เหมาะสม รวมไปถึงไม่สามารถนาไปใช้ในการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต
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ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่มีนโยบายที่จะส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาดนตรีอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ไม่มี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ย วกับการสอนดนตรี หรือไม่มีการนิเทศการเรียนการสอนดนตรีโ ดยตรง
สรุปได้ว่าส่วนใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี ไม่ให้
ความสาคัญกับวิชาดนตรี (กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551; ต่อพงษ์ อุตรพงศ์, 2551;
นคร คาร้อง, 2545; วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, 2556; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุภัชชา โพธิ์เงิน,
2554; สุเมธ สุรินทร์, 2544)
2.1.5 ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ
ปัญหาขาดแคลนงบประมาณ พบว่าเป็นปัญหาในระดับที่ 5 ซึ่งมีความถี่ 12 เล่ม โดย
มีการศึกษาตั้งแต่ 2535 ถึง 2558 ผลของงานวิจัยแสดงข้อมูล “สถานศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทย
ยังขาดงบประมาณในการสนั บสนุนทางดนตรี อย่างเช่น ขาดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี
ทาให้มีเครื่องดนตรีที่ไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ขาดงบประมาณในการจ้างครูสอนดนตรีโดยเฉพาะ
หรือผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นครูที่สอนกลุ่มจากสาระอื่นด้วย ทาให้ไม่มีเวลาในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่จะ
นามาจัดกิจกรรมการสอนดนตรีให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาดนตรีต่า เกิดเจตคติ
ที่ไม่ดีต่อดนตรี (เกษม รักษาเคน, 2543; จิรพร สินสมบัติ, 2547; นคร คาร้อง, 2545; ปทุมมาลย์
ทรงสกุล, 2546; วรรณวุฒิ วรรณารุณ, 2553; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุเมธ สุรินทร์, 2544)
2.1.6 ปัญหาขาดแคลนกิจกรรมทางด้านดนตรี
ปัญหาขาดแคลนกิจกรรมทางด้านดนตรี พบว่าเป็นปัญหาลาดับที่ 6 มีความถี่ 4 เล่ม
ปัญหาดังกล่าวทาให้เด็กนักเรียนไม่มีกิจกรรมทางดนตรีในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้
เกิด การแสดงออกในเครื่ องดนตรี ที่เ ล่ น ส่ ง ผลให้ เ ด็กนั กเรียนไม่ มีแรงจูง ใจในการเรีย น และไม่ มี
เป้าหมายของการฝึกซ้อมที่ชัดเจน (กิจชัย ส่องเนตร, 2545; จิตตพันธ์ แสนเมือง, 2544)
2.1.7 ปัญหาหัวหน้าสถานศึกษา และครูผู้สอนมีแนวคิดต่างกัน
ปัญหาหัวหน้าสถานการศึกษา และครูผู้สอน มีแนวคิดที่แตกต่างกัน พบว่าเป็นปัญหา
ลาดับสุดท้ายมีความถี่ 3 เล่ม ผลการวิจัยพบว่าหัวหน้าสถานศึกษาและครูผู้สอนส่วนใหญ่มีทรรศนะคติ
ที่แตกต่างกัน อย่างเช่น การใช้หลักสูตร (ต่อพงษ์ อุตรพงศ์, 2551; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุเมธ
สุรินทร์, 2544) จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถสรุปดังแสดงในตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 สภาพปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นในประเทศไทยจากงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี โท และเอก รวมไปถึงบทความวิจัย
ปัญหาของการจัดการเรียนใน
อ้างอิง (ชื่อ, ปี)
ประเทศไทยจากงานวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
รวมไปถึงบทความวิจัย
1. ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือ
(กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
บุคลากร คณาอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิ
กิจชัย ส่องเนตร, 2545; กุมารี สุวรรณสิงห์, 2543;
ทางด้านดนตรี
เกษม รักษาเคน, 2543; จิรพร สินสมบัต,ิ 2547;
จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542; ชัชวาล ปลื้มสาราญ,
2543; ฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุล, 2554; ต่อพงษ์
อุตรพงศ์, 2551; ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ, 2549; ทัศไนย
อายุเจริญ, 2535; ธนกรณ์ โพธิเวส, 2559b;
ธิติ ปัญญาอินทร์, 2550; นคร คาร้อง, 2545;
นนทนันทน์ เชื้อพลากิจ, 2551; นันทวรรณ หัสดี,
2556; นันธิดา จันทรางศุ, 2553; นาฐคุณ ถาวรปิยกุล,
2543; ปทุมมาลย์ ทรงสกุล, 2546; ประพันธ์ศักดิ์
พุ่มอินทร์, 2557ก; พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ,์ 2556;
พิมลพรรณ เกษมนุกูลฤกษ์, 2549; ภาคีพันธุ์
เกสร์ประทุม, 2554; วิมล กมลาศน์, 2551; วีระชัย
จารย์รัตน์, 2544; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554; สุภัทรชัย
กระสินหอม, 2550; สุเมธ สุรินทร์, 2544; หัทยา
แผ่นชัยภูมิ, 2542; อดิศร ศรีอรัญ, 2558; อนรรฆ
จรัณยานนท์, 2554)
2. ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์
(กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
เครื่องดนตรี และสภาพของ
เกษม รักษาเคน, 2543; จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542;
ห้องเรียน อาคารเรียนไม่เหมาะสม ชัชวาล ปลื้มสาราญ, 2543; ชิตพงษ์ ตรีมาศ, 2555;
ฐิติพัฒน์ โกเมนพรรณกุล, 2554; ทรงศักดิ์ ปัทมรุจ,
2549; ธิติ ปัญญาอินทร์, 2550; นคร คาร้อง, 2545;
นันทวรรณ หัสดี, 2556; นันธิดา จันทรางศุ, 2553;
นิมิตาภรณ์ ลับแล, 2543; ปทุมมาลย์ ทรงสกุล, 2546;
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557a; พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ,์
2556; วัชราวลี ดาโต๊ะ, 2546; วิภาสินี เมลานนท์,

ความถี่

32

26
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ตารางที่ 5.8 สภาพปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นในประเทศไทยจากงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี โท และเอก รวมไปถึงบทความวิจัย (ต่อ)
ปัญหาของการจัดการเรียนใน
ประเทศไทยจากงานวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
รวมไปถึงบทความวิจัย

อ้างอิง (ชื่อ, ปี)

ความถี่

2555; วิมล กมลาศน์, 2551; วีระชัย จารย์รัตน์,
2544; สุภัทรชัย กระสินหอม, 2550; สุเมธ สุรินทร์,
2544; สุรพล นามเสนา, 2556; หัทยา แผ่นชัยภูม,ิ
2542; อดิศร ศรีอรัญ, 2558; อนรรฆ จรัณยานนท์,
2554)
3. ปัญหาทางด้านหลักสูตร
แผนการเรียนการสอน
การเตรียมการสอน

(กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
กุมารี สุวรรณสิงห์, 2543; จารุวรรณ สนิทรัมย์,
2557; จิตตพันธ์ แสนเมือง, 2544; จิระพร พนมวัน
ณ อยุธยา, 2544; จิระศักดิ์ ย่านกลาง, 2542; ชัชวาล
ปลื้มสาราญ, 2543; นัทธี เชียงชะนา, 2556;
นิมิตาภรณ์ ลับแล, 2543; นิรัตน์ เล็กสราวุธ, 2550;
พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ,์ 2556; พิมพ์ชนก ค้าชู, 2555;
ภาคีพันธุ์ เกสร์ประทุม, 2554; วรรณวุฒิ วรรณารุณ,
2553; ศิริมา พนาภินันท์ , 2552; สมศักดิ์
พนเสาวภาคย์, 2541; สุภัชชา โพธิ์เงิน, 2554; สุเมธ
สุรินทร์, 2544; เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร, 2543;
หัทยา แผ่นชัยภูม,ิ 2542; เหนือดวง พูลเพิ่ม, 2560;
อดิศร ศรีอรัญ, 2558)

24

4. ปัญหาของระบบการบริหาร
ในสถาบันการศึกษาของผูบ้ ริหาร

(กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
ชิตพงษ์ ตรีมาศ, 2555; ต่อพงษ์ อุตรพงศ์, 2551;
นคร คาร้อง, 2545; นันธิดา จันทรางศุ, 2553;
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557a; วิชฏาลัมพก์
เหล่าวานิช, 2556; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุเมธ
สุรินทร์, 2544; สุรพล นามเสนา, 2556; อดิศร
ศรีอรัญ, 2558; อนรรฆ จรัณยานนท์, 2554)
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ตารางที่ 5.8 สภาพปั ญ หาของการจั ด การเรี ย นในประเทศไทยจากงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี โท และเอก รวมไปถึงบทความวิจัย (ต่อ)
ปัญหาของ้การจัดการเรียนใน
อ้างอิง (ชื่อ, ปี)
ประเทศไทยจากงานวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาตรี โท และเอก
รวมไปถึงบทความวิจัย
5. ขาดแคลนงบประมาณ
(กนก ศิริกุล, 2546; กรกนก สร้อยอินทร์, 2551;
เกษม รักษาเคน, 2543; จิรพร สินสมบัต,ิ 2547;
ทัศไนย อายุเจริญ, 2535; นคร คาร้อง, 2545;
ปทุมมาลย์ ทรงสกุล, 2546; วรรณวุฒิ วรรณารุณ,
2553; วีระชัย จารย์รัตน์, 2544; สุภัชชา โพธิ์เงิน,
2554; สุเมธ สุรินทร์, 2544; อดิศร ศรีอรัญ, 2558)
6. ขาดแคลนกิจกรรมทางด้านดนตรี (กิจชัย ส่องเนตร, 2545; จิตตพันธ์ แสนเมือง,
2544; สุรพล นามเสนา, 2556)
7. ปัญหาหัวหน้าสถานการศึกษา (ต่อพงษ์ อุตรพงศ์, 2551; วีระชัย จารย์รัตน์,
2544; สุเมธ สุรินทร์, 2544)
และครูผู้สอนมีแนวคิดต่างกัน

ความถี่

12

4
3

2.2 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทย ทางด้านดนตรีสากล
จากการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีสากลในประเทศไทย
คณะผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนดนตรีใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า วิธีการเรียนการสอนดนตรีสากลของไทยนั้น นิยมนาแนวคิดทฤษฎี
มาจากนักวิชาการทางดนตรีศึก ษามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งแนวคิดที่เป็นที่รู้จักและนิยม
ใช้มากมาจากหลักการสอนของนักวิชาการทางดนตรี 3 ท่าน คือ โซลตาน โคดาย, คาร์ล ออร์ฟ และ
เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ โดยทั้ง 3 ท่าน โดยมีแนวทางในการสอนดนตรี ดังนี้
แนวทางการสอนดนตรี โ คดาย (Kodaly Approach) ของ โซลตาน โคดาย (Zoltán
Kodály, 1882–1967) นักการศึกษาดนตรีและนักประพันธ์เพลงชาวฮังกาเรียน มีหลักการในการ
จัดลาดับเนื้อหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก มีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก
เน้นการสอนร้องเพลงเป็นหลัก จากแนวคิดที่ว่า การร้องเพลงเป็นการใช้ เสียงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
ดนตรีสาหรับเด็ก หรือพัฒนาการทางดนตรีจึงควรได้รับการพัฒนาไปเช่นเดียวกับพัฒนาการทางภาษา
เริ่มต้นจากการฟังก่อนที่จะร้องหรือเล่นดนตรี และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น ก็สามารถฝึกอ่านโน้ต
เขียนโน้ตดนตรีได้ โคดายมีวิธีการใช้สัญลักษณ์มือในกิจกรรมการสอน และใช้การอ่านโน้ตด้วยระบบ
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ซอล–ฟา ซึ่งสามารถฝึกโสตประสาททางดนตรี ผู้เรียนได้ทั้งเรื่องจังหวะ ระดับเสียง ทานอง และการ
ประสานเสียง รวมทั้งฝึกร้องเพลงตามแบบฝึกหัดที่มีการแบ่งเป็นระดับขั้นต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
จากการศึกษาพบงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่ศึกษาวิธีการสอนด้วยแนวคิดของ โดดาย ในประเทศไทย
ดังนี้
1) งานวิจัย เรื่อง การใช้หลักสูตรการสอนดนตรีสากล โดยใช้วิธีการตามแบบของโคดายกับ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตเกษตรศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนมี
ทักษะทางดนตรีสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ธวัชชัย นาควงษ์, 2544)
2) งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เพลงที่ใช้ในกิจกรรมการสอนร้องเพลงตามแนวคิดของ โคได
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร มีการเรียนร้องเพลงได้ตรงกับกิจกรรมการร้องเพลงอย่างมีทักษะทางดนตรีที่สูง ขึ้น
(ยุพิน รัตนเถลิงศักดิ,์ 2542)
3) งานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ที่มีต่อทักษะทางดนตรี
การร้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ
โคได ทาให้นักเรียนมีทักษะทางดนตรีการร้องมากขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (นงจิตร
แก้วไชย, 2547)
4) งานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ที่มีตอทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคลองใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่ได้รับกิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคดาย มีทักษะทางดนตรีมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (ศศิธัต รณะชัย, 2551)
5) งานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคได ที่มีต่อทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิจัยพบว่า การเลือกใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคดาย ในการสอนทักษะดนตรี ช่วยให้
นักเรียนที่ไม่มีทักษะทางด้านดนตรีในโรงเรียน มีทักษะทางดนตรีมากขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 (วรรณวุฒิ วรรณารุณ, 2553)
6) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของ โคดาย
ผลการวิจัย พบว่า วิธีการสอนดนตรีตามแบบของ โคดาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอน
ปฏิบัติเครื่องดนตรีในระดับพื้นฐานได้ดีอย่างมาก สอนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัยเข้าใจสัญลักษณ์ทาง
ดนตรีและการอ่านโน้ตเรื่อง จังหวะ ระดับเสียง ประโยคเพลง สามารถสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาใหม่ได้
ไม่สิ้นสุด สามารถเติมเต็มแนวคิดทางดนตรีได้ตามที่ผู้เขียนแบบเรียนต้องการ (ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์,
2557ข)
7) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนขับร้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ระหว่า งกลุ่ มที่ใช้ วิธีส อนซึ่ งปรั บปรุง จากวิธีส อนดนตรีแ บบโคดายกับ กลุ่ มที่ ใช้วิ ธีส อนปกติ

218
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการสอนแบบ
โคดาย มีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ ช่วยให้มีเจตคติทางการเรียน และ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นสู งขึ้น จึ งควรส่ งเสริมสนับสนุนให้ ครูผู้ ส อนวิช าขับร้องนาไปใช้ในการจัด
การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นบรรลุ ผ ลตามจุ ด ประสงค์ ข องรายวิ ช าต่อ ไป (สุ ธ าสิ นี ถี ร ะพั น ธ์ ,
คมกริช การินทร์, และพล คัมปังสุ์, 2559)
8) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวคิดของ โคดาย ที่มีต่อการตอบสนองในการสื่อสารทางสังคม
ของเด็กออทิสซึม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดวิธีการสอนของ โคดาย มีผลต่อการ
ส่งเสริมการตอบสนองในการสื่อสารทางสังคมของเด็กออทิสซึมได้เป็นอย่างดี (นัทธี เชียงชะนา, 2556)
9) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการจาแนกคุณลักษณะเสียงสูง –ต่าของตัวโน้ต โดยการ
ใช้สัญลักษณ์มือแทนระดับเสียงตัวโน้ตตามแนวการสอนของ โคดาย ผลการวิจัยพบว่า เมื่อนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้สัญลักษณ์มือ
แทนระดับเสียงตัวโน้ต (Hand Sing) ตามแนวการสอนของ โคดาย (Kodály method) มีทักษะในการ
จาแนกคุณลักษณะเสียงสูง–ต่าของตัวโน้ตหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน จัดอยู่ในเกณฑ์การประเมินดีมาก
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (พัฒน์ณรี ลีวิวัฒนโชต, 2560)
จากตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนด้วยแนวคิดของ โคดาย ที่ยกมาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า วิธีการเรียนการสอนดนตรีโดยใช้แนวทางของ โคดาย เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในโรงเรียน ซึ่งมีการ
ใช้ในการสอนทักษะดนตรี โดยเฉพาะสอนการขับร้อง และการรับรู้ระดับเสียง และจากผลสรุปของ
งานวิจัยทุกชิ้นแสดงให้เห็นว่า การใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของ โคดาย ช่วยพัฒนาทักษะทางดนตรี
ของนักเรียนได้สูงขึ้นในระดับที่น่าพอใจ
แนวทางการสอนดนตรีออร์ฟ (Orff Schuwerk) ของ คาร์ล ออร์ฟ (Carl Orff, 1895–1982)
นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวเยอรมัน ผู้คิดค้นวิธีการสอนดนตรีผ่านสื่อการสอนที่เป็น
เครื่องดนตรีระนาด โดยจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ออร์ฟเชื่อว่าดนตรี
เบื้องต้นสาหรับเด็กควรเป็นดนตรีที่สามารถแสดงออกได้ง่าย การสอนจึงรวมเอาดนตรี การเคลื่อนไหว
และการพูดเรีย นรู้ ไปด้ว ยกันอย่ างเป็ น ธรรมชาติ การปฏิบัติเน้นเรื่องการฝึ กจังหวะ และกิจกรรม
สร้างสรรค์อิสระโดยการร้องเพลง การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่องดนตรีระนาดที่มีระดับเสียงต่างๆ ทาให้
เด็กได้เรียนรู้จังหวะ ระดับเสียง การอ่านโน้ต การประสานเสียง รูปแบบบทเพลง สีสันเสียง ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดนตรีไปพร้อมๆ กัน เป็นการฝึกโสตประสาททางดนตรี ด้านต่างๆ ด้วยการฟัง
การร้อง และการบรรเลงเครื่องดนตรีโดยตรง จากการศึกษาพบงานวิจัยที่ศึกษาวิธีการสอน ด้วยแนวคิด
ของ ออร์ฟ ในประเทศไทย ดังนี้
1) งานวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแนวทาง คาร์ล ออร์ฟ เพื่อพัฒนาทักษะ
ในรายวิชาดนตรี–นาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ทาง
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นาฏศิลป์ และทักษะปฏิบัติทางนาฏศิลป์หลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตามแนวทาง คาร์ ล ออร์ฟ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบปกติ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (พิมพ์ชนก ค้าชู, 2555)
2) งานวิจั ย เรื่อง การจั ดประสบการณ์ดนตรีตามแนว คาร์ล ออร์ฟ เพื่อพั ฒนาทักษะทาง
สังคม–อารมณ์ ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า การจัดประสบการณ์ดนตรีตามแนว
คาร์ล ออร์ฟ มีผลต่อทักษะทางสังคม –อารมณ์ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยในระดับที่สูงขึ้นกว่า
ก่อนจัดประสบการณ์ดนตรีในทุกๆ ด้าน (ธวัชชัย ศรีเทพ, ชลาธิป สมาหิโต, & ปัทมาวดี เล่ห์มงคล,
2560)
3) งานวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความเข้าใจด้านจังหวะของนักเรียนวงโยธวาทิตระดับ
ประถมศึกษาหลังจากการร่วมกิจกรรมตามแนวคิด คาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนความ
พึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 3.55 อยู่ในระดับที่ค่อนข้างพอใจมาก ซึ่งนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นว่า กิจกรรมตามแนวคิด คาร์ล ออร์ฟ มีความแปลกใหม่ มีความน่าสนใจกว่าการเรียน
ดนตรีหรือการซ้อมดนตรีแบบเดิมที่เคยเรียนมา และสามารถทาให้นักเรียนเข้าใจจังหวะในรูปแบบของ
ค่า โน้ ตตั ว ด าและเขบ็ ต หนึ่ งชั้ น ได้ และยั งได้ มี ส่ ว นในการคิ ด สร้ า งสรรค์ ด นตรี ใ นแบบของตนเอง
นักเรียนมีความเห็นว่าอยากให้นากิจกรรมในลักษณะแบบนี้ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนวงโยธวาทิต
ของโรงเรียนต่อไป 2) คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.00 และคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบหลังการทดลองมีค่าเท่ากับ 3.82 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติแบบ Paired
Samples T–Test พบว่า ค่าเฉลี่ยของการทดสอบหลังการทดลองมากกว่าค่าเฉลี่ยของการทดสอบ
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ฌานดนู ไล้ทอง และดนีญา อุทัยสุข, 2560)
จากตัวอย่าง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนด้วยแนวคิดของ ออร์ฟ ที่ยกมาข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า การสอนดนตรีตามแนวทางของ ออร์ฟ นาไปใช้กับการเรียนการสอนในผู้เรียนได้หลากหลาย
กลุ่ ม ทั้ง ดนตรี นาฏศิล ป์ วงโยธวาทิต หรือเด็ก ออทิส ติก นอกจากผู้ เรี ยนจะรู้สึ กสนุกสนานแล้ ว
ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ดนตรีได้หลากหลายทั้งเรื่องของจังหวะ การสร้างสรรค์ดนตรี และมีผลต่อ
ทักษะทางสังคม อารมณ์ของเด็กออทิสติกในระดับปฐมวัยในระดับที่สูงขึ้นกว่าก่อนจัดประสบการณ์
ดนตรีในทุกๆ ด้าน อีกด้วย
นอกจากการใช้วิธีการสอนดนตรีแบบใดแบบหนึ่งแล้ว จากข้อมูลยังพบงานวิจัยที่ใช้แนวคิด
ของ โคดายและออร์ฟควบคู่กัน ได้แก่ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
และการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับคีย์บอร์ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิดของ โคดาย
และคาร์ล ออร์ฟ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่านและการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับ
คีย์บอร์ด มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 85 และมีนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี เรื่องการ
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อ่าน และการบรรเลงโน้ตสากลสาหรับคีย์บอร์ดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
(อภินันท์ สาเภาน้อย และอสมา มาตยาบุญ, 2560)
แนวทางการสอนดนตรี ดาลโครซ (Dalcroze Approach) ของ เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ
(Emile Jaques Dalcroze, 1865–1950) ผู้ประพันธ์เพลงและนักดนตรีศึกษาชาวสวิส มีหลักการ
สอนดนตรี โ ดยใช้ ก ารเคลื่ อนไหวจั ง หวะเพื่ อ ตอบสนองต่ อ เสี ย งดนตรี หรื อ เรี ยกว่ า “ยู ริ ธึ ม มิ ก ”
(Eurhythmics) ให้ความสาคัญต่อการฝึกโสตประสาททางด้านต่างๆ การเรียนรู้การใช้การฟังเสียงอย่าง
มีสมาธิและตอบสนองต่อองค์ประกอบของดนตรีง่ายๆ เช่น จังหวะ ระดับเสียง ความดัง–เบา ความ
ยาว–สั้น รวมทั้ง ใช้หลักการสอนโซลเฟจ (Solfege) ซึ่งเป็นการฝึกการอ่านและการฟังเพื่อจดจาระดับ
เสียงต่างๆ บนบรรทัดห้าเส้น การทากิจกรรมอิมโพรไวเซชั่น (Improvisation) ปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรี
ทันทีจากความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามพัฒนาการของเด็ก
แนวทางการสอนดนตรีดาลโครซมักพบว่ามีการกล่าวถึงอยู่เสมอในวิธีการเรียนการสอนดนตรี
โดยเฉพาะสาหรับเด็ก แต่จากการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกลับไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาการใช้แนวการ
สอนของ ดาลโครซ โดยตรง แต่พบงานวิจัย 1 ชิ้น ใช้แนวสอนการสอนของ ดาลโครซ ควบคู่ไปกับ
ออร์ฟ และโคดาย เป็นการสร้างชุดการสอนขึ้นมาใหม่ คือ
งานวิจัย เรื่อง ชุดการสอนวิชาดนตรีเรื่องทักษะการฟังสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยการประยุกต์แนวคิดของ ออร์ฟ โคดาย และดาลโครซ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ โดยผลคะแนนหลังการเรียนทักษะการฟังในทุกเนื้อหานั้นมีความก้าวหน้าดีขึ้นจาก
คะแนนก่อนเรียน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทาคะแนนการปฏิบัติได้ อยู่ในระดับดี ในทุกเนื้อหาของ
ชุดการสอน โดยเนื้ อหาการฟังจั งหวะได้คะแนนร้อยละ 81.3 เนื้อหาการฟังระดับเสี ยงได้คะแนน
ร้อยละ 76 เนื้อหาการฟังการแสดงออกทางดนตรีได้คะแนนร้อยละ 69.4 และเนื้อหาการฟังรูปแบบ
ทางดนตรีได้คะแนนร้อยละ 66.6 จากการสังเกตพฤติกรรมและแบบสัมภาษณ์ความคิ ดเห็น พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจปฏิบัติตามเนื้อหาบทเรียนที่กาหนดไว้ ให้ความร่วมมือ ตั้งใจ และสนุกสนาน
มีความชื่นชอบในกิจกรรม สื่อการสอน และเวลาที่ใช้เป็นอย่างมาก (กฤษดา หุ่นเจริญ, 2561)
นอกจากชุดการสอนที่สร้างโดยประยุกต์แนวคิดของนักวิชาการทางดนตรี ออร์ฟ โคดาย และ
ดาลโครซ 3 ท่าน นี้แล้ว ยังพบวิธีการสอนที่ใช้การสร้างชุดการสอนจากแนวคิดอื่นๆ ด้วย ดังนี้
1) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาชุด การสอนขับร้องประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
นักเรียนตัวอย่างประชากรที่เรียนด้วยชุดการสอนการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 มีผลการเรียนจากแบบทดสอบระหว่างเรียน ภาคทฤษฎี ร้อยละ 86.24 ภาคปฏิบัติ ร้อยละ
84.43 และผลการเรียนจากแบบทดสอบหลังเรียน ภาคทฤษฎี ร้อยละ 81.95 ภาคปฏิบัติ ร้อยละ
95.12 กล่าวได้ว่า ชุดการสอนขับร้องประสานเสียง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
ที่กาหนด (ชัชวาล ปลื้มสาราญ, 2543)
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2) งานวิจั ย เรื่ อง การสร้ างชุดการสอนวิช าดนตรี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนวิชาดนตรีสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาดนตรีสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น โดยชุดการ
สอนประกอบด้วย VCD นิทานเรื่อง ครอบครัวตัวโน้ต CD ประกอบนิทานเรื่อง ครอบครัวตัวโน้ต เกมส์
นันทนาการ แบบฝึกหัดท้าย ทเรียน เพลงเพื่อการปฏิบัติเพลงแมงมุม ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความสนใจในชุดการสอนอยู่ในระดับดี คือร้อยละ 92.50 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎี
ดนตรีเบื้องต้น (เรื่องค่าของโน้ตสัญลักษณ์ทางดนตรีและการอ่ านโน้ตโดซอลในกุญแจซอล) ในระดับดี
คือร้ อยละ 87.22 และนักเรี ยนสามารถทาแบบทดสอบหลั งเรียน และปฏิบัติการเล่ นเปียโนเพลง
แมงมุมในระดับพอใช้ คือร้อยละ 77.73 (ปัทมพร วีรัตนเกษม, 2552)
3) งานวิจัย เรื่ อง ชุดการสอนโน้ตและการใช้ดนตรีประกอบเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เครื่ องกระทบ เป็ น การสร้ างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้ว ยสื่ อประสมการอ่านโน้ตและการสร้างดนตรี
ประกอบ (Backing Track) เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาเครื่องกระทบพื้นฐาน
ให้ นั ก ศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และช่ ว ยพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ผู้ เ รี ย นทุ ก ด้ า นตาม
ความสามารถความถนัดความสนใจและพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนโดยเน้นรูปแบบให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางและสามารถนาไปศึกษาต่อนอกห้องเรียนได้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ชุดการสอนมีประสิทธิภาพ
ที่ดีสามารถนาไปใช้ปรับพื้นฐานได้ 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและหลังการทดลองมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังการทดลอง
(M = 76.75, SD = 11.72) มีค่าเฉลี่ ยมากกว่าก่อนการทดลอง (M = 32.00, SD = 18.41) (พนัส
ต้องการพานิช, 2561)
4) งานวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีตะวันตก โดยใช้ชุดการสอน
การปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น สาหรับผู้เรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ฝ่ า ยมั ธ ยมศึ ก ษา (ศึ ก ษาศาสตร์ ) เป็ น การสร้ า งชุ ด การสอนการปฏิ บั ติ กี ต าร์ เ บื้ อ งต้ น
ในรายวิชาดนตรีสากลและวิชาปฏิบัติดนตรีสากล ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดคือ 90.25/80.00 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.72 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ทักษะปฏิบัติกีตาร์หลังจากการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนการปฏิบัติกีตาร์เบื้องต้น โดยคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.83 คะแนนด้านทักษะการปฏิบัติ
กีตาร์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 80.87 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 2 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 80.00
(รพีพล หล้าวงษา, 2558)
5) งานวิจัย เรื่อง การสร้างชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลเรื่องขั้นคู่และทรัยแอด โดยใช้
รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคา เป็นการสร้างและศึกษาประสิทธิภ าพของ
ชุดการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลเรื่องขั้นคู่และทรัยแอดโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบแสดง
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การคิดเป็นถ้อยคา และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบแสดงการคิด
เป็นถ้อยคา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้และนักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคาเท่ากับ 4.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 3.50 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ (ชนก วรรณกุล, 2557)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดการสอนดนตรี แสดงให้เห็นว่า การสร้างชุด
การสอนโดยส่วนใหญ่เกิดจากผู้สอนพบปัญหาในการเรียนการสอนดนตรี เนื่องจากการขาดแคลนครูที่
มีความชานาญ ขาดแคลนสื่อในการเรียนการสอน มีจานวนนักเรียนมาก จึงสร้างชุดการสอนขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการสอนที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และเป็นแนวทาง เป็นเครื่องมือให้ผู้ที่สอนใน
ลักษณะใกล้เคียงกัน นาไปปรับใช้ได้ ซึ่งจากผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้น เมื่อใช้แล้ว
นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดี และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีที่ดีขึ้น
จึงสรุ ปได้ ว่า วิธีการเรีย นการสอนดนตรีส ากลในประเทศไทยที่ประสบความส าเร็จ หรือ
สามารถนามาเป็นต้นแบบจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย พบว่า มี 2 แนวทางใหญ่คือ
1) การประยุกต์ใช้วิธีการสอนดนตรีตามแนวทางของนักวิชาการดนตรีดนตรีศึกษา โดย
นักวิชาการทางดนตรีได้รับ ความนิย มน ามาใช้มากในการเรียนการสอนดนตรีในสถาบันการศึกษา
มี 3 ท่านคือ โซลตาน โคดาย, คาร์ล ออร์ฟ และเอมิล ชาคส์ ดาลโครซ โดยผลจากการรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยที่ปรากฏข้อมูลในฐานข้อมูล Thaijo พบว่า แนวทางการสอนดนตรีของ โซลตาน โดดาย ได้รับ
ความสนใจในการสอน และมีการทาวิจัยไว้มากที่สุด คือ 9 เรื่อง ซึ่งเด่นชัดในการสอนการขับร้อง การรับรู้
ระดับเสียง แนวทางการสอนดนตรีของ ออร์ฟ พบจานวนงานวิจัยที่ศึกษารองลงมา คือ 3 เรื่อง เด่นชัด
ในเรื่องของจังหวะ การสร้างสรรค์ดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีระนาด แนวทางการสอนดนตรีของ ดาลโครซ
แม้จะได้ยินชื่อของ ดาลโครซ กับการเรียนการสอนดนตรีอยู่เสมอ แต่ไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาการสอน
ดนตรีของ ดาลโครซ โดยตรง นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ศึกษารวมของนักวิชาการดนตรีทั้ง 3 ท่าน
1 เรื่อง
วิธีการสอนตามแนวทางของนักวิชาการทั้ง 3 ท่านนี้ สรุปโดยรวม คือการสอนที่เน้นตามลาดับ
พัฒนาการ มีลาดับขั้นตอน สามารถสอนได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานทางดนตรี และ
สามารถน ามาปรั บ ใช้ เ ป็ น แนวการสอนดนตรี ใ นสถานศึ ก ษาที่ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะทางดนตรี มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทโดยการสร้างชุดการสอน การสร้างชุดการสอนเป็น
วิธีการที่ได้รับความนิยมในการสอนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษาพบการสร้างชุดการสอนที่หลากหลาย
ตามชนิดของเครื่องดนตรี ในที่นี้ขอยกตัวอย่างมีทั้งหมด 5 เรื่อง
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จากข้อมูลสรุ ปได้ว่า การสร้างชุดการสอนโดยส่วนใหญ่เกิ ดจากครูผู้ส อนพบปัญหาในการ
เรียนการสอนดนตรี ซึ่งปัญหาโดยส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดแคลนครูที่มีความชานาญ ขาดแคลนสื่อ
ในการเรียนการสอนและด้วยจานวนนักเรียนที่มีมาก การสร้างชุดการสอนจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
พัฒนาการสอนที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น และเป็นแนวทางเป็นเครื่ องมือให้ผู้ที่สอนในลักษณะใกล้เคียงกัน
นาไปปรับใช้ได้ ซึ่งจากผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีกับการใช้ชุดการสอน
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรีที่ดีขึ้น
2.3 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทยทางด้านดนตรีไทย
จากการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยในประเทศไทย
พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ งานวิจัยที่
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของครูดนตรีไทยหรือปราชญ์ชาวบ้าน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างหรือพัฒนาชุดการสอนของเครื่องดนตรีไทยแต่ละเครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) งานวิจัย เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยตามวิธีการของปราชญ์ชาวบ้าน ผลการวิจัย
พบว่า วิธีการที่ปราชญ์ใช้ในการถ่ายทอดดนตรีไทยให้นักศึกษา คือ เลือกเพลงให้ใกล้เคียงกับหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ บ้านสมเด็จ เจ้าพระยากาหนด ตามความเหมาะสมกับนักศึกษาแต่ล ะชั้นปี
ถ่ายทอดโดยวิธีการมุขปาฐะ หรือการต่อเพลงด้วยเสียงร้อง โดยการสาธิตหรือการต่อเพลงด้วยการ
ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ใช้วิธีการแสดงจริงทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
โดยมีการวัดและการประเมินผลจากการสังเกตจากการบรรเลงและขับร้องของนักศึกษาเป็นรายบุคคล
และกลุ่ ม ตลอดจนสั งเกตจากการบรรเลงรวมวง ในด้านการพัฒ นาทักษะฝี มือของผู้ เรียน พบว่า
ปราชญ์ชาวบ้านประเภทเครื่องตี ได้คิดค้นทาไล่ฆ้อง 11 ขั้น เพื่อใช้สาหรับฝึกทักษะผู้เรียน ส่วนปราชญ์
ชาวบ้านด้านขับร้องเพลงไทย ได้สร้างระบบการขับร้องเพลงไทย ซึ่งเป็นวิธีที่จดจาได้ง่ายเป็นหลัก
ในการถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียน (กรกฎ วงศ์สุวรรณ, 2549)
2) งานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ทัศนมิติและกระบวนการถ่ายทอดดนตรีไทยของ ครูช นก
สาคริ ก ผลการวิ จั ย พบว่ า ทั ศ นมิ ติ แ ละกระบวนการถ่ า ยทอดดนตรี ไ ทยของ ครู ช นก สาคริ ก
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
ด้านการปฏิบัติตน ได้แก่ การทางานให้เต็มที่และดีที่สุด ทาโดยไม่หวังผลและทาเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีกระบวนการ คือ ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง เผยแพร่ดนตรีสู่สาธารณะ ผลิตสื่อ ออนไลน์
เผยแพร่ธรรมะและก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ด้านการสอน แบ่งเป็น การอนุรักษ์ คือ ปลูกฝังดนตรีไทยให้กับเด็ก รักษาภูมิปัญญาของคน
รุ่นก่อนและรักษาระเบียบจารีตที่เป็นมา โดยใช้กระบวนการจัดทาการ์ตูนดนตรีไทย อนุรักษ์ทางเพลง
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ อนุรักษ์ระบบโน้ตตัวเลข 9 ตัว และจัดพิธีไหว้ครู
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ด้ า นการพั ฒ นา คื อ การเปลี่ ย นวิ ธี ก ารน าเสนอดนตรี ไ ทยสู่ สั ง คม เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ และ
เทคโนโลยี โดยประยุ กต์ เครื่ อ งดนตรี อื่น ๆ มาบรรเลงเพลงไทย พัฒ นาสื่ อการเรียนการสอนด้ว ย
เทคโนโลยี พัฒนาเทคนิคและวิธีสอน ประพันธ์เพลงและพัฒนาตารา บทความและเอกสารต่างๆ ด้าน
การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดีและเรียนรู้ดนตรีไทยอย่างมีความสุข โดยใช้วิธีการสอนและสื่อที่
หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน และฝึกให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและถ่ายทอดได้ให้ดีโดยการ
สอดแทรกมารยาท คุณธรรม คุณค่าของดนตรีและวัฒนธรรม ให้มี ความสุข โดยเน้นให้ผู้เรียนสนุก
ผ่อนคลาย อบอุ่น และผู กพัน เน้ นความรั กความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ นักเรียนแสดงออกอย่าง
เท่าเทียมกัน (ปพิชญา เสียงประเสริฐ, 2556)
3) งานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิ ธี ก ารถ่ า ยทอดดนตรี ไ ทยในโรงเรี ย นและบ้ า นดนตรี ไ ทย
ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการถ่ายทอดดนตรีไทยในโรงเรียน มีขั้นตอนการถ่ายทอดดังนี้ 1) ทาความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ 2) การอธิบายพื้นฐานด้านดนตรีไทยเบื้องต้น 3) เลือกเครื่องดนตรีที่สนใจปฏิบัติ
บรรยาย/สาธิต 4) ผู้เรี ยนลงมือปฏิบั ติ 5) ผู้ ส อนติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิด 6) ประเมินผล
วิธีการในการถ่ายทอดอยู่ในระดับมาก (M = 2.6, S.D. = 0.49) 2. วิธีการถ่ายทอดดนตรีไทยในบ้าน
ดนตรีไทย มีขั้นตอนการถ่ายทอด โดยแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มผู้เรียนพื้นฐาน
มีขั้นตอนดังนี้ 1) สอบถามความพร้อมก่อนการศึกษา 2) เรียนรู้การบรรเลงให้ตรงคู่เสียงโดยการจับมือตี
3) ปฏิบัติเพลงสาธุการ ชุดโหมโรงเย็น 4) การวัดผลและการประเมินผลกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
อยู่ แล้ ว มีขั้นตอนดังนี้ 1) มีการทดสอบก่อนเรียน 2) เรียนเพลงประเภทเพลงเรื่องและเพลงเถา
3) การวัดผลและการประเมินผล วิธีการในการถ่ายทอดอยู่ในระดับมาก (M = 2.6, S.D. = 0.63) (นิพนธ์
กล่ากล่อมจิตร, 2557)
4) งานวิจัย เรื่อง การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของ ครูประสิทธิ์ ถาวร
ศิลปินแห่งชาติ งานชิ้นนี้ศึกษาทั้งกระบวนการถ่ายทอด และสร้างคู่มือการสอน โดยผลการวิจัยพบว่า
1. การสอนทักษะการบรรเลงระนาดเอกของ ครูประสิทธิ์ ถาวรมี 2 ลักษณะ คือ การสอนควบคู่กับการ
ปรับวง เป็นการสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลปและการสอนตามขนบแบบโบราณเป็นการสอนที่บ้าน โดยยึด
หลักการสอนที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ สอนตามความสามารถของผู้เรียน เน้นวิธีการบรรเลงมากกว่า
บทเพลง เน้นพื้นฐานการบรรเลงระนาดเอกที่ถูกต้อง สอนทักษะอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยการสอนแบบ
มุขปาฐะ โดยใช้การอธิบายการสาธิตและการอุปมาอุปมัยให้ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสิ่งที่ครูเน้นมากในการสอน คือ ความสง่างามของบุคลิกท่าทาง การบรรเลงระนาดเอก
การจับไม้ระนาดเอก และการทาเสียงระนาดเอกให้หลากหลาย ชัดเจน ได้อรรถรส ตามลักษณะของ
เพลง 2. คู่มือการสอนทักษะการบรรเลงระนาดเอกขั้นพื้นฐานของครูประสิทธิ์ ถาวร ศิลปิน แห่งชาติ
ประกอบด้ว ย คาชี้แจงในการใช้ คู่มือ เนื้ อหาสาระที่จาเป็นส าหรับการสอนและการฝึ กทักษะการ
บรรเลง ระนาดเอก วิธีการสอนและการฝึ ก ทักษะการบรรเลงระนาดเอกขั้นพื้นฐาน การวัดและ
ประเมินผล และแหล่งข้อมูล (อุทัย ศาสตรา, 2553)
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จากข้อมูลงานวิจัยที่ศึกษากระบวนการถ่ายทอดของครูดนตรีไทย สรุปได้ว่า วิธีการถ่ายทอด
ความรู้ ท างดนตรี ไ ทยของปราชญ์ ช าวบ้ า น ครู ด นตรี ไ ทยและศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ท างด้ า นดนตรี ไ ทย
ในสถาบันการศึกษาใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีมุขปาฐะ เพียงแต่อาจมีรูปแบบแตกต่างจากเดิม
ไปบ้างหากทาการสอนในสถาบันการศึกษา เนื่องจากจาเป็นต้องใช้หลักสูตรและตัวชี้วัดต่างๆ เป็นหลัก
แต่วิธีการสอนดนตรีไทยยังคงใช้วิธีการแบบมุขปาฐะเช่นเดิม
นอกจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบมุขปาฐะแล้ว การเรียนการสอนดนตรีไทย
ยั งมีก ารสร้ างชุด การสอนในลั กษณะต่า งๆ เพื่อปรับปรุ งการเรีย นการสอนเช่นเดียวกั บการเรีย น
การสอนดนตรีสากล โดยมีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือพัฒนาชุดการสอนของเครื่อง
ดนตรีไทยแต่ละเครื่อง ดังนี้
1) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ทักษะการตีขิม โดยใช้สีและแผนผัง เพื่อกระตุ้น
ทักษะการจาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาผลการเรียนรู้ทักษะการตีขิม โดยใช้สีและ
แผนผังกระตุ้นความจาที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้สีและแผนผังมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นทักษะการจานั้น เป็นวิธีการที่สามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลา
แก่ผู้สอน และที่สาคัญยังพบว่า เด็กบางคนมีความตื่นเต้นและสนุกในการบันทึกความจาของตนเอง
เป็นแผนผังแล้วตีตามที่ตนเองวาดขึ้นด้วยจินตนาการ เด็กบางคนสามารถใช้สัญลักษณ์ อื่นแทนสีบน
แผนผัง เช่น รูปดาว รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม เพื่อบ่งบอกความแตกต่างการใช้มือมือขวาและซ้าย ซึ่งเป็น
สิ่งที่ทาให้ครูผู้สอนเกิดความรู้สึกว่าเด็กสามารถคิดได้หลากหลายมากกว่าที่ครูคาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นผลดี
สาหรับนักเรียนในการใช้ทักษะการคิดไปพร้อมกับการใช้ทักษะการจา (วนิดา พรหมบุตร, เอกพล ช่วยวงศ์
ญาติ, & ภัสสรา อินทรกาแหง, 2556)
2) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาพัฒนาการทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยใช้รูปแบบการสอน
ทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ (Davies’ InstructionModel for Psychomotor Domain) และสอดแทรก
คุณธรรมด้านความเพียรของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา 864 382 ทักษะดนตรีไทย 2 ผลการวิจัยพบว่า
การใช้รูปแบบการสอน ทักษะปฏิบัติของ เดวีส์ (Davies’ Instruction Model For Psychomotor
Domain) สามารถพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออ 5 ทักษะ คือ การระบายลม การตีนิ้ว การพรมนิ้ว
การครั่นลม และการเป่า โหยหวน ได้อยู่ในระดับดี สามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะย่อยต่างๆ ก่อนที่
จะเชื่อมโยงทักษะต่างๆ ที่ใช้ในแต่ละบทเพลงได้ ในการเป่าขลุ่ยประเภทเพลงเดี่ยว จาเป็นที่จะต้องใช้
เทคนิคให้ประสานกลมกลืนกัน 3 ส่วน คือ เรื่องนิ้ว เรื่องลมและเรื่องลิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มี ทักษะย่อย
ต่างๆ มากมาย โดยที่ผลจากการเรี ยนรู้ทักษะการเป่าขลุ่ยอย่างเป็นลาดับขั้นตอนช่วยผู้เรียนสามารถ
จดจาและแยกแยะทักษะต่างๆ เหล่านั้นได้ชัดเจนก็จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะตนเองได้รวดเร็ว
มากขึ้น
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ด้านการสอดแทรกความเพียร พบว่า ความเพียรที่เกิดขึ้นของผู้เรียนนั้นแสดงออกมาในเชิง
คุณภาพได้อยู่ในระดับดี สามารถใช้ความเพียรของตนเองฝึกทักษะต่างๆ จนสามารถบรรเลงบทเพลงที่
กาหนดได้ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ในเชิงปริมาณโดยการกาหนดชั่วโมงฝึกซ้อมด้วยตนเองต่อสัปดาห์นั้น
พบว่า ผู้เรี ยนมีชั่วโมงการฝึกซ้อมอยู่ในระดับน้อยและการกาหนดชั่วโมงฝึกซ้อมนี้สามารถกระตุ้น
ความรู้สึกให้มีความเพียรได้เพียงน้อยนิด แต่หากกาหนดให้ผู้เรียนได้แสดงผลงานในโอกาสต่างๆ เช่น
ประกวดดนตรีห รือคอนเสิร์ตพบว่า สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเพียรในการฝึกซ้อม
มากที่สุด (จรัญ กาญจนประดิษฐ์, 2554)
3) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอน การปฏิบัติขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น
ในรายวิชาดนตรีไทย ปฏิบัติตามความถนัด 1 (ศ 029) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียน
หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.56/83.73
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นั กเรี ย นกลุ่ มตัวอย่างที่เรียนด้วยชุดการสอนเรื่องการปฏิบัติขลุ่ ย
เพียงออเบื้องต้น มีพัฒ นาการด้านความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน ผลการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ชุดการสอนที่สร้างขึ้นนี้ ควรให้มีการทดลอง
กับผู้เริ่มเรียนขลุ่ยเพียงออในระดับอื่นๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพต่อไป (กุมารี สุวรรณสิงห์, 2543)
4) งานวิจัย เรื่อง ชุดการสอน สาระดนตรี เรื่องอัตราจังหวะดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการสอน สาระดนตรี เรื่อง
อัตราจั งหวะดนตรี ไทย ระดับ ชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 5 ด้ว ยทฤษฎี การเรียนรู้โ ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
มีประสิทธิภาพ 88.08/82.97 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 80/80 ซึ่งแสดงว่าชุดการสอนนี้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมุติฐาน ผลการทดสอบก่อนเรียนกับการทดสอบหลังเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และผลการสารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็ นโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็ นด้ว ย ซึ่ง
เป็นไปตามสมมุติฐาน (กฤตินี เงินสมบัติ, 2555)
สรุปได้ว่า วิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็จ หรือสามารถ
นามาเป็นต้นแบบ จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย พบว่า มี 2 แนวทางใหญ่คือ
1. วิ ธี ก ารสอนแบบมุ ข ปาฐะ ยั ง คงเป็ น วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ ห ลั ก ที่ นิ ย มในการเรี ย น
การสอนดนตรีไทย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนิยมใช้ในบรรดาปราชญ์ชาวบ้าน ครูดนตรีไทย ศิลปินดนตรีไทย
และศิลปิ นแห่งชาติ ถึงแม้ว่าปั จจุ บัน วิช าดนตรีไทยจะได้รับการถ่ายทอดในสถาบันการศึกษาเป็น
ส่ว นใหญ่ แต่วิธีการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ ยังคงเป็นวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยที่ยังคงใช้อยู่
ในการสื บ ทอดองค์ค วามรู้ ท างดนตรี แต่ มีก ารปรั บ รูป แบบให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ หลั ก สู ตรของ
สถานศึ ก ษาและมี ก ารประเมิ น ที่ ชั ด เจน เป็ น ระบบ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน หรื อ ข้ อ ก าหนดของ
สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่กากับดูแลคุณภาพการศึกษา โดยประเด็นสาคัญที่ค้นพบในการเรียน
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การสอนดนตรีไทยแบบมุขปาฐะคือ ครูผู้สอนจะมีการวิเคราะห์ความสามารถและความแตกต่างของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสอดแทรกมารยาท คุณธรรม คุณค่าของดนตรีและวัฒนธรรมอยู่ในการเรียน
การสอนดนตรีไทยเสมอ
2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทโดยการสร้างชุดการสอน การสร้างชุดการสอนเป็น
วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในการสอนอี ก วิ ธี ห นึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ การเรี ย นการสอนดนตรี ส ากลใน
ประเทศไทย โดยมีการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ หรือจิตวิทยาดนตรีต่างๆ มาบูรณาการกับเนื้อหาวิชา
ดนตรีไทยและสร้างเป็นชุดการสอนที่เป็นนวัตกรรม หรือวิธีการสอนดนตรีไทยในรูปแบบที่หลากหลาย
ซึ่งจากผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีกับการใช้ชุดการสอน และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดนตรีที่ดีขึ้น

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ในต่างประเทศ
3.1 วิเ คราะห์ง านวิจั ย เกี่ ย วกั บ สภาพปัญ หาการจัด การเรี ยนการสอนดนตรี ศึ ก ษาใน
ต่างประเทศ
จากการศึกษาข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องกับ สภาพปัญ หาการจัดการเรีย นการสอนดนตรีศึ กษาใน
ต่างประเทศ ซึ่งมีอยู่ 5 ประเทศหลักๆ ที่พบเจอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก พบว่า จานวน
งานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหามีมากที่สุดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังพบทั้งในระดับปริญญาเอก
แบบ Ph.D. และ D.M.A. อีกด้วย ลาดับต่อมา ได้แก่ ประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย ตามลาดับ อีกทั้ง
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาพบบทความ
ในงานวิจัย 8 ผลงานที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา ดังรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้
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ตารางที่ 5.9 บทความวิจัย 8 ผลงาน ที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
ฟินแลนด์
ผลงานวิทยานิพนธ์ทั้งหมด
ผลงานประเภทบทความวิจัย

ปริญญาโท
2
–

1
–
–

ปริญญาเอก ปริญญาเอก
(Ph.D.)
(D.M.A.)
28
8
1
–
2
–
2
–
1
–

รวม
38
1
3
2
1
45
8

จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาดนตรีในต่างประเทศ พบประเด็นปัญหาต่างๆ
ดังนี้
3.1.1 ปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถาบันการศึกษา พบว่า มีผู้ทาวิทยานิพนธ์
ไว้จานวนมากที่สุดโดยมีความถี่ 20 เล่ม ซึ่งมีการศึกษาตั้งแต่ 1984 จนถึง 2014 โดยแสดงข้อมูลได้ว่า
ผู้บริหารในโรงเรียนไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาทางดนตรีที่เพียงพอ อย่างเช่น
การจั ดการหลั กสู ตรกิจ กรรมทางด้านดนตรี หรือการพัฒ นาศักยภาพในองค์กร เป็นต้น (Durkin,
2015; Fritz, 1999; Huffman, 1997; D. J. McMinn, 1980) นอกจากนี้ปัญหาในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษายังมีเกี่ยวกับผู้บริหารไม่มีความเป็นนักวิชาการในการบริหารการศึกษา
ด้ า นดนตรี ในการวางแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษา ประเมิ น ผล หรื อ วิ สั ย ทั ศ น์ (Allen, 2011;
Daigneault, 1993; Hilary Elizabeth Haddon, 2012; Don John McMinn, 1980; Powell,
2014; A. M. Rose, 1990; M. H. Snow, 2012; Takeshi, 1996)
3.1.2 ปัญหาการขาดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน
ปัญหาการขาดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นปัญหาลาดับที่สอง โดยมีความถี่
17 เล่ม ซึ่งได้มีการศึกษามาตั้งแต่ 1981 จนถึง 2018 อย่างไรก็ตามการขาดหลักสูตรที่เหมาะสมนั้น
เป็นเรื่องสาคัญอย่างมากในต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ปัญหาในการบริหารเท่านั้ น เพราะว่าส่วนใหญ่
หลักสูตรยังไม่เฉพาะเจาะจงด้านดนตรีที่ดีพอ (Huffman, 1997; Pisano, 2014) อีกทั้งหลักสูตรมี
ความซับซ้อนเกินไปของเนื้อหาส าหรับวัยเด็กนักเรียน หรือกล่าวได้ว่าไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ขาด
กิจกรรมทางด้านดนตรี ในการสร้างแรงจูงใจในการเรียน (Daigneault, 1993; Fitzpatrick, 2013;
Kiilu, 2010; Chi Cheung Leung, 2002; Takeshi, 1996; Waller, 2007)
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3.1.3 ปัญหาเกี่ยวกับครู
3.1.3.1 ปัญ หาครู ผู้ ส อนไม่ เ ข้า ใจบทบาทและความเป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง มี
ความถี่ 8 มีการศึกษาในงานวิจัย มาตั้งแต่ (1992 –2018) ผลของการวิจัยพบว่า มีอาจารย์ดนตรี
บางส่วนไม่มีความเป็นมืออาชีพ ในบทบาทของตนเอง อย่างเช่นการเตรียมการสอน ความเชี่ยวชาญ
ของหลักสูตรการพัฒนาและการดูแลสนับสนุนเด็กนักเรียน เป็นต้น (Akindeinde, 2015; Allen, 2011;
Durkin, 2015; C. C. Leung, 2002; J. Michel, 2018; M. H. Snow, 2012; Trakarnrung, 2007)
3.1.3.2 ปั ญ หาของครู ผู้ ส อนขาดประสบการณ์ ซึ่ ง กล่ า วไว้ ว่ า ครู ใ นบาง
โรงเรียนมีการรับอัตราครูที่จบมาใหม่ ไม่มีประสบการณ์ก ารสอน คือจบมาแล้ว ทางานทันที ดังนั้นจึง
ส่งผลเสียโดยตรงกับเด็กนักเรียน เช่น การวางแผนการสอน วิธีการสอน การจัดการในห้องเรียนในความ
เป็นมืออาชีพ เป็นต้น (Daigneault, 1993; Durkin, 2015; Jimmy Michel, 2018)
3.1.3.3 ปั ญหาของครูดนตรีไม่มี ความรู้ ด้านการวัดผลประเมิน ผล โดย
พบว่ามีครูบางส่วนมีความเชี่ยวชาญด้านปฏิบัติในเครื่องดนตรีเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการ หรือการทางานเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการวัดผลประเมินผล ซึ่งเมื่อ
ต้องทางานในโรงเรียนร่ วมกับวิชาอื่นๆ ที่มีการวัดผลอย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกัน
(Akindeinde, 2015; Akrofi, 1982; Juchniewicz, 2008)
3.1.3.4 ปัญหาการขาดแรงจูงใจในการทางาน โดยพบว่า ครูดนตรีมีปัญหา
ด้า นนี้ เนื่ อ งจากไม่มี เ ป้ า หมายที่ ชัด เจนในการท างาน หรื อมี เป้ า หมายแต่ ไ ม่ส ามารถทาให้ บรรลุ
เป้าหมายนั้นได้เนื่องจากมีความคิดที่แตกต่างกับผู้บริหาร หรือผู้ร่วมงานในสาขาวิชาอื่นๆ (Allen,
2011; Durkin, 2015; C. C. Leung, 2002)
3.1.3.5 การขาดเทคนิคการสอนเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ทาให้ผู้สอนดนตรีนั้น
ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ หรือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแม้ผู้สอน
ท่านนั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเครื่องดนตรีนั้นๆ ก็ตาม แต่เทคนิคการสอนก็ถือเป็นองค์ความรู้อีกด้าน
หนึ่งนอกเหนือจากทักษะการปฏิบัติดนตรี ซึ่งต้องให้การศึกษา และประสบการณ์ ดังนั้นจึงมีครูดนตรี
จานวนหนึ่งประสบปัญหาดังกล่าว (Michelson, 1984)
3.1.4 ปัญหาของการเกิดความแตกต่างในความเชื่อและทัศนคติของผู้บริหารกับ
คณะอาจารย์
ปัญหาของการเกิดความแตกต่างในความเชื่อและทัศนคติของผู้บริหารกับคณะอาจารย์
มีความถี่ 7 เล่ม โดยมีการศึกษามาตั้งแต่ 1961 –2018 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหานี้ทาให้ส่งผลกระทบ
ด้านอื่นๆ จากความแตกต่างของความเชื่อ ความคิด หรือทัศนคติระหว่างอาจารย์ดนตรีในโรงเรียนกับ
ผู้บริหาร อย่างเช่น การวางแผนหลักสูตรวิชาดนตรี การพัฒนา หรือการดาเนินงานต่างๆ (Albert,
2016; Chang, 1984; Jones, 1961; J. Michel, 2018; Yiannis Christos Miralis, 2002; Takeshi,
1996; Zielke, 1996)
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3.1.5 ปัญหาขาดกิจกรรมทางด้านดนตรี และขาดการประชาสัมพันธ์
ปัญหาขาดกิจกรรมทางด้านการดนตรี เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากบางโรงเรียนมี
กิจกรรมทางดนตรีไม่เพียงพอสาหรับจานวนนักเรียนในการแสดงดนตรี กิ จกรรมดนตรีนั้นมีประโยชน์
อย่างมากในการสร้างเป้าหมายให้กักนักเรียนในชั้นเรียน แต่โรงเรียนส่วนใหญ่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเนื้อหา
ทางดนตรี หรือองค์ความรู้ทางด้านดนตรี และทฤษฎี (C. C. Leung, 2002; Zielke, 1996) นอกจากนี้
ยังพบว่าปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พบจากงานวิจัย เนื่องจากโรงเรียนไม่มีคนที่
จัดการโดยตรงในด้านการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ทาให้อาจเกิดการพลาดข่าวสารที่สาคัญในด้าน
การศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆ (Don John McMinn, 1980; Jimmy Michel, 2018)
3.1.6 ผู้บริหารไม่มีความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารไม่มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ เป็น ปั ญ หาอย่ างหนึ่ งส าหรับ โรงเรี ย น
ในการพัฒนาองค์กร เนื่องจากผู้บริหารไม่มีความผิดชอบในหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการ
ด้านการศึกษา กล่ าวได้ว่ า การพัฒ นาองค์ก รนั้น เป็น ส่ ว นที่ส าคัญมากกว่าผลประโยชน์ต่ อตนเอง
(Akindeinde, 2015; Huffman, 1997)
3.1.7 ขาดทักษะการจัดการทางการเงินด้านดนตรีในโรงเรียน
การขาดทักษะการจัดการทางการเงินด้านดนตรีในโรงเรียน เป็นปัญหาเกิดจากการ
บริหารของคนที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ด้านดนตรี รวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ในการนาไปใช้ การจัดสรร
เงินต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านดนตรี ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในการพัฒนาด้านดนตรีให้กับนักเรียน เรื่องของ
อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงห้องซ้อม อาคารเรียนที่ดี และเหมาะสมกับผู้เรียนในจานวน
ที่มาก เป็นต้น (D. J. McMinn, 1980) รายละเอียดดังตารางที่ 5.10
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ตารางที่ 5.10 ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในต่างประเทศ
ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนใน
อ้างอิง (ชื่อ, ปี)
ความถี่
ต่างประเทศจากงานวิทยานิพนธ์ในระดับเอก
1. ปัญหาในการบริหารจัดการของผู้บริหาร
(Adams, 2000; Allen, 2011; Chang,
20
สถาบันการศึกษา
1984; Daigneault, 1993; Durkin, 2015;
Fritz, 1999; Gallagher, 2008; H. E. Haddon
2012; Harvey, 1991; Huffman, 1997;
D. J. McMinn, 1980; Michelson, 1984;
Powell, 2014; Andrea Margaret Rose,
1990; Michelle Hansen Snow, 2012;
M. H. Snow, 2012; Takeshi, 1996;
Vazquez, 2014; Waller, 2007)
2. ขาดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน

(Akrofi, 1982; Chay, 1981; Daigneault,
1993; Fitzpatrick, 2013; Gallagher,
2008; Garrison, 1985; Huffman, 1997;
Kiilu, 2010; C. C. Leung, 2002; J. Michel,
2018; Pisano, 2014; M. H. Snow, 2012;
Takeshi, 1996; Waller, 2007; Warner,
2014; Zielke, 1996)

17

3. ปัญหาเกีย่ วกับครู

(Akindeinde, 2015; Akrofi, 1982; Allen,
2011; Daigneault, 1993; Durkin, 2015;
Juchniewicz, 2008; C. C. Leung, 2002;
J. Michel, 2018; Michelson, 1984;
M. H. Snow, 2012; Trakarnrung, 2007)
(Albert, 2016; Chang, 1984; Jones,
1961; J. Michel, 2018; Y. C. Miralis,
2002; Takeshi, 1996; Zielke, 1996)
(Chi Cheung Leung, 2002; Don John
McMinn, 1980; J. Michel, 2018;
Zielke, 1996)
(Akindeinde, 2015; Huffman, 1997)
(D. J. McMinn, 1980)

11

4. เกิดความแตกต่างในความเชือ่ และทัศนคติ
ของผู้บริหารกับคณะอาจารย์
5. ขาดกิจกรรมทางด้านดนตรี และ
การประชาสัมพันธ์
.6ผู้บริหารไม่มีความรับผิดชอบ
7. ขาดทักษะการจัดการทางการเงินเกี่ยวกับ
ดนตรี

7

4

2
1
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3.2 วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในต่างประเทศ ทางด้านดนตรี
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนดนตรีให้ประสบความสาเร็จ พบว่าในงานวิจัย
ต่างประเทศให้ความสาคัญกับวิธีการที่ใช้ โดยเน้นที่การสร้างพื้นฐานที่ดีตั้ งแต่จุดเริ่มต้น ไม่ได้เน้นที่
วิธีการสอนแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนงานวิจัยของไทย การเรียนดนตรีให้ประสบความสาเร็จจากการ
ศึกษางานวิจัยต่างประเทศ จึงสรุปได้ว่าการประสบความสาเร็จของนักเรียน 1 คนนั้น ไม่ได้เกิดจากตัว
นักเรียนเพียงคนเดียว แต่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันของบุคคลรอบตัว ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลสาคัญต่อการ
เรียนดนตรีที่ประสบความสาเร็จ คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองและครู โดยวิธีการที่ใช้เพื่อให้การเรียนดนตรี
ประสบความสาเร็จ รวบรวมจากงานวิจัย วิเคราะห์ออกมาได้คือ
3.2.1 การสร้างสิ่งแวดล้อมทางดนตรีให้นักเรียน
สิ่งแวดล้อมทางดนตรีเป็นปัจจัยสาคัญลาดับแรกที่ส่งผลต่อการประสบความสาเร็จ
ในการเรียนดนตรีได้ ยืนยันได้จากผลการศึกษาของ Davidson และ McPherson (1998) พบว่า การมี
โอกาสจะประสบความสาเร็จทางดนตรีได้ มาจากการที่นักเรียนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางดนตรี เริ่ม
ตั้งแต่ที่บ้าน ที่มีบรรยากาศที่พร้อมส าหรับการเรียนรู้ดนตรี เพราะประสบการณ์ทางดนตรีของลู ก
เริ่มต้นจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ (L. Corno, 1995; J. J. Goodnow & P. M. Warton, 1992; P.M.
Warton, 1997; Warton & Goodnow, 1991) หากพ่อแม่ให้การสนับสนุนลูกได้มีการฝึกซ้อมอย่าง
สม่าเสมอ และตัวนักเรียนเองก็มีความกระตือรือร้นในการเรียน (เช่น พยายามฝึกซ้อมเพื่อตามเพื่อนให้ทัน)
มีความต้องการอยากเรี ย นด้ว ยตนเองจะเป็นก้าวแรกที่ส าคัญต่อการเริ่มต้นเรียนดนตรีที่ดี การมี
สิ่งแวดล้อมทางดนตรีส่งเสริมจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างแรกต่อความสามารถในการฝึกพัฒนาทักษะ
ดนตรีต่อไป
3.2.2 การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมาชิ ก ความรั ก ความอบอุ่ น ในครอบครั ว การได้ รั บ การ
สนับสนุนจากครอบครัวเป็นปัจจัยด้านหนึ่งที่มีส่วนสนับสนุนให้การเรียนประสบความสาเร็จได้ แต่ในที่นี้
ไม่ได้หมายความว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก จะมีแนวโน้มประสบความสาเร็จมากกว่า
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน ขึ้ นอยู่กับบริบทอื่นๆ ด้วย เพียงแต่ยกงานวิจัยมานาเสนอให้เห็นว่า
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนดนตรีได้ เช่น ผลจากงานวิจัยรายงานว่า
ผู้เรียน 7 ใน 9 คน ที่พ่อแม่แยกทางกันในช่วงเวลาเดียวกัน (สุ่มจากกลุ่มตัวอย่าง 157 คน) หยุดการเรียน
การสอนแทบจะทันที หรือในทันทีที่คนใดคนหนึ่งออกจากบ้าน ส่วนอีก 2 คนที่ยังคงเรียนต่อนั้น ต้อง
พึ่งพาการให้ กาลั งใจ และอารมณ์จ ากพ่อหรือแม่อีกคนหนึ่งอย่างมาก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป
(McPherson, 2005; McPherson & Davidson, 2006)
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วิธีการสนับสนุนจากครอบครัวที่มีอิทธิพลมากต่อการเรียนดนตรีของลูกให้ประสบความสาเร็จ
คือ ทัศนคติของพ่อแม่และรูปแบบการเลี้ยงดู
1) ทัศนคติของพ่อแม่ พ่อแม่ที่มีทัศนคติต่อความสามารถในการเรียนดนตรีของลูกมีอิทธิพล
ต่อความสาเร็จของลูก จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกเรียนดนตรีได้มากขึ้น (McPherson & Davidson,
2006) ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่คิดว่าลูกไม่มีความสามารถมากพอ ไม่เห็นความสาคัญของการเรียน
ดนตรี เพิกเฉยต่อผลงานความสามารถของลูก ลูกก็จะมีแรงจูงใจในการอยากเรียนต่า และคิดว่าตนเอง
ก็ไม่มีความสามารถในการเรียนมากพอเช่นกัน (Deci & Ryan, 2000; McPherson & Davidson, 2002)
สรุปได้ว่า พ่อแม่บางคนคิดว่าลูกไม่สามารถเป็นนักดนตรีได้เร็วเกินกว่าที่ลูกจะยอมแพ้เสียอีก
2) รูปแบบการเลี้ยงดู พ่อแม่ควรพยายามให้ลูกได้ดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด
แต่ในช่วงเริ่มต้นเรียนพ่อแม่สามารถช่วยเหลือลูกได้ ทั้งสื่อสารกับครูผู้สอน ฝึกซ้อมกับลูก ให้กาลังใจลูก
จนลู กเกิดความมั่นใจและพยายามในการเรียนรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น หลังจากนั้นพ่อแม่ก็ค่อยๆ ลด
ความช่วยเหลือลง (Grolnick & Slowiaczek, 1994) แต่พ่อแม่ต้องมีความอดทนและเชื่อมั่นอย่างมาก
ในการสนับสนุนให้ลูกเรียนดนตรี เพราะเมื่อเรียนไปได้สักระยะหนึ่ง พ่อแม่ อาจเกิดความรู้สึกลังเล
เช่น ความไม่มั่นใจว่าลูกจะเรียนได้ กลัวลูกจะเครียด พ่อแม่ก็ต้องหนักแน่นพอที่จะเตรียมรับมือและ
หาวิธีแก้ปัญหา พยายามรักษาความสนใจในดนตรีของลูกให้ได้ ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนของลูก
ก็จะช่วยให้ลูกเรียนต่อไปได้จนประสบความสาเร็จ (Creech 2001; McPherson & Davidson, 2002;
McPherson & Davidson, 2006; Pomerantz & Eaton, 2001)
3.2.3 การศึกษา (รวมทั้งการศึกษาดนตรี) ของพ่อแม่
จากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ประสบความสาเร็จทางดนตรีได้นั้น ไม่ได้ขึ้นกับระดับ
การศึกษาทางด้านดนตรีของพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่จาเป็นต้องมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อนก็ได้ (J.W.
Davidson, Howe, & Sloboda, 1997; J. A. Sloboda & Howe, 1991; Sosniak, 1985) เพียงแต่
ถ้าพ่อแม่มีการศึกษาทางดนตรี อาจมีความรู้ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนของลูกได้มากกว่า เช่น หาครูที่ดีได้
เลือกหลักสูตร หาเครื่องดนตรี อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนที่ดี แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสาคัญ ขึ้น อยู่กับ
ความเอาใจใส่ดูแลการเรียน การฝึกซ้อมของนักเรียนมากกว่า Barry (1992) สรุปได้ว่านักเรียนที่มีพ่อแม่
ที่คอยช่วยเหลือดูแลการซ้อม โดยที่ไม่ไปก้าวก่ายการเรียนของลูกมากนัก หน้าที่การสอนเป็นของครู
พ่อแม่ดูแลทบทวนบทเรียนและการซ้อมที่บ้าน จะมีส่วนในการพัฒนาความสามารถได้เร็ว (Duke &
Wolfe, 1997; Howe & Sloboda, 1991; Lehmann & Ericsson, 1997b) จากผลของงานวิจัยหลายชิ้น
แสดงให้เห็นว่า การดูแลการซ้อมในช่วงแรกส่งผลต่อความสาเร็จของเด็กที่มีความสามารถทางดนตรีได้ดี
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3.2.4 การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
แรงจูงใจเป็นพื้นฐานของความสาเร็จ นักจิตวิทยากล่าวว่ า “แรงจูงใจเป็นทั้งตัวเร่ง
ให้เกิดการเรียนรู้ และผลลัพธ์ ” (Hurley, 1993) จากการศึกษาของ Cattel, Barton, และ Dielman
(1972) พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อความสาเร็จมากกว่า 25% ซึ่งแรงจูงใจมีหลายรูปแบบ ส่งผลต่อคนใน
หลายทางและแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
เมื่อแรงจูงใจเป็นจุ ดเริ่มต้นส าคัญที่จะนาไปสู่ ความส าเร็จ (Hardre et al., 2006) ดังนั้น
ในช่วงเริ่มต้นเรียน พ่อแม่จึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาแรงจูงใจของลูก แต่เมื่อโตขึ้นบทบาทของครูก็
เริ่มมีมากขึ้นตามไปด้วย (Hardré, Davis, & Sullivan, 2008) แรงจูงใจที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อ
การเรี ย นที่แตกต่างกั น เช่น ได้รั บ คาชม ไม่ได้ รับ คาชม ถูกลงโทษหรือ ถูกเพิก เฉย (Gottfredson,
Marciniak, Birdseye, & Gottfredson, 1995) การศึกษาของ Hall, Villeme & Burley (1989) พบว่า
นักเรี ยนที่ไม่ประสบความส าเร็ จ มักมีแรงจูงใจในการเรียนต่า เช่น ครู พ่อแม่ ไม่ส นใจสนับสนุน
ให้โอกาสในการมีส่วนร่วมน้อย ตัวเด็กจึงไม่เห็นความสาคัญ ไม่ใส่ใจและขี้เกียจ (Hardre et al., 2006)
ซึ่งตรงกันข้ามกับนักเรียนที่ประสบความสาเร็จ
นอกจากการได้รับการสนับสนุน จากครอบครัวแล้ว ครูเป็นบุคคลสาคัญที่มีส่วนอย่างมาก
ในการจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ โดนเฉพาะครูคนแรก ครูคนแรกจึงควรเป็นครูที่สร้างแรงจูงใจและ
เป็นต้นแบบได้ (Howe & Sloboda, 1991) บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ซึ่งนักเรียนสามารถเกิด
ความรู้สึกไว้วางใจได้ภายในไม่กี่วินาทีแรกที่มีปฏิสัมพันธ์กัน จากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่า ครูที่ใจดี
เอาใจใส่ แสดงความเข้าอกเข้าใจ มีอารมณ์ขัน จะทาให้นักเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น เชื่อใจ ไว้ใจครู
เกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียน มีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น (J. W Davidson, Moore, Sloboda,
& Howe, 1998; Mackworth–Young, 1990; J. A. Sloboda & Howe, 1991) จึงเป็นความรับผิดชอบ
ของครูคนแรกที่จะต้องทาให้นักเรียนมีความรู้สึกไว้วางใจ เชื่อใจครูก่อน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
อยากเรียนท้าทายให้อยากซ้อมต่อไป (J. A. Sloboda & Howe, 1991)
นอกจากการสร้างแรงจูงใจให้อยากเรียนดนตรีแล้ว งานวิจัยมากมายยังสรุปได้ว่า ครูเป็น
บุคคลสาคัญที่ไม่ได้เพียงสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในจุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการพัฒนาด้วย
(Asmus, 1986; Lacaille, 2008) เช่นเดียวกับ Hallam (2002) ที่ระบุว่า ครูจะทาให้นักเรียนอดทน
ต่อบทเรียน มีความเชื่อ มีแรงจูงใจในการเรียน มีงานวิจัยแสดงว่าครูจะสร้างแรงจูงใจได้ดี เมื่อนักเรียน
มองว่าครูอบอุ่นและเห็นอกเห็นใจต่อพวกเขา (Susan Hallam, 2002; Lacaille, 2008; Sosniak,
1985) ในขั้น ต้น นั้ น ครู เป็ น ผู้ ให้ กาลั งใจจะพัฒ นาแรงจูงใจได้มาก ครูจึง ควรใส่ ใจกับ แรงจูงใจด้ ว ย
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ยังเป็นเด็กเล็กอยู่ คาชมเป็นประโยชน์อย่างมาก จนเมื่อโตขึ้นแรงจูงใจจะ
เปลี่ยนจากคาชมเป็นการทดสอบหรือความท้าทายในการเรียน รวมถึงการเป็นต้นแบบของครูแทน
(Susan Hallam, 2002) การสร้างแรงจูงใจของครูจึงช่วยสร้างความอดทนต่อการเผชิญหน้าต่อความ
ยากลาบากของนักเรียน ส่งผลต่อความสาเร็จ หรือความล้มเหลวได้
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เมื่อได้รับแรงจูงใจทั้งจากพ่อแม่ และครูแล้ว หากนักเรียนมีความสนใจ หรือแรงจูงใจในการ
อยากเรียนเอง ย่อมมีส่วนเร่งให้เกิดการอยากเรียนรู้ และส่งผลต่อการประสบความสาเร็จมากที่สุด
โดยการจู ง ใจนั้ น จะท าให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมที่ มุ่ ง ไปสู่ จุ ด มุ่ ง หมาย บุ ค คลที่ มี จุ ด มุ่ ง หมายจะประสบ
ความสาเร็จมากกว่าบุคคลที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย ความสนใจแรกเริ่มในทางดนตรีของลูกจึงเปรียบเสมือน
ตัวเร่งให้พ่อแม่สนใจสนับสนุนให้ลูกได้เรียนดนตรีอย่างเต็มที่ (Howe & Sloboda, 1991; Sosniak,
1985) และเมื่อได้เรียน ความรู้สึกกระตือรือร้นต่างๆ ในการอยากเรียนจะเกิดขึ้นได้ แม้แต่ในวัยเด็ก
ก็ตาม เช่น งานของ McPherson (2002) พบว่าแม้แต่นักดนตรีมือใหม่ที่มีอายุแค่ 7–8 ปี ก็เกิดความ
ตื่นเต้นอยากเรียนรู้เมื่อสามารถเล่นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ได้ นอกจากนี้ Sloboda (1990) ได้ทาการ
ศึกษาพบว่า นักดนตรีที่เก่งเมื่อได้ฟังดนตรีจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและสนุก มีแรงจูงใจภายในที่ยั่งยืน
ในการอยากเล่นดนตรี ในทางกลับกันหากเด็กไม่ได้อยากเรียนด้วยตัวเองแล้ว การเรียนทักษะนั้นจะไม่
พัฒนาไปจนถึงจุดหมาย (John & Michael, 1992)
3.2.5 การร่วมกันตั้งเป้าหมายของผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
การตั้งเป้าหมายเป็นความสามารถในการสร้าง “ความคาดหวังอย่างละเอียดที่จะ
ทาให้เกิดความสามารถที่ต้องการ” (Lehmann & Ericsson, 1997b, p. 48) หากเป็นความสามารถ
ทางดนตรี ก็ขึ้นกับว่ามีเป้าหมายอย่างไร คาดหวังต่อความสามารถทางดนตรีว่าต้องการให้เป็นอย่างไร
มีความสามารถไปถึงระดับใด ต้องการประสบความสาเร็จในด้านใด การมีเป้าหมายจะช่วยพัฒนาให้
เกิดความสามารถและนาไปสู่ความสาเร็จด้วยความพยายาม (Ames, 1992; Dweck & Elliott, 1983;
Nicholls & et al., 1990) การสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เห็นการแสดงดนตรีที่ดี จึงมีส่วนสาคัญที่ช่วย
ให้เกิดแรงจูงใจที่ทาให้มีการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรีให้สูงขึ้นได้
ความคาดหวังและการตั้งเป้าหมายเริ่มตั้งแต่ที่บ้าน ที่พ่อแม่โดยส่วนใหญ่จะมีความคาดหวัง
ต่อการเรียนดนตรีของลูกน้อย เพราะมักเห็นว่า ดนตรีมีความสาคัญน้อยกว่าวิชาอื่น และไม่คาดหวังให้
ลูกขยันหรือให้เวลากับดนตรีมากเท่ากับวิชาอื่น (Schunk & Meece, 2006) ซึ่งหากพ่อแม่ไม่เห็น
ความสาคัญหรือตั้งเป้าหมายทางดนตรีให้ลูก ก็อาจมีส่วนให้ลูกไปสนใจในเรื่องอื่นแทน เพราะโดยปกติ
แล้ว เด็กจะไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังผลลัพธ์จากสิ่งที่ทามากนัก (Zimmerman & Cleary, 2006)
พ่อแม่ที่อยากให้ลูกเรียนดนตรีจึงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ ให้ความหวังทางดนตรี
ต่อลูก การสร้างความกดดันในระดับที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกตื่นตัว มีแรงจูงใจจะช่วยให้ลูกแสดงออกถึง
พฤติกรรมที่ดีต่อการเรี ยนรู้ ได้ (McPherson & Zimmerman, 2002) รวมทั้งการที่พ่อแม่แสดง
พฤติกรรมที่มีความคาดหวังและการให้คุณค่าต่อกิจกรรมทางดนตรีของลูกจะส่งผลให้ลูกรับรู้หน้าที่
รู้จักควบคุมตนเอง และกระตือรืนร้นในการเรียนรู้ (Lyn Corno, 1995; Jacqueline J. Goodnow &
Pamela M. Warton, 1992; Pamela & Jacqueline, 1991; Pamela M. Warton, 1997)
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โดยทั่วไปความสามารถทางดนตรีจะเริ่มต้นจากการฟัง (และเลียนแบบ) ตัวแบบ (Lehmann
& Ericsson, 1997a) ก่อน เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้เห็นการแสดงที่ดี หรือได้รับแรงจูงใจ จะทาให้เกิด
การตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ โดยความสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
1) ความสามารถทางกาย เป็นความสามารถในการจัดการร่างกายในการตอบสนองทางดนตรี
เป็นทักษะที่นักดนตรีใช้แสดงออกผ่านการเล่นดนตรี (Lehmann & Ericsson, 1997a) คนที่ไม่ใช่
นักดนตรีอาจฟังเพลงเพราะความชอบ ความบันเทิง แต่นักดนตรีต้องฟังเพื่อวางแผนในการเล่นดนตรี
ซึ่งเป็นทักษะที่นักดนตรีต้องฝึกฝน (J.A. Sloboda, 1982)
2) ความสามารถในการเปรียบเทียบสิ่งที่ได้ยิน กับสิ่งที่ทาได้ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ โดยส่วนใหญ่ เด็กมักมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รางวัลหรือคาชมมากกว่าความรู้ชานาญที่เพิ่มขึ้น
พ่อแม่หรือครูจึงควรมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายของเด็ก (Mayer, 2007) ชี้ให้เด็กมองที่เป้าหมาย
ของความชานาญในความสามารถนั้น เพราะ Maehr et al. (1984) ยืนยันว่า เด็กที่มีเป้าหมายของ
ความชานาญในความสามารถนั้นจะสามารถอยู่กับการเรียนได้นานและพยายามเรียนรู้ได้ลึกมากกว่า
การมีเป้าหมายความสามารถเพื่อให้ได้เกรดที่ดี หรือได้รับคาชม
3.2.6 วิธีการสอนของครู
ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ มีบ ทบาทส าคัญในการผลั กดันให้ นักเรีย นประสบความสาเร็จทาง
ดนตรีได้ เพราะเป็นผู้สอนทักษะดนตรีโดยตรงให้กับนักเรียน ทัศนคติ ความเชื่อของครูจึงเป็นเรื่อง
สาคัญ เพราะส่งผลต่อการเลือกรูปแบบการสอน วิธีการสอน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ความสาเร็จของนักเรียน การเลือกวิธีการสอนให้ตรงตามจุดประสงค์ ที่ต้องการพัฒนาจึงเป็นหน้าที่ที่
สาคัญของครูผู้สอน (Jane W. Davidson, Michael, Moore, & John, 1996; Ericsson, Tesch–
Romer, & Krampe, 1990) ตัวอย่างเช่น ครูควรทาความเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนก่อนที่
จะคิดหาวิธีสอนหรือแก้ไขปัญหาในการเล่นของนักเรียน (Pintrich & Schunk, 2002) ครูควรชี้ให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของการฝึกซ้อม และเรียนรู้วิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง (Barry & McArthur,
1994) เป็นต้น
โดยทั่วไป ครูมักจะเลือกมองที่ความสามารถและความพยายามของนักเรียนในการตัดสินว่า
นักเรียนคนนั้นจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว (Asmus, 1986; Chandler, Chiarella, & Auria,
1988; Legette, 1998) ซึ่งความคิดของครูย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูและส่งผลต่อนักเรียน
อย่างมากเช่นกัน หากครูมีความคาดหวังสูง นักเรียนก็จะได้รับแรงกระตุ้นให้อดทนและพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้ด้วยเช่นกัน (Alderman, 1990)
การพิจารณาเลือกรูปแบบหรือการออกแบบวิธีการสอนมีส่วนสาคัญ โดยทั่วไปการเรียนดนตรี
สาหรับเด็กเล็กมักเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อเน้นพัฒนาความรู้สึก ความเข้าใจดนตรีให้เด็กมีความสุขกับดนตรี
เน้ น พัฒ นาทักษะทางสั งคมมากกว่าการฝึ ก ปฏิบัติ เครื่องดนตรี เด็กเล็ กจึงมักเริ่มเรียนที่ห ลั กสู ต ร

237
กลุ่มก่อน เพื่อเน้นพัฒนาทักษะทางดนตรีในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติเครื่องดนตรี
การเรี ย นอย่ า งเป็ น ระบบมาตั้ ง แต่ เ ล็ ก นี้ จะเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาต่ อ ไปสู่ ค วามส าเร็ จ
(Ericsson, Krampe, & Tesch–Romer, 1993; S. Hallam, 1997)
แต่เมื่อโตถึงระดับที่ร่างกายสามารถควบคุมการหยิบจับหรือบรรเลงเครื่องดนตรีได้แล้ว การ
เรียนดนตรีจะเป็นการฝึกหัดเพื่อพัฒนาฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรี เมื่อร่างกายพร้อมที่จะพัฒนา
จึงจาเป็นต้องเรียนเดี่ยว การศึกษาพบว่าการเรียนเดี่ยวสามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้ดีกว่าการเรียนเป็น
กลุ่ ม (J. W Davidson et al., 1998) แต่ยังไม่สามารถระบุอายุที่เริ่มต้นเรียนได้ชัด เพราะยังไม่มี
การศึกษาใดสรุปความแตกต่างของอายุที่เริ่มต้นเรียนระหว่างเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่ง (J. A. Sloboda &
Howe, 1991)
สาหรับการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนนั้น พบว่าการเรียนรู้ที่ซ่อนอยู่ (Hidden learning)
เป็นวิธีที่ได้ผลสาเร็จอย่างหนึ่งสาหรับการเรียนตัวต่อตัว ในการเรียนปฏิบัติ ที่ประเทศอังกฤษในระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง กระบวนการนี้ ส ามารถจะดึ ง ความสามารถของผู้ เ รี ย นออกมา โดยกระบวน
วิธีนี้สามารถพัฒนาอย่างมากในเรื่องการฝึกซ้อมการแสดง (Performance practice) ความรอบรู้
(Competence) หรือความรู้ความเข้าใจ (Cognition) นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่ได้พบสาเร็จกับเด็ก
นักเรียนในการพัฒนาพื้นฐานของทักษะหลายๆ อย่างรวมไปถึงสติปัญญา มีการใช้แพร่หลายมากใน
ญี่ปุ่นของดนตรีศึกษาในช่วง 1912–1925 (Takeshi, 1996) อีกทั้งการสอนดนตรีของทั้งแบบโคไดและ
แบบออร์ฟเป็นที่นิยมในหลักสูตรเบื้องต้นและระเบียบวิธีในการศึกษาดนตรีของการสอนดนตรีทั่วไปใน
โรงเรียนประถมศึกษา (Yiannis Christos Miralis, 2002) ยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า การสอนดนตรีของ
แบบกอร์ดอนเป็นการมุ่งเน้นทฤษฎีดนตรีที่ใช้ได้กับเด็กนักเรียนทุกคนทุกช่วงวัยในการพัฒนาความรู้
ด้านดนตรี โดยใช้การร้องและในการเคลื่ อนไหวร่างกายประกอบ ดังนั้นครูส อนดนตรีในโรงเรียน
ประถมส่วนใหญ่จะใช้การสอนดนตรีของแบบกอร์ดอนในห้องเรียนดนตรี เป็นหนึ่งกระบวนการสอนที่
สาคัญในด้านดนตรีศึกษาในชั้นประถมวัยในต่างประเทศ (Vazquez, 2014)
3.2.7 วิธีการฝึกซ้อม
การฝึกซ้อมถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญมากอย่างหนึ่งในการพัฒนาความสามารถ
ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการที่ใช้ รวมถึงเวลาที่ใช้ในการซ้อม ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถได้ดีมากกว่า
พรสวรรค์เสียอีก (J. W. Davidson, Howe, Moore, & Sloboda, 1996; Ericsson et al., 1993;
Lehmann & Ericsson, 1997a; J. A. Sloboda, 1996)
จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ ส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การ
สนับ สนุ นด้านการซ้อม เช่น ถูกปล่ อยให้ ซ้อมเอง หรือไม่มีแรงกระตุ้นสนับสนุนให้ซ้อมจากพ่อแม่
(McPherson & Davidson, 2002)
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มีการศึกษาเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมว่า ควรจะใช้เวลามากเท่าใดถึงจะได้ผลดี
เช่น Sloboda และคณะ (1996) แนะนาว่าค่าเฉลี่ยในการฝึกซ้อมควรอยู่ที่ 3,300 ชั่วโมงของการซ้อม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับปริญญาตรี Ericsson และคณะ (1993) แนะนาว่า ในการฝึกระดับสูง ต้องใช้
เวลาในการซ้อมอย่างเข้มข้น ใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยชิ้นใดที่สามารถจะสรุปได้ว่า
ต้องใช้เวลาเท่าไร เพียงแต่แนะนาเป็นแนวทางให้เห็นว่า การฝึกซ้อมที่มีจานวนมากพอเท่านั้นจึงจะ
ช่วยให้ประสบความสาเร็จได้ แต่ก็ต้องขึ้นกับวิธีการซ้อมที่ถูกต้องด้วยความพยายามในการเรียนและ
ฝึกซ้อมด้วยตนเองของนักเรียนก็มีส่วนสาคัญมากเช่นกัน ที่จะทาให้การเรียนประสบความสาเร็จได้
เพราะความพยายามในการเรียนและการฝึกซ้อมอย่างมีวินัยเป็นหนทางสาคัญไปสู่เป้าหมาย จากงาน
ของ O’Neill (1997) พบว่า นักเรียนที่ประสบความสาเร็จไม่จาเป็นที่จะต้ องมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิด
แต่พวกเขาขยันและสามารถควบคุมตนเองได้มากกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน (Csikszentmihalyi, 1990)
ซึ่งอาจมีพ่อแม่ช่วยเหลือในกระบวนการดูแลรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
(Lehmann & Ericsson, 1997a) แนะนาว่า การได้รับการดูแลการฝึกซ้อมในช่วงแรกจะส่งผลต่อการ
ประสบความสาเร็จของนักเรียนได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ของประเทศไทยและต่างประเทศพบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปัญหาด้านครู หลักสูตรการบริหาร
จัดการงบประมาณ แต่ความสนใจในการศึกษางานวิจัยเพื่อการประสบความสาเร็จในประเทศไทยและ
ต่างประเทศมีความแตกต่างกัน โดยในประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่วิธีการสอนเป็นส่วนใหญ่ แต่สาหรับ
ต่างประเทศ เนื่ องจากมีการศึกษาด้านดนตรีศึกษามาอย่างยาวนาน ทาให้ หัว ข้อที่ศึกษาด้านการ
ประสบความสาเร็จ มีงานวิจัยที่กว้างขวางและครอบคลุมในหลายประเด็นมากกว่าในประเทศไทย

บทที่ 6
ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
สาหรับการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
คณะผู้ วิจั ย ได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล ในวัตถุประสงค์ที่ 3 จำกกำรเก็บข้อมูล กลุ่ ม
ประชำกร จำนวน 3 กลุ่ม ประกอบไปด้ว ย 1) ตัวแทนครูผู้ สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 2) ตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และ
นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ 3) ตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นทั่วประเทศ
(6 ภูมิภำค) โดยแบ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ 3.1) กำรถอดข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็น
จำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทยจำกกำรสำรวจ
และกำรสัมภำษณ์ 3.2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรสำรวจ และกำรสัมภำษณ์ควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย และ 3.3) กำรนำเสนอ
ข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำใน
ประเทศไทย

ตอนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการจ าเป็ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) ในการจั ดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทยจากการสารวจและ
การสัมภาษณ์
กำรเก็บข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จำกกำรสำรวจ
และกำรสัมภำษณ์กลุ่มประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนสำหรับกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำ
ในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้กำหนดวิธีกำรเก็บข้อมูลในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้
ประชากรกลุ่มที่ 1 ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำน (สพฐ.) เก็บข้อมูลโดยวิธีสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นผ่ำนแบบสำรวจออนไลน์
ประชากรกลุ่มที่ 2 ตัว แทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทยและนักวิช ำกำรดนตรี
ศึกษำ เก็บข้อมูลโดยวิธีจัดกลุ่มสัมภำษณ์ (Focus Group Discussion)
ประชากรกลุ่มที่ 3 ตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นทั่วประเทศ
(6 ภูมิภำค) เก็บข้อมูลโดยวิธีสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นผ่ำนแบบสำรวจออนไลน์
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ประชากรกลุ่ ม ที่ 1 ตั ว แทนครู ผู้ ส อนดนตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
กำรเก็บ ข้อมูล ควำมต้องกำรจ ำเป็ นจำกผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยในกลุ่ มตัว แทนครูผู้ ส อนดนตรี
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำ
ในประเทศไทย เก็บข้อมูลโดยกำรสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นผ่ำนแบบสำรวจออนไลน์ จำกจำนวนที่
กำหนดไว้ 228 คน มีผู้ตอบกลับแบบสำรวจออนไลน์ จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 66.23 ของ
ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
ข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย
แบ่ งออกเป็ น 3 ส่ว น ดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตัว แทนครูผู้ สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอน
ดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ต่อกำรสนับสนุนโดย
เร่ ง ด่ ว น และส่ ว นที่ 3 ข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว แทนครู ผู้ ส อนดนตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ต่อกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี โดยนำเสนอใน
แต่ละส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ตารางที่ 6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ภูมิภาค
1) ภำคเหนือ

2) ภำคตะวันออกฉียงเหนือ

จังหวัด / จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
เชียงรำย 22 เชียงใหม่ 10
พะเยำ 4
ลำปำง 3
ลำพูน 2
อุตรดิตถ์ 1
แม่ฮ่องสอน 1 น่ำน 1
อุบลรำชธำนี 5 เลย 4
นครรำชสีมำ 4
บุรีรัมย์ 3
หนองบัวลำภู 3 มหำสำรคำม 3
ชัยภูมิ 2
สกลนคร 2
ร้อยเอ็ด 2
กำฬสินธุ์ 2 ศรีสะเกษ 1
นครพนม 1
ยโสธร 1
หนองคำย 1
บึงกำฬ 1
สุรินทร์ 1
ขอนแก่น 1

จานวนผู้ตอบ
แบบสารวจ
ในแต่ละภูมิภาค
44 คน

37 คน
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ตารางที่ 6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ต่อ)
ภูมิภาค
3) ภำคตะวันตก

4) ภำคกลำง

5) ภำคตะวันออก
6) ภำคใต้

จานวนผู้ตอบ
แบบสารวจ
ในแต่ละภูมิภาค

จังหวัด / จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
ตำก 2
ประจวบคีรีขันธ์ 1
กรุงเทพมหำนคร 7 สุโขทัย 5
นครนำยก 4 เพชรบูรณ์ 3
นครสวรรค์ 3 นนทบุรี 3
พิจิตร 2
สมุทรปรำกำร 2
สระบุรี 1
ระยอง 4
จันทบุรี 4
ตรำด 2
ปรำจีนบุรี 1
นครศรีธรรมรำช 6 กระบี่ 3
สุรำษฎร์ธำนี 1 ภูเก็ต 1

3 คน
41 คน

ปทุมธำนี 4
พิษณุโลก 3
กำแพงเพชร 3
อุดรธำนี 1
ฉะเชิงเทรำ 2
ชลบุรี 1
ชุมพร 1

14 คน
12 คน

รวมจานวนผู้ตอบแบบสารวจ

151 คน

จำกตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นตัวแทนครูที่สำกัด
หรือทำงำนอยู่ในภำคเหนือ จำนวน 44 คน รองลงมำคือ เป็นตัวแทนครูที่สำกัดหรือทำงำนอยู่ใน
ภำคกลำง จำนวน 41 คน และภูมิภำคที่มีผู้ตอบแบบสำรวจน้อยที่สุดคือ ภำคตะวันตก จำนวน 3 คน
ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
ตารางที่ 6.2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ประเด็นคาถาม
1) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี

2) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรนำครูภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นทำงดนตรี
มำร่วมสอนในสถำนศึกษำ

ข้อคิดเห็น

จานวน

ร้อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

59
82
10
68
67
16

39.07
54.30*
6.62
45.03
44.37
10.60
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ตารางที่ 6.2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
3) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี

4) สถำนศึกษำของท่ำนมีสถำนที่เรียนดนตรีที่เหมำะสม

5) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุน
กิจกรรมทำงดนตรี
6) สถำนศึกษำของท่ำนมีผู้บริหำรที่ไม่เข้ำใจเกีย่ วกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนดนตรี
7) ผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนดนตรี
8) สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี

9) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรส่งท่ำนไปอบรม หรือ ให้ควำมรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
10) สถำนศึกษำของท่ำนมีหลักสูตร หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่น

ข้อคิดเห็น

จานวน

ร้อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

86
48
17
73
48
30
102
19
30
50
53
48
49
50
52
103
36
12
69
57
25
72
47
32

56.95*
31.79
11.26
48.34
31.79
19.87
67.55*
12.58
19.87
33.11
35.10
31.79
32.45
33.11
34.44
68.21*
23.84
7.95
45.70
37.75
16.56
47.68
31.13
21.19

จำกตารางที่ 6.2 สรุปได้ว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ให้ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน ประกอบด้วย ประเด็น
ต่ำงๆ คือ ประเด็น เรื่ อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี ร้อยละ 54.30 ให้ ข้อคิดเห็ นว่ำ
“ไม่ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี ร้อยละ 56.95 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ
“ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงดนตรี
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ร้อยละ 67.55 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี ร้อยละ
68.21 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกันกับ
ชุมชุน ร้อยละ 59.60 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ต่อกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน
กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ ของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำร
สนับสนุนโดยเร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
- หลักสูตรควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีโดยตลอด
- กำรมีหลักสูตร และกำรสอนสำหรับนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนดนตรี
- กำรปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ควำมเป็นไทยโดยใช้ดนตรี
- หลั ก สู ต รต้ อ งมี ก ำรสอนดนตรี เ พื่ อ พั ฒ นำจิ ต ใจและอำรมณ์ สุ น ทรี ย ะของเด็ ก ๆ ท ำให้
ผ่อนคลำยจำกควำมเครียด และกำรกดดันด้ำนต่ำงๆ จำกกำรเรียน
- ทำอย่ำงไรให้นักเรียนเห็นคุณค่ำ ซำบซึ้ง ศรัทธำ และใส่ใจในกำรเล่นดนตรีไทย
- หลักสูตรควรให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชำดนตรีตำมควำมสนใจ และสำมำรถเลือกดนตรีได้
หลำกหลำยลักษณะ
- สถำนศึกษำ ควรมีหลักสูตรสำหรับเด็กที่สนใจทำงด้ำนดนตรี หำกไม่มีหลักสูตรทำงด้ำน
ดนตรี ควรจัดเวลำให้เด็กเพื่อให้ใช้เวลำนั้นในกำรฝึกซ้อม เนื่องจำกทุกวันเด็กต้องเรียนวิชำ
เฉพำะ (5 วิชำหลัก)
- หลักสูตรควรกำหนดให้มีกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรีให้แก่นักเรียน
- จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์จำกครูผู้สอน และจำกสถำนที่จริง
- มีหลักสูตรและจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีอย่ำงจริงจัง
- หลักสูตรต้องกำหนดให้นักเรียนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด
- มีกำรสอนดนตรีท้องถิ่น
- จัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนเรียนรู้ รู้จัก เข้ำใจในชื่อ ชนิด บทบำทหน้ำที่และควำมสำคัญ
ของเครื่องดนตรีนั้นๆ ในวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของตน ตลอดจนสำมำรถปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีเหล่ำนั้นได้
- กำหนดให้มีกำรช่วงเวลำสำหรับกำรฝึกซ้อมดนตรีในทุกๆ วัน สำหรับเด็กดนตรี
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ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- โรงเรียนต้องมีครูสอนดนตรีไทยที่เป็นข้ำรำชกำรประจำ เพื่อให้มีบทบำทสำคัญสำหรับ
พัฒนำนักเรียนโดยตลอด
- มีกำรจัดประชุม อบรม และสัมมนำครูดนตรี ครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น (ดนตรีพื้นบ้ำน) เพื่อหำ
จุดเด่นจุดด้อยและแลกเปลี่ยนควำมรู้
- โรงเรียนควรมีครูดนตรีที่เพียงพอ เหมำะสมอย่ำงน้อย (10 ท่ำน)
- ควรมีครูผู้ฝึกซ้อมวงโยธวำทิต วงซิมโฟนิคแบนด์ ขับร้องและวงดนตรีไทยที่เพียงพอ
- ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล เพื่อมำช่วยให้
ควำมรู้และกำรฝึกทักษะปฏิบัติด้ำนดนตรี
- ควรมีกำรจัดอบรมพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีให้ครู (5 ท่ำน)
- ควรจัดให้ครูดนตรีได้สอนตรงตำมวิชำเอกที่จบมำ
- ควรกำรจัดอบรมสัมมนำดนตรีสำหรับครูผู้สอนทุกปีกำรศึกษำเพื่อพัฒนำวิธีกำรสอนใหม่ๆ
ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- งบประมำณสนับสนุน ในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อกำรเรียน
กำรสอนและวงดนตรี (23 ท่ำน)
- ห้องเรียนดนตรี (10 คน)
- กำรจัดกำรห้องเรียนและเครื่องดนตรีให้มีควำมเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน จัดให้มีงบ
สำหรับซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีและมีงบประมำณในกำรฝึกซ้อม
- ควรจัดเครื่องดนตรี สื่อกำรเรียนกำรสอน และเวทีกำรแสดงให้เพียงพอสำหรับเด็ก
- ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนดนตรีอย่ำงเหมำะสม
- ควรกำรปรับปรุงห้องเรียน ห้องซ้อม และบรรยำกำศให้เหมำะสมต่อกำรเรียนดนตรี และ
จัดให้มีสื่อกำรเรียนกำรสอนดนตรีที่มีควำมน่ำสนใจและทันสมัย (4 คน)
- ควรจัดให้มีมีสถำนที่ฝึกซ้อมและสถำนที่สำหรับกำรแสดงอย่ำงเหมำะสม
- ควรจัดให้มีเทคโนโลยีสนับสนุน และห้องเรียนที่มีคุณภำพเหมำะสมกับกำรเรียนดนตรี
- ควรมีวัสดุ และอุปกรณ์ดนตรีที่เพียงพอ
- ควรมีเครื่องดนตรี อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องดนตรี และอะไหล่เครื่องดนตรี
- ควรมีห้องนำฏศิลป์ที่มีกระจกและห้องซ้อมดนตรีทั้งดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสำกล
ที่เก็บเสียง
- ควรห้องเรียนดนตรีที่เหมำะสม เทคโนโลยีที่ดีเครื่องดนตรีที่มีคุณภำพและงบประมำณ
ในกำรสนับสนุนกิจกรรมดนตรี
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ควรมีกำรพัฒนำในเรื่องสื่อกำรเรียนกำรสอนดนตรีและห้องเรียนดนตรี
ควรสร้ำงหรือจัดหำห้องเรียนและเครื่องดนตรีที่มีคุณภำพ และอุปกรณ์สื่อกำรสอนดนตรีที่ดี
ต้องกำรงบประมำณ ในกำรบำรุงซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ชำรุดเป็นประจำ/ทุกๆ ปี
ต้องกำรห้องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีไทยที่มีคุณภำพและในจำนวนที่เหมำะสมกับผู้เรียน
ต้องกำรสื่ อกำรสอน วัส ดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ใ นกำรจัด กิจกรรมกำรเรีย นรู้ เช่น โน้ตเพลง
บทเพลง คอมพิ ว เตอร์ ล ำโพง เครื่ องฉำยสไลด์ เป็ น ต้ น และงบประมำณในกำรซ่ อ ม
เครื่องดนตรีหรือจัดซื้อเครื่องดนตรี
- ควรจัดหำเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
- ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจัดซื้อเครื่องดนตรีที่มีคุณภำพ โดยครูผู้สอนเป็นผู้จัดหำเอง
มิใช่ให้ผู้ที่ไม่มีควำมรู้ทำงดนตรีจัดซื้อให้ เพรำะกลัวว่ำจะมีกำรยักยอกเงิน
ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
- มีนักเรียนบำงส่วนให้ควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
- ควรมีกำรจัดให้มีกิจกรรมดนตรีสำหรับช่วยเหลืองำนสังคม ชุมชน และรักษำวัฒนธรรมไทย
- ควรมีกำรส่งนักเรียนเข้ำแข่งขันศิลปหัตถกรรม (6 คน)
- ควรจัดให้มีกิจกรรมขับร้องประสำนเสียง
- ควรมีกำรจัดค่ำยส่งเสริม พัฒนำควำมรู้และทักษะปฏิบัติให้เด็กที่มีแววด้ำนดนตรีสู่ควำม
เป็นเลิศ
- ควรมีกำรจัดอบรมดนตรีสำหรับนักเรียน
ประเด็นอื่นๆ
- ควรมีกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนดนตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำ
- สถำนศึกษำควรมีวิสัยทัศน์ และกำรสนับสนุนของผู้บริหำรทำงด้ำนดนตรี (8 คน)
- ผู้บริหำรควรส่งเสริมและให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกิจกรรมดนตรีไทยและดนตรีสำกลอย่ำง
ต่อเนื่อง
- ผู้บริหำรควรเห็นควำมสำคัญทำงด้ำนดนตรี เพื่อให้เด็กๆ ที่สนใจศึกษำทำงด้ำนดนตรีได้มี
เวลำในกำรศึกษำดนตรี เนื่องจำกทำงโรงเรียนให้ควำมสำคัญแต่เฉพำะด้ำนวิชำกำร ทำให้
เด็กที่สนใจด้ำนดนตรีไม่มีเวลำสำหรับกำรเรียนดนตรี
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ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ต่อกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สพฐ.) ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ ของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำร
สนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ใน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
- ควรจัดให้มีหลักสูตรเฉพำะด้ำนดนตรี (5 คน)
- ควรมีกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตรีไทย และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง (2 คน)
- ควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีอย่ำงมีคุณภำพ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เล่นดนตรีอย่ำง
สม่ำเสมอ และมีชั่วโมงสำหรับกำรปฏิบัติดนตรี
- ควรพัฒนำกำรเรียนดนตรีให้เหมำะสมกับยุค 4.0
- ควรเปิดหลักสูตรดนตรีท้องถิ่นในสถำนศึกษำให้ผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเข้ำถึงดนตรีท้องถิ่น
(4 คน)
- ควรมีกำรปูพื้นฐำนดนตรีเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถม
- ควรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีเพื่อให้นักเรียนสำมำรถปฏิบัติดนตรีขั้นพื้นฐำนได้
- ควรมีหลักสูตรวิชำดนตรีในโรงเรียน และมีวิชำเลือกทำงด้ำนดนตรี
- ควรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงประโยชน์ของวิชำดนตรี
ให้กับนักเรียน
- ควรมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในลักษณะห้องเรียนดนตรีขึ้น เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ดนตรีให้กับนักเรียนที่มีควำมสนใจด้ำนดนตรี
ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ควรจัดหำผู้เชี่ยวชำญมำช่วยสอนดนตรีไทย ปูพื้นฐำนใหม่ ในทุกๆ เทอม (3 คน)
- ควรจัดสรรครูและบุคลำกรให้ เพียงพอและมีควำมเฉพำะ ได้แก่ ครูดนตรีไทย ครูดนตรี
สำกล และครูนำฏศิลป์
- ควรมีครูดนตรีที่ครบถ้วนเหมำะสมตำมควำมต้องกำรสำหรับกำรทำวงดนตรีในลักษณะต่ำงๆ
- ควรมีกำรบริหำรจัดกำรครูดนตรีที่สอนให้ตรงกับวิชำเอกของตนเอง
- ควรมีวิทยำกรทำงดนตรีแต่ละประเภท เช่น วงโยธวำทิต วงออร์เคสตรำ เป็นต้น
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ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องซ้อม (19 คน)
- ควรจัดเครื่องดนตรีให้เพียงพอสำหรับจำนวนนักเรียน
- ควรมีกำรพัฒนำ และสิ่งสนับสนุน อำนวยควำมสะดวกด้ำนเทคโนโลยี (สื่อกำรเรียนกำรสอน)
- ควรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
- ควรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพ ห้องดนตรีที่มีควำมพร้อมต่อกำรเรียนและกำรฝึกซ้อม
- ควรมีอำคำรเรียนศิลปะ ดนตรี และนำฏศิลป์แบบถำวร
- ควรจัดสรรเครื่องดนตรีไทย ห้องดนตรีไทย ครูดนตรีไทย เฉพำะทำงแต่ละเครื่องมือ
- ควรมีเครื่องกำรสนับสนุนเครื่องดนตรีในรูปแบบวงดนตรีสำกล วงโยธวำทิต วงดนตรีไทย
วงดนตรีพื้นเมือง และวงแห่งำนพิธีกรรม
- ควรจัดให้มีศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
- ควรจัดสรรงบประมำณในกำรจ้ำงครูภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี
มำให้ควำมรู้
ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
- ควรสนับสนุนงบประมำณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมดนตรี
- ควรจัดกิจกรรมโดยใช้ดนตรีเพื่อให้ควำมรู้และสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน
- ควรส่ งเสริ มให้ ผู้เรีย นมีโ อกำสได้แสดงศักยภำพทำงด้ำนดนตรี ในชุมชน หรือมีกำรจัด
กำรศึกษำ และเปลี่ยนควำมรู้ในเรื่องดนตรีจำกภูมิภำคอื่นๆ
- ควรจัดทำโครงกำรทำงด้ำนดนตรี งำนดนตรีไทยและดนตรีสำกลอย่ำงต่อเนื่อง
- ควรจัดให้นักเรียนดนตรีไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องดนตรี
- ควรจัดทำโครงกำรควำมร่วมมือร่วมกับองค์กรดนตรีภำยนอกเพื่อกำรเรียนรู้ดนตรี และ
กำรจัดกำรแสดงดนตรีทั้งภำยในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียน
- ควรจัดให้มีวงดนตรีประจำโรงเรียน เพื่อออกแสดงตำมงำนต่ำงๆ
ประเด็นอื่นๆ
- ควรกำหนดนโยบำยกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนดนตรีไทย
- ควรกำหนดนโยบำยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี
- ควรกำหนดนโยบำยให้นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด ตำมควำมสนใจ
ของผู้เรียน
- ควรก ำหนดให้ ก ำรศึ ก ษำในระดั บ ชำติ มี โ ครงสร้ำ งหลั ก สู ต รวิ ช ำดนตรี ภ ำคปฏิ บั ติ เ ป็ น
หลักสูตรพื้นฐำนด้วย
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- ควรปรั บเปลี่ย นนโยบำยกำรศึกษำ ให้เด็กสำมำรถเรียนในสิ่ งที่ตัวเองชอบ โดยไม่ต้อง
แข่งขันเฉพำะ 5 วิชำหลัก
- ควรมีกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมตระหนักถึงประโยชน์ทำงด้ำนดนตรีให้แก่ทุกๆ คน ในระดับ
นโยบำย
- ควรอบรมผู้บริหำร และสร้ำงควำมเข้ำใจในด้ำนดนตรีก่อนดำรงตำแหน่ง
- ควรจัดตั้งกลุ่มสำหรับกำรพัฒนำกำรสอน และทักษะทำงด้ำนดนตรีให้แก่ครู
- ควรส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นควำมสำคัญและสำมำรถเล่นดนตรีไทยได้อย่ำงลึกซึ้ง
จำกข้อ มูล ข้ำ งต้น วิเครำะห์ แล้ ว พบว่ ำ จำกข้อคิด เห็ นของกลุ่ มตัว แทนครูผู้ ส อนดนตรีใ น
โรงเรียนสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ในประเด็นสำคัญของสถำนศึกษำ
ที่ควรได้รับกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ประกอบด้วย ประเด็นหลักสูตรและการสอน
คือ จัดหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี สอนพื้นฐำนทำงด้ำนดนตรี หรือปรับหลักสูตรให้เลือกเรียนวิชำ
ดนตรีตำมควำมสนใจและสำมำรถเลือกดนตรีได้หลำกหลำยลักษณะทั้งดนตรีไทย ดนตรีสำกล ดนตรี
ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้ำน และผู้เรียนต้องเล่นดนตรี ไทยเป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด โดยจัดกำรเรียนกำรสอน
จำกประสบกำรณ์ข องครู ผู้ ส อน วิ ทยำกรท้อ งถิ่น และจำกสถำนที่ จริง ประเด็น ครู แ ละบุค ลากร
ทางการศึกษา คือ มีครูสอนดนตรีที่เพียงพอ เหมำะสม หรือบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำน
ดนตรีไทยและดนตรีสำกล เพื่อมำช่ว ยให้ควำมรู้และกำรฝึ กทักษะปฏิบัติด้ำนดนตรี และมีกำรจัด
ประชุม อบรม และสัมมนำครูดนตรี ครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น (ดนตรีพื้นบ้ำน) เพื่อหำจุดเด่นจุดด้อย
และแลกเปลี่ ย นควำมรู้ ตลอดจนพั ฒ นำกระบวนกำรจัด กำรเรี ย นกำรสอนดนตรีใ ห้ ค รู ประเด็ น
สภาพแวดล้อมและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ งบประมำณสนับสนุน ในเรื่องต่ำงๆ เช่น สื่อ
กำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจและทันสมัย กำรจัดซื้อเครื่องดนตรีที่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน และวง
ดนตรี ห้ อ งเรี ย นดนตรี งบส ำหรั บ ซ่อ มบ ำรุง เครื่ องดนตรี และมีง บประมำณในกำรฝึ ก ซ้ อม และ
เวที หรือพื้น ที่ส ำหรั บกำรแสดง เป็น ต้น ตลอดจนกำรพัฒ นำบรรยำกำศให้เหมำะสมต่อกำรเรียน
ดนตรี ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี คือ กำรเข้ำแข่งขันศิลปหัตถกรรม กำรจัดกิจกรรม
ดนตรีสำหรับช่วยเหลืองำนสังคม ชุมชน และรักษำวัฒนธรรมไทย ตลอดจนกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกิดควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี จึงควรส่งเสริมและสนับสนุน เช่น จัดค่ำยส่งเสริมพัฒนำควำมรู้และ
ทักษะปฏิบัติให้นักเรียนที่สนใจหรือนักเรียนที่มีแววด้ำนดนตรีสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นต้น และประเด็น
อื่นๆ คือ กำรทำควำมเข้ำใจร่ วมกันภำยในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรวิสัยทัศน์ แนวทำงกำรดำเนินงำน
ทำงด้ำนดนตรี และกำรสนับสนุนของผู้บริหำรให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตลอดจนกำรสนับสนุนกำร
จัดบริกำรวิชำกำรด้ำนดนตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำ
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นอกจำกนี้ ประเด็นสำคัญของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่ องในระยะ 20 ปี
ประกอบด้วย ประเด็นหลักสูตรและการสอน คือ จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปูพื้นฐำนดนตรีเบื้องต้น
แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถม มีหลักสูตรเฉพำะด้ำนดนตรีในหลำยลักษณะ และมีวิชำเลือกทำงด้ำน
ดนตรี กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีอย่ำงมีคุณภำพ เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เ ล่นดนตรีอย่ำงสม่ำเสมอ
และมีชั่วโมงสำหรับกำรปฏิบัติดนตรีเหมำะสมกับนโยบำย Thailand 4.0 ประเด็นครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา คื อ จั ด สรรครู แ ละบุ ค ลำกรให้ เ พี ย งพอ และมี ค วำมเฉพำะ ได้ แ ก่ ครู ด นตรี ไ ทย
ครู ด นตรี ส ำกล ครู น ำฏศิ ล ป์ วิ ท ยำกรทำงดนตรี ที่ มี ค วำมรู้ ใ นแต่ ล ะประเภท เช่ น วงโยธวำทิ ต
วงออร์ เ คสตรำ ดนตรี ท้ อ งถิ่ น ดนตรี พื้ น บ้ ำ น เป็ น ต้ น ประเด็ น สภาพแวดล้ อ มและสิ่ ง สนั บ สนุ น
การเรียนรู้ คือ งบประมำณสนับสนุน พัฒนำ จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ ห้ องเรียน
ห้องซ้อม อำคำรเรียนเฉพำะที่มีคุณภำพพร้อมต่อกำรเรียนและฝึกซ้อมดนตรี ตลอดจนจัดให้มีศูนย์
กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นดนตรี ใ นสถำนศึ ก ษำ ประเด็ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ด นตรี คื อ สนั บ สนุ น
งบประมำณเพื่อส่ งเสริมกิจกรรมดนตรี และจัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีทั้งภำยในสถำนศึก ษำและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ เช่น จัดทำโครงกำรทำงด้ำนดนตรี กำรแสดงดนตรีไทยและดนตรีสำกล เพื่อให้
ควำมรู้และสร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกำสได้แสดงศักยภำพทำงด้ำนดนตรี
จัดทำโครงกำรควำมร่วมมือร่วมกับองค์กรดนตรีภำยนอกเพื่อกำรเรียนรู้ดนตรี และกำรจัดกำรแสดงดนตรี
ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน และเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในเรื่องดนตรีร่วมกับภูมิภำคอื่นๆ
ประเด็นอื่นๆ คือ กำรกำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อมุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี ได้แก่ กำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรี นโยบำยให้ นักเรียนทุกคนเล่นดนตรี ไทยเป็น
อย่ำงน้อย 1 ชนิด ตำมควำมสนใจของผู้เรียนและสำมำรถเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ โดยไม่ต้องแข่งขัน
เฉพำะ 5 วิชำหลัก กำหนดให้กำรศึกษำในระดับชำติมีโครงสร้ำงหลักสูตรวิชำดนตรีภำคปฏิบัติเป็น
หลักสูตรพื้นฐำน
ประชากรกลุ่มที่ 2 ตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทยและนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ
กำรเก็บข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตร
ดนตรี ศึ ก ษำของไทยและนั ก วิช ำกำรดนตรี ศึก ษำ ในกำรจัด กิ จกรรมดนตรี ศึ กษำในประเทศไทย
เก็บข้อมูลโดยวิธีจัดกลุ่มสัมภำษณ์ (Focus Group Discussion) ประกอบด้วยผู้เข้ำร่วมกำรจัดกลุ่ม
สัมภำษณ์ ได้แก่ ตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย จำนวน 18 คน
ข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรี
ศึกษำของไทย และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ ในกำรจัดกิ จกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย แบ่งออก
เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และ
นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย
และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำต่อกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน และส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทน
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นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ ต่อกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ
20 ปี โดยนำเสนอในแต่ละส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม นั ก พั ฒ นำหลั ก สู ต รดนตรี ศึ ก ษำของไทย และนั ก วิ ช ำกำร
ดนตรีศึกษำ
กำรเก็บข้อมูลโดยจัดกลุ่มสัมภำษณ์ จัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎำคม 2561 เวลำ 09.00–12.00 น.
ณ ห้อง Dipak C. Jain Hall อำคำรศศนิเวศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรจัดกลุ่ม
สัมภำษณ์ ประกอบด้ว ย กลุ่ มตัว แทนนั กพัฒนำหลั กสู ตรดนตรีศึกษำของไทย จำนวน 9 คน และ
ตัวแทนนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ จำนวน 9 คน รำยละเอียดในตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 รายนามตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – นามสกุล
อำจำรย์สิทธิชัย ตันเจริญ
อำจำรย์สวิต ทับทิมศรี
อำจำรย์กำญจนำ สุภำรี
อำจำรย์นิตนิ ัย พึ่งยำ
อำจำรย์ ดร.กนกวรรณ ศุภสิริโรจน
อำจำรย์ถวัลย์ชยั สวนมณฑำ
อำจำรย์พรหเมศวร์ สรรพศรี
อำจำรย์นวรำช อภัยวงศ์
อำจำรย์นิพนธ์ กร่ำกล่อมจิตร

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
ข้ำรำชกำรบำนำญ
โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว
โรงเรียนดำรำสมุทร
โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย
โรงเรียนรำชวินิตบำงแก้ว
โรงเรียนดำรงรำษฎร์สงเครำะห์
โรงเรียนทุ่งสง
โรงเรียนสำธิตพิบูลบำเพ็ญ มหำวิทยำลัยบูรพำ

ตารางที่ 6.4 รายนามตัวแทนนักวิชาการดนตรีศึกษา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – นามสกุล
รองศำสตรำจำรย์ ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกริช กำรินทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนรรฆ จรัณยำนนท์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จตุพร สีม่วง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รณชิต แม้นมำลัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พงษ์ลดำ ธรรมพิทักษ์กุล
อำจำรย์ ดร.ชิตพงษ์ ตรีมำศ
อำจำรย์ ดร.กิตติ คงตุก
อำจำรย์รัชวิช มุสิกำรุณ

มหาวิทยาลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
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ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และนักวิชำกำร
ดนตรีศึกษำต่อกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน
กลุ่ ม ตั ว แทนนั ก พั ฒ นำหลั ก สู ต รดนตรี ศึ ก ษำของไทย และนั ก วิ ช ำกำรดนตรี ศึ ก ษำ ได้ ใ ห้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ ของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนโดย
เร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
“กำรเพิ่มจำนวนชั่วโมงในกำรสอนวิชำดนตรี”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 1–6 และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศกึ ษำท่ำนที่ 2–8)

“กำรรับนโยบำยชำติ โดยปรับให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6 และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2,9)

“ปรับหลักสูตรสถำนศึกษำโดยคำนึงถึงตำมควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม”
“ควรเปิ ด วิ ช ำสำระเพิ่ ม เติ ม ด้ ำ นดนตรี อ ย่ ำ งน้ อ ยสั ป ดำห์ ล ะ
1 ชั่วโมง และมีหน่วยกำรเรียนรู้วิชำดนตรี ซึ่งบำงโรงเรีย นได้เปิดเป็นวิชำ
สำระเพิ่มเติมแล้ว แต่ไม่มีคะแนนให้ อีกทั้งควรมีหน่วยกำรเรียนรู้ด้วย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“วิชำอื่นเขำเรียนกันสัปดำห์ละตั้งกี่ครั้ง แต่วิชำดนตรีมีเพียง 1 ครั้ง
ต่อสัปดำห์ เห็นว่ำควรเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียน”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“วิชำอื่นๆ เขำมี 2 หน่วยกิต แต่วิชำดนตรีมีเพียงแค่ 0.5 หน่วยกิต
ที่ต่ำงประเทศเขำกำหนดเป็นกฎหมำยเลยว่ำทุกคนต้องได้เรียนดนตรี กีฬำ
และศิลปะ เป็นกฎบังคับเลย ซึ่งเรำควรทำเป็นกฎหมำยเลยเช่นกัน ทุกคน
ต้องได้เรียน ไม่ใช่เป็นเพียงแค่นโยบำย เพรำะนโยบำยอำจจะเปลี่ยนกันได้
แต่กฎหมำยจะเป็นข้อบังคับเลย ควรต้องกำหนดไว้ใน พรบ. ตำมพระรำชดำรัส
ของในหลวง “ชำติใดชนใดมีดนตรี มีสำเนียงดนตรี มีเครื่องดนตรีน่ำชื่นใจ
มีเอกลักษณ์ของตนเอง”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2)
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“วิชำดนตรีควรได้รับกำรกำหนดให้เป็นวิชำหลัก มีควำมสำคัญมำก
เทียบเท่ำกับวิชำสำมัญ ต้องกำหนดใน พรบ. ว่ำ ทุกคนต้องได้เรียนวิชำดนตรี”
“ปรั บ โครงสร้ ำ งหลั ก สู ต ร ถ้ ำ ไม่ ป รั บ มั น จะได้ อ ะไร ต้ อ งให้
กระทรวงศึกษำธิกำรปรับหลักสูตรตำมตัว พรบ. เพรำะตอนนี้ยังไม่ยอมปรับ
เขำจะยังให้วิชำดนตรีเป็น 0.5 หน่วยกิตอยู่ดี ประเด็นนี้สำคัญมำก”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“เด็กในห้องจำนวน 50 คน สมมติว่ำคนนี้ชอบเรียนกีตำร์ อีกคน
ชอบเป่ ำ ขลุ่ ย อย่ ำ งน้ อ ยให้ มี กิ จ กรรมที่ เ ขำได้ ท ำทั้ ง ร่ ว มกั น และแยกกั น
เหมื อ นนโยบำยลดเวลำเรี ย น เพิ่ ม เวลำรู้ อ ะไรท ำนองนั้ น ก็ จ ะไม่ มี ก ำร
ตัดเกรดเรียนตำมควำมต้องกำรของเด็ก ไม่มีคะแนนเป็นตัววัด”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 7)

“สถำนศึ ก ษำควรจั ด หลั ก สู ต รดนตรี ขึ้ น มำ แต่ ถ้ ำ หำกมี พรบ.
กำกับ ก็จ ะสำมำรถปรั บ โครงสร้ำงหลั กสูตรได้ และควรต้องมีกำรกำหนด
ชั่วโมงเพิ่มด้วย”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2, 6, 9)

ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“เรื่ อ งนี้ เ ป็ น ปั ญ หำมำนำนแล้ ว ที่ เ ขำไม่ ค่ อ ยเปิ ด ต ำแหน่ ง ให้
ครู ด นตรี เพรำะต้ อ งเก็ บ ไปเปิ ด ให้ กั บ ครู ใ นหมวดวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์
คณิ ต ศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ เรำจะท ำอย่ ำ งไรให้ น โยบำยของ
รัฐบำลสำมำรถเพิ่มอัตรำกำลังของครูดนตรีมำกขึ้น เพรำะไม่อย่ำงนั้นเรำจะ
ไม่มีกำลังคน เกิดปัญหำกำรขำดบุคลำกร ควรส่งเสริมให้เพิ่มอัตรำกำลังของ
ครู ดนตรี ไม่อย่ ำงงั้น ครู ดนตรี ที่มีอยู่จะเหนื่อยมำกเนื่องจำกต้องรับภำระ
เยอะ เชื่อมโยงไปถึงสถำบันผลิตครู ถ้ำอัตรำเปิดเยอะ เขำเรียนจบดนตรีมำ
ก็มีงำนทำ”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 7)

“ในกรณี ที่ ค รู ค นเดี ย วต้ อ งสอนทั้ ง ดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ำกล
อำจจะรู้แค่พื้นฐำนก็ได้ ยกตัวอย่ำงที่โรงเรียนวัฒนำ จริงๆ ไม่ได้ขำดแคลน
ครูดนตรี แต่ ป.1 ก็จะมีครูสอนดนตรีไทย 1 คน แต่หลักสูตรของกระทรวง
เนี่ยมีทั้งไทยและสำกล แล้วก็เคยไปนิเทศครูที่โรงเรียนปรำกฏว่ำเขำสอนผิด
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ซึ่งมันคือพื้นฐำนสำกลง่ำยๆ เพรำะฉะนั้นควรรู้พื้นฐำนของทฤษฎีง่ำยๆ ของ
ทั้ ง ดนตรี ไ ทยและดนตรี ส ำกล อำจไม่ ต้ อ งเล่ น เป็ น ก็ ไ ด้ แ ต่ ต้ อ งรู้ พื้ น ฐำน
ทั้ง 2 อย่ำง”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 4–8)

“ในควำมเป็นจริงเมื่อเรียนครูจบแล้ว ไปทำงำนไม่มีใครทรำบได้ว่ำ
จะต้องไปเจอกับอะไรบ้ำง บำงคนบรรจุปีแรกต้องไปเป่ำแตร เห็นว่ำมีควำม
จำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมให้กับครูด้วย”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 9)

“มีหลำยโรงเรียนที่เปิดตำแหน่งครูดนตรีเพียงอัตรำเดียว และครู
ดนตรีไทยต้องสอนดนตรีดนตรีสำกลได้ ครูดนตรีสำกลต้องสอนดนตรีไทยได้
จึงเกิดควำมวุ่นวำย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“ควรมีกำรเพิ่มอัตรำกำรรับครูด้วย”
“ทุกโรงเรียนต้องมีครูดนตรี อย่ำงน้อย 1 คน ที่จบสำยตรง”
“ต้องมีครูดนตรีครบทุกโรงเรียน และต้องเป็นครูที่จบเอกดนตรี
โดยตรงมำ”
“บุคลำกร ครูดนตรีต้องมำก่อน เพรำะห้องดนตรีและเครื่องดนตรี
สำมำรถใช้งบประมำณจัดหำมำได้ทุกเมื่อ”
“ควรมีพื้นที่สำหรับกำรบรรจุครูดนตรี และไม่ใช่เพียงแค่มีอัตรำ
แต่ต้องมีงบประมำณที่จะนำมำใช้ในกำรบรรจุครูดนตรีด้วย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“กำหนดให้มีครูดนตรีครบทุกโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และควรเป็ น ครู ดนตรี ตำมบริบทของแต่ล ะท้องถิ่นด้วย เช่น บริบทที่เป็น
สังคมพื้นเมือง ก็ต้องเอำครูดนตรีพื้นเมืองเข้ำไปสอน”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ)

“ตอนนี้ครูดนตรีที่เข้ำมำสอนประจำในโรงเรียนมัธยม ไม่มีกำรแยก
ดนตรีไทย ดนตรีสำกล ต้องสอนให้ได้ทั้ง 2 อย่ำง”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ)
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“จั ด สรรงบประมำณอบรมครูด นตรี และให้ ค รูด นตรีไ ด้มี พื้น ที่
มีโอกำสในกำรจัดกำรแสดงดนตรี”
“ต้ อ งให้ ค รู ภู มิ ปั ญ ญำท้ อ งถิ่ น เข้ ำ มำช่ ว ยในด้ ำ นของกำรจั ด
กำรเรียนกำรสอนดนตรี”
“ตอนนี้งบประมำณมีไม่พอสำหรับกำรจะบรรจุข้ำรำชกำร”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“ควรมีกำรระดมครูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญำ) มำ
ช่วยสอนดนตรี ถึงเวลำที่ควรทำกันอย่ำงจริงจังเสียที เคยเห็นบำงจังหวัดเขำ
ทำแล้ว เช่น จังหวัดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เขำระดมกำลังผู้รู้ นำครู
ชำวบ้ ำ นเข้ ำ มำช่ ว ยสอน ดั ง นั้ น เรำจึ ง เห็ น ว่ ำ ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เด็ ก เล่ น โปงลำง เป่ ำแคน เป่ ำ โหวดกัน มำกมำย และเขำไม่ เ พีย งแค่ เ ล่ น
เท่ำนั้น เขำสำมำรถนำไปหำเลี้ยงประกอบอำชีพตนเองได้ด้วย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“ควรมีกำรพัฒ นำบุ คลำกรสถำนศึกษำจำกผู้ เชี่ยวชำญโดยตรง
และควรทำอย่ำงต่อเนื่อง”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
“ควรจัดสรรงบประมำณ เพื่อทำกำรจัดซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ที่
ใช้ในกำรเรียนกำรสอน”
“โรงเรียนต้องมีห้องซ้อม ห้องเรียน และอำคำรสถำนที่ที่เหมำะสม
กับกำรเรียนดนตรี”
“โรงเรียนต้องมีเวที และลำนกำรแสดงดนตรี”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
“ในระดับจังหวัด ควรมีกิจกรรมดนตรีที่นอกเหนือจำกกำรประกวด
ส่วนตัวเห็นว่ำเดี๋ยวนี้เด็กเรียนดนตรีเพื่อวิ่งเข้ำหำกำรประกวดแล้วสร้ำงวิทย
ฐำนะให้กับครู เด็กเล่นได้เก่งแต่ไม่มีควำมเข้ำใจและไม่รู้ว่ำมีควำมสุขไหม
เหมือนเขำถูกบังคับให้มำเล่นดนตรี เหมือนเป็นเพียงแค่กำรจัดงำนชั่วครำว
ครู ก็ ม ำบี้ เ ด็ ก ให้ เ ล่ น ได้ เ กี ย รติ บั ต รไปสมั ค รเรี ย น แล้ ว เขำก็ เ ลิ ก เล่ น

255
ในสถำนศึกษำเรำจัดกิจกรรมที่เป็นควำมจริง แต่ในระดับจังหวัดไม่ใช่ เช่น
ระดับจังหวัดจัดแต่กำรประกวด ต้องจัดกิจกรรมที่เอื้อไปในทำงที่ไม่ใช่ทำนุ
บำรุงอย่ำงเดียว เพรำะดนตรีได้อยู่ในวิถีชีวิต มีอีกเยอะเลยที่สำมำรถช่วย
และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น มั น ต้ อ งอยู่ ใ นวิ ถี ชี วิ ต
มำกกว่ำกำรจัดงำนชั่วครำว ไม่ใช่เพียงแค่เด็กมำเล่น แล้วก็เลิกไป”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 1–2)

“ในกำรสร้ำงนักดนตรี จำเป็นต้องมีพื้นที่ให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ด้ว ย เพรำะถ้ ำหำกขำดพื้น ที่ตรงนี้ก็ จะไม่ครบองค์ประกอบ พื้ นที่ใ นกำร
แสดงออกตอนนี้ค่อนข้ำงถูกจำกัด กลำยเป็นกำรประกวดเพื่อเอำชนะกัน
อย่ ำงเดีย ว ไม่มีพื้น ที่อย่ำงอื่ นที่ให้ นักเรียนได้เล่ นสบำยๆ และส ำหรับครู
ผู้ดูแลอำจจะนับเป็นภำระงำนเพิ่มเติมก็ได้ ไม่จำเป็นต้องประกวดได้รำงวัล
และเลื่อนวิทยฐำนะเพียงเท่ำนั้น แต่ควรทำประโยชน์ให้สังคมได้ด้วย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 3)

“เพื่อให้เด็กมีควำมสุขในกำรเรียน ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสุขในกำรเรียนตำมหลักสูตร”
“ควรจัดกิจกรรมประจำภำคกำรศึกษำในระดับโรงเรียน ยกตัวอย่ำง
ที่โรงเรี ยนสำธิ ต ครู ดนตรี ท ำหน้ ำที่ สอนดนตรี ไปตำมปกติ แต่ เมื่ อสิ้ นภำค
กำรศึกษำ โรงเรียนจะมีกำรจัดแสดงผลงำนนักเรียน ซึ่งเด็กทุกคนต้องได้แสดง”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6 และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“สมมติว่ำเด็กอำจจะได้เรียนกลองยำวในห้องเรียน แล้วที่วังหลัง
เขำจะมีทำบุญ เด็กก็รวมตัวกันไปเล่นกลองยำว มีจิตอำสำ แล้วเด็กก็จะมี
ควำมสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“โรงเรียนต้องมีกำรจัดกิจกรรมดนตรี ส่วนตัวมองว่ำกำรจัดกิจกรรม
เรียนรู้ดนตรี มีอะไรที่ได้เรียนรู้มำกกว่ำกำรนั่งเรียนดนตรีในห้องเรียน”
“ส่วนตัวเห็นว่ำ เด็กมักจะเบื่อหน่ำยกับกำรเรียนดนตรีในระบบ
เนื่องจำกเวลำที่มีจำกัดและต้องเรียนทฤษฎีอะไรต่ำงๆ มำกมำย ซึ่งเด็กจะ
ชอบกำรทำกิจกรรมมำกกว่ำ เพรำะฉะนั้นสถำนศึกษำมีส่วนไหนไหม ที่จะทำ
อย่ำงไรให้เด็กมีควำมสุขในกำรเล่นดนตรี”
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“แต่ล ะจั งหวั ดต้องจัดกิจ กรรมดนตรีอ ย่ำงต่ อเนื่อ งและมีควำม
หลำกหลำย”
“จัดสรรงบประมำณสำหรับกำรจัดกำรแสดงดนตรี”
“เมื่อระดับจังหวัดจัดกิจกรรม โรงเรียนก็จะมีโอกำสได้มีส่วนร่วม
ด้วย”
“กิจกรรมดนตรี ไม่จำเป็นต้องเน้นกำรประกวดก็ได้ ”
“ควรจัดเป็นมหกรรมดนตรีระดับจังหวัดทุกภำคส่ว นกำรศึกษำ
ทุกปีมีจัดกำรประกวดดนตรี จัดนิทรรศกำรดนตรีในจังหวัด”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“ส ำหรั บ ในระดั บ จั งหวัด แต่ล ะจัง หวั ดจะต้ องจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมดนตรีในจังหวัดของเขำ”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“ถ้ำไม่มีกิจกรรม ก็จะไม่เกิดกำรเรียนรู้อะไรเลย อย่ำงน้อยๆ มีกำร
ประกวดในระดับจังหวัดก็ได้ ควรส่งเสริมให้ชัดเจน ทำให้เป็นรูปธรรม”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2)

“กิจกรรมดนตรีในระดับจังหวัด อย่ำงเช่น จัดกำรประกวด กำรแสดง
วั ฒ นธรรมพื้ น บ้ ำ น จั ง หวั ด ควรจั ด ท ำเป็ น นโยบำยและสั่ ง กำรลงไปยั ง
สถำนศึกษำในจังหวัดนั้นๆ”
“ในแต่ละปีเขำจะมีงำนประจำจังหวัดเขำอยู่ ดังนั้น ควรจัดกิจกรรม
กำรแสดงดนตรีท้องถิ่นด้วย”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2)

“เดี๋ ย วนี้ เ ขำมี ศึ ก ษำธิ ก ำรท้ อ งถิ่ น แล้ ว ใช่ ไ หม ควรร่ ว มมื อ กั บ
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด จั ด กิ จ กรรมทำงด้ ำ นดนตรี จะหวั ง แต่ พึ่ ง พำกระทรวง
ศึกษำธิกำรอย่ำงเดียวไม่ได้”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 7)
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ประเด็นอื่นๆ
“กระทรวงศึกษำธิกำรต้องกำหนดนโยบำยที่มุ่งหมำยให้ กำรศึกษำ
แต่ละระดับ แต่ละประเภท ทั้งกำรศึกษำในระบบ นอกระบบกำรศึกษำผู้ใหญ่
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ทั้งในระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ โดยปรั บ เพิ่ ม จำนวนของหลั ก สู ตรแกนกลำง และ
ปรับเปลี่ยนมำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้ทำงด้ำนดนตรี ซึ่งปัจจุบันเป็ นสำระ
ศิล ปะ ต้องแยกออก เพรำะเป็นไปไม่ได้ที่จะสำมำรถปฏิบัติได้ 20 ปีผ่ ำน
มำแล้ ว ยั งไม่ส ำมำรถทำให้ส ำเร็จได้ กำรบูรณำกำร 3 ศิล ป์เข้ำด้ว ยกันไม่
สำมำรถสอนได้ด้วยครูคนเดียว เพรำะฉะนั้นควรแยกให้กลับไปเหมือนเดิม”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2)

“ควรเพิ่มจ ำนวนชั่ว โมงในกำรเรียนกำรสอนดนตรีในหลั กสู ตร
แกนกลำง จำนวนหน่วยกิต”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6,9)

“ควรจั ดสัมมนำให้ ผู้บริหำรได้ตระหนักว่ำดนตรีเป็นส่ว นส ำคัญ
ที่จะช่วยพัฒนำผู้เรียน เพรำะอย่ำงตอนนี้ทุกโรงเรียนจะเน้น STEM เหตุใด
ถึงเน้นเรื่องนี้กันได้ ควรให้ควำมสำคัญกับดนตรีมำกกว่ำนี้”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 7)

“คนเป็นครูที่จบกำรศึกษำมำแล้วกว่ำ 20–30 ปี ควำมรู้ก็แตกต่ำงกัน
ดังนั้น กำรจัดอบรมควรจะถี่กว่ำที่เป็นอยู่ และแยกตำมบริบทของครูตำม
ภูมิภำค คือปัจจุบันก็ดีแล้วที่มีกำรจัดอบรมแต่เนื้อหำกว้ำงเกินไป ควรปรับ
เข้ ำกั บ บริ บ ทของแต่ ล ะท้ องที่ เช่น โรงเรี ยนในกรุง เทพฯ มำคุ ยกั น เรื่ อ ง
หลักสูตร เพรำะบริบทคล้ ำยกัน ดนตรีในภำคใต้ก็จัดอบรมครูดนตรีภำคใต้
ภำคอื่นก็เช่นกัน บริบทต่ำงกัน เวลำมำอบรมด้วยกันทั้งประเทศ ทุกคนก็จะ
เสนออะไรมำซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับของเรำ อีกอย่ำงคือ กำรอบรมครูแต่ละครั้ง
ทำให้ครูตื่นตัว”
“จัดสรรงบประมำณอบรมครูดนตรี และกำรจัดกำรแสดง”
“สนั บสนุ นงบประมำณ เพรำะเพียงแค่ 1 ปี ของบ 6 ร้อยล้ ำน
ก็สำมำรถที่จะสร้ำงครูดนตรีได้ทั่วประเทศ”
“เกิดควำมร่วมมือกันระหว่ำงกระทรวง”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)
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“ทุกกระทรวงต้องมีควำมร่วมมือกัน สมมุติว่ำ เมื่อครูดนตรีผลิต
เด็กที่เป็นดนตรีขึ้นมำแล้ว กระทรวงกำรท่องเที่ยวอำจจะพำเด็กไปเล่นดนตรี
ในงำนต่ำงๆ เป็นต้น เขำเรียกว่ำมีเครือข่ำย”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“กำรจัดกิจกรรมดนตรีที่บูรณำกำร”
“กำรที่ได้รับสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน แสดงให้เห็นว่ำเขำต้องกำรเรำ
ดังนั้ น เมื่อเขำต้องกำรเรำ เรำก็ต้องผลิ ต เหมือนนักกีฬำ ที่กำรท่องเที่ยว
มักจะนำไปทำกิจกรรมต่ำงๆ ดังนั้น โรงเรียนกีฬำถึงได้เจริญ”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และนักวิชำกำร
ดนตรีศึกษำ ต่อกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
กลุ่ ม ตั ว แทนนั ก พัฒ นำหลั ก สู ต รดนตรี ศึ ก ษำของไทย และนั ก วิ ช ำกำรดนตรี ศึ ก ษำ ได้ ใ ห้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ ของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่อง
ในระยะ 20 ปี ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
“ส่ ว นตัว มีควำมเห็ นหนึ่งแต่ไม่รู้ ว่ำเป็นไปได้ไหม ในกลุ่ มดนตรี
ศึกษำ ผมเห็นด้วยในเรื่องของกำรเพิ่มจำนวนชั่วโมงในกำรสอนและหน่วยกิต
ควำมชัดของวิช ำก็ส ำคัญที่จ ะเป็นตัวบอกว่ำจะไปในทิศทำงใด กลุ่ มคนที่
รวมตัวกันแล้วบอกว่ำตนเองเป็นครูและอำจำรย์ที่ดูแลทำงด้ำนดนตรีศึกษำ
ควรต้องมีควำมร่วมสมัยกันสักนิด คือ หำกเรำมองว่ำทักษะในศตวรรษที่ 21
นี้เป็นอย่ำงไร รัฐบำลบอกว่ำไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร กำรที่เรำจะบอกว่ำเรำ
ต้องกำรอะไรและทำอะไรนั้นมันอำจจะเป็นเรื่องยำก ถ้ำเรำเสนอไปว่ำเรำ
ต้องกำรกี่ชั่วโมงๆ โดยไม่สำมำรถบอกได้ว่ำเรำจะบูรณำกำรเวลำนั้นไปอยู่ใน
ส่วนใดบ้ำง ส่วนตัวมีควำมรู้สึกว่ำกำรแยกออกมำเป็นวิชำดนตรี แล้วแยก
เป็นชั่วโมงในทำงปฏิบัติ อำจจะต้องมองในภำพรวมซึ่งเกิดขึ้นได้จริงมำกน้อย
แค่ไหนนั้นไม่ทรำบได้ แต่ถ้ำเรำมองภำพรวมของเรำชัดขึ้นว่ำผู้เรียนต้องกำร
ทักษะประมำณไหนแล้วจริงๆ”
“ดนตรีคือเรื่องของควำมแตกต่ำงหลำกหลำย เรำจะบูรณำกำรให้
เป็นดนตรีศึกษำในแบบของเรำ ซึ่งเรำทำกำรรีวิวมำแล้วทั่วโลกจริง แต่เรำไม่
จำเป็นต้องเหมือนกันกับของเขำแล้วก็ไปบอกว่ำสังคมผู้สูงวัยกำลังมำ เด็กจะ
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น้อยลง ผู้ใหญ่เยอะขึ้น ดนตรีศึกษำจะเป็นแบบเดิมได้หรือไม่ หรือต้องปรับ
เพื่อล้ อกับ สิ่ งที่เปลี่ย นแปลงไป ในขณะที่วิช ำถูกแยกออกเป็นส่ ว นๆ แบ่ง
ออกเป็นก้อนๆ มีตัวชี้วัด มีเกณฑ์แยกเยอะมำก เด็กจะต้องเรียนมำกขึ้นๆ
มันจำเป็นไหมที่เรำจะต้องแยกเฉพำะออกมำเป็นวิชำดนตรี แต่ ถ้ำเรำเรียน
คณิ ต ศำสตร์ โ ดยมี section หนึ่ ง ที่มี ค รูด นตรี เ ข้ำ ไปเพิ่ มเติ ม เรื่อ งกำรวั ด
ควำมถี่เสียง ช่วงเสียง ที่มันพ่วงกับวิชำวิทยำศำสตร์ได้ วิชำพลเมืองได้ แต่ว่ำ
เป็นเนื้อหำดนตรี อำจจะทำให้วิชำดนตรีมีพื้นที่เยอะขึ้น”
“หลำยๆ ที่ อย่ ำ งที่ ภ ำคใต้ เป็น นั กดนตรีห นั ง ตะลุ ง แต่ ว่ำ ไม่ มี
วิชำเอกให้เขำเรียนและต้องเรียนดนตรีศึกษำ เห็นได้ว่ำไม่มีควำมยืดหยุ่นคือ
เขำต้องมำเรียนดนตรีไทยเพื่อให้ได้ปริญญำไปสำมำรถทำงำนได้ ทั้งๆ ที่เขำ
ถนัดดนตรีโนรำห์หรืออะไรอื่นๆ มำกกว่ำ”
“สมมติว่ำหลักสูตรแกนกลำงออกแบบกล่องส่งไปให้ แต่ข้ำงในที่
จะใส่กล่อง ชุมชนสำมำรถเลือกเองได้ เวลำเรียนอะไรแค่มีแกนเดียวกันก็ได้
ส่วนอื่นก็เพิ่มเติมตำมควำมต้องกำร”
“เนื้อหำหลักสูตรดนตรีศึกษำอำจจะต้องปรับด้วย คงจะไม่ใช่เรียน
แต่คลำสสิกแบบแน่นๆ ยกเว้นว่ำเลือกเป็นวิชำเอก แต่ถ้ำหำกไม่ใช่วิชำเอก
อำจจะต้องเปิดกว้ำงมำกขึ้น”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 9)

“สถำนศึ กษำในระบบสำมำรถขยำยประเภทของกำรศึ กษำได้
หลำยประเภท ผู้ใหญ่ก็สำมำรถมำเรียนในโรงเรียนได้”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 3)

“มี ก ำรก ำหนดระดั บ ปริ ม ำณเนื้ อ หำ สอนให้ เ หมำะกั บ วั ย ของ
ผู้เรียนให้ชัดเจน ทั้งระดับชั้นประถม และระดับชั้นมัธยม และสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนด้วย”
“กำรกำหนดสำระในหลั กสูตรให้ ส อดคล้องเหมำะสมกับสภำพ
แวดล้อมของสถำนศึกษำ”
“จำกกำรที่ได้ไปจัดอบรมครูมำแล้วทั่วประเทศ จะใช้พระรำชดำรัส
ของสมเด็จพระเทพฯ ที่ตรัสว่ำให้ฝึกอังกะลุงก่อน เพลงเครื่องสำยปี่พำทย์ที่
จะเรียนก็ให้เล่นในอังกะลุงนี้ไปเลย เรียนเรื่องเสียงเพลงไปก่อน เมื่อไปเล่น
เครื่องสำยก็จะเล่นเพลงได้ เพรำะถ้ำอยู่ๆ ให้เด็กมำจับซอเลยมันยำกจะตำยไป”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6,7)
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ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
“ครูดนตรีต้องมีคุณภำพ ต้องเป็นนักวิชำกำรด้วย ครูดนตรีต้อง
พัฒนำตัวเองอยู่เสมอ”
“ทุกโรงเรี ย นจะต้องมีครูดนตรีทั้งครูดนตรีไทย ครูดนตรีส ำกล
และครูภูมิปัญญำ”
“ครูดนตรีต้องร่วมวำงแผนจัดหลักสูตรกับชุมชนในท้องถิ่นจริง ๆ”
“ครูดนตรีต้องได้รับกำรอบรมดนตรีทุกปีเป็นประจำ”
“ต้องมีครูดนตรีประจำโรงเรียน อย่ำงน้อย 1 ท่ำน”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“หลำยโรงเรียนมีแต่เครื่องดนตรี มีเครื่องมำกมำยแต่ไม่มีครูสอน”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2)

“จริงๆ ในเรื่องที่ให้ครูร่วมจัดหลักสูตรกับชุมชนท้องถิ่นมีมำนำนแล้ว
แต่ถึงเวลำเขำไม่ได้ทำจริง”
“ครูดนตรีต้องเข้ำอบรมเรื่องดนตรีเป็นประจำทุกปี”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
“ห้องดนตรีเป็นสิง่ สำคัญ ต้องมีห้องดนตรีและจะต้องมีคุณภำพด้วย”
“ห้องเรียนดนตรี เครื่องดนตรี ต้องมีคุณภำพด้วยนะ”
“ห้องดนตรีก็ถือว่ำเป็นแล็ปกำรเรียนรู้เหมือนกัน ต้องมีห้องดนตรี
ที่มีคุณภำพ มีเครื่องดนตรีที่อยู่ในสภำพดี”
(นักวิชำกำรดนตรีศกึ ษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
“กิจกรรมดนตรีนอกจำกกำรประกวด น่ำจะเป็นเรื่องจิตอำสำไป
ช่วยเหลือสังคม ไม่ได้เอำชนะกันอย่ำงเดียว จัดเป็นลักษณะของกำรแสดง
มหกรรมร่วมกันทั้งครูและเด็ก จะได้รู้สึกว่ำ ครูก็มำเล่น เด็กก็มำเล่น”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 2,4,7,8)
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ประเด็นอื่นๆ
“อยำกฝำกไว้ด้ว ยว่ำดนตรีไม่ได้เรียนเพื่อทุกคนต้องได้ปริญญำ
บำงทีเรำเรียนดนตรีเพื่อไปเติมอะไรที่เกี่ยวกับกำรเป็นมนุษย์ เนื้ อหำไม่ได้
ต้องแข็งแกร่งอะไรมำกมำย ก็แค่ใช้งำนไม่ได้ก็เท่ำนั้น”
“เบื้องหลังจริงๆ เรำควรบอกให้ได้ว่ำดนตรีจะถูกนำไปใช้อย่ำงไร
กันแน่ในอีก 20 ปี ถ้ำเรำรู้ว่ำในอีก 20 ปี เรำจะเอำดนตรีไปพัฒนำคนในมิติ
ไหน โดยใช้สถำบั นกำรศึกษำเป็นเครื่องมือ มันจะออกมำในนโยบำย ซึ่ง
ผู้บริหำรถูกแก้อยู่แล้ว ผู้บริหำรจะต้องทำตำมนโยบำยอยู่แล้ว ซึ่งเขำอำจจะ
ไม่ได้รู้เรื่องดนตรีก็ได้”
“ในปั จ จุ บั น นี้ ช อบเชื่ อ มโยงและใช้ ค ำว่ ำ ศตวรรษที่ 21 ยกมำ
ทั้งหมดและเปลี่ยนทั้งโครงสร้ำง เพรำะฉะนั้นดนตรีศึกษำถ้ำเรำไม่ปรับตัว
หรือไม่มองว่ำ ดนตรีในยุคนี้เรำต้องอยู่ตรงไหน อีกทั้งผู้บริหำรไม่ได้รู้เรื่อง
ดนตรี ถ้ำเรำไปเรียกร้องให้เขำต้องรู้ทั้งหมดคงยำก แต่ถ้ำนโยบำยกำหนดมัน
จะแก้ตั้งแต่หัวลงมำเอง”
“ในสถำนศึ ก ษำ องค์ ป ระกอบที่ ค วรจะมี คื อ ระบบกำรนิ เ ทศ
ภำยในอย่ำงมีควำมสอดคล้องไม่ขัดแย้งกัน ครูก็เป็นผู้ รับที่ดีเป็นกัลยำณมิตร
ต่ อ กั น กำรนิ เ ทศก็ จ ะเป็ น กำรแลกเปลี่ ย นว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรต้ อ งกำรอะไร ครู
ต้องกำรอะไร นำมำผนวกกัน ถ้ำเขำไม่คุยกันก็จะไม่รู้เรื่อง ผู้บริหำรต้องจัด
เวลำเกี่ยวกับกำรนิเทศ รองบริหำรฝ่ำยวิชำกำรต้องมีกำรสนทนำกับครูผู้สอน
ตำมหมวดวิชำต่ำง ๆ”
“ในระดับจังหวัดคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดควรจัดกรรมกำร
กำรนิเทศกำรสอนดนตรีอย่ำงเป็นระบบ เพรำะตอนนี้ศึกษำนิเทศก์ไม่มีผู้ที่
จบดนตรีโดยตรง ถึงมีก็เปอร์เซ็นน้อย ถ้ำครูศิลปะไปนิเทศดนตรีจะได้อะไร
เพรำะศึกษำนิเทศก์เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญในเรื่องของกำรให้ครูมีที่ปรึกษำ
เช่นนั้นครูดนตรีก็อยู่โดดเดี่ยว”
“นโยบำยของประเทศควรยึดหลักสูตรและวิชำเพิ่มเติมเป็นหลัก
โดยที่สถำนศึกษำสร้ำงขึ้น หำกสถำนศึกษำสร้ำงขึ้นเองจะมีกำรนิเทศภำยใน
แต่ถ้ำหำกเป็นกำรบังคับมำจำกนโยบำย จะมีมำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้มำ
จำกระดับประเทศ กำรบริหำรในระดับจังหวัดต้องเป็นผู้ดำเนินกำร”
“กระทรวงวัฒ นธรรมได้มีนโยบำยที่จะตอบสนองนโยบำยของ
รัฐบำล แต่สุดท้ำยแล้วกระทรวงศึกษำธิกำรทำไม่ได้ตำมนั้น เหตุผลเช่นว่ำ
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ผู้บริหำรไม่เข้ำใจ หรือกำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนไม่เป็นไปตำมนั้น
เท่ ำ ที่ เ ห็ น ยั ง คงขั ด แย้ ง กั น อยู่ ต้ อ งช่ว ยกั น ดู ว่ ำ ระหว่ ำ งกระทรวงศึ ก ษำฯ
นโยบำยที่จะส่งเสริมดนตรีกับกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องสอดคล้องกันให้
เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล เพื่อจะส่งเสริมทำให้หลักสูตรคล้องจองกัน”
“ถ้ำมีวิชำเพิ่มเติมก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีนโยบำยที่จะเพิ่มตำแหน่ง
ซึ่งในเรื่องนี้จะต้องเน้นเหมือนกัน เพรำะเมื่อขำดแคลนบุคลำกร แต่ไม่มีกำร
เปิดตำแหน่ง ก็จะเกิดปัญหำ อีกอย่ำงคือนโยบำยของรัฐบำลที่มีจุดประสงค์
เพื่อให้เด็กไทยเล่นดนตรี เขำหมำยถึงดนตรีไทย”
“เดี๋ยวนี้กำรที่เรำจะจบดนตรีคลำสสิกอย่ำงเดียวไม่ได้แล้ว ต้องใจ
กว้ำงแล้ วเรี ย นให้ หลำกหลำย เมื่ อจบกำรศึกษำจะได้ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของสังคม มหำวิทยำลัยหลำยแห่งก็เปิดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ดนตรีที่มีหลำกหลำยแล้ว”
“ในฐำนะอุปนำยกสมำคมครูดนตรี ผมเห็ นด้ว ยในเรื่องกำรจัด
อบรมครูดนตรีตำมบริบท แต่ปัญหำคือกรรมกำรในกำรจัดอบรมมีจำนวน
บุ ค ลำกรน้ อ ย กำรจะเชิ ญ วิ ท ยำกรค่ อ นข้ ำ งล ำบำก แต่ สิ่ ง ที่ จ ะท ำได้ คื อ
ขอควำมร่วมมือจำกสมำคม เช่น โรงเรียนแต่ละแห่งต้องกำรอะไรเรำก็จะจัด
ไปให้ตำมต้องกำร แต่ว่ำกำรทำในส่วนกลำงในกรุงเทพฯ จะทำได้จำกัดมำก
เพรำะเรำไม่มีกำลังพอ”
“มีมำตรฐำนกำรแสดงดนตรี มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงสรรค์
มำตรฐำนของควำมสำมำรถของกำรฟั ง อย่ ำ งมี ค วำมรู้ มำตรฐำน
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด”
“เกณฑ์กำรให้คะแนนก็เปรียบเสมือนรำงวัล แต่บำงทีก็เป็นกรอบ
ที่ ท ำให้ จ ำกั ด อะไรบำงอย่ ำ ง เปลี่ ย นเป็ น รำงวั ล อย่ ำ งอื่ น ก็ ไ ด้ เช่ น นั้ น ก็
กลำยเป็นว่ำต้องเอำคะแนนไปกดดัน”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“เรำไม่ ส ำมำรถไปโน้ ม น้ ำ วให้ อำจำรย์ ต่ ำ งๆ เลื อ กผู้ บ ริ ห ำรได้
แต่ ถ้ ำ หำกผู้ บ ริ ห ำรรั ก ดนตรี ก็ จ ะพั ฒ นำดนตรี ไ ปได้ เ ยอะ จะเกิ ด วง
ออร์เคสตรำ วงเยำวชนต่ำงๆ ดังตัวอย่ำงเช่น อ.สุกรี ท่ำนมีจิตใจที่รักดนตรี
และบริหำรได้ด้วยดนตรีก็ยิ่งเจริญ”
“สถำบันผลิตครูสำมำรถผลิตครูที่รู้รอบรู้เฉพำะ”
“ผู้อำนวยกำรต้องสนับสนุนดนตรีอย่ำงชัดเจน”
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“ให้ ผู้ อ ำนวยกำรไปอบรมดนตรี เรื่อง แนวทำงกำรพัฒ นำวิช ำ
ดนตรี”
“ผู้ อ ำนวยกำรต้ อ งสนั บ สนุ น วิ ช ำดนตรี จั ง หวั ด ต้ อ งจั ด อบรม
ผู้อำนวยกำรในเรื่องดนตรี ทำให้ผู้บริหำรเห็นว่ำวิชำดนตรีมีควำมสำคัญ”
“ผู้อำนวยกำรต้องพัฒนำ ส่งเสริมวิชำดนตรีในสถำนศึกษำของ
ตนเอง”
“ผู้ อำนวยกำรโรงเรียนควรจะรับนโยบำย ยุทธศำสตร์ของชำติ
รับและปฏิบัติอย่ำงจริงจัง ผู้อำนวยกำรเข้ำรับกำรอบรมดนตรี อบรมเรื่อง
กำรเรียนกำรสอนดนตรีอย่ำงง่ำยก็ได้ เมื่ออบรมแล้วต้องสำมำรถสอนได้”
“ผู้อำนวยทำงภำคใต้มีกำรจัดอบรมดนตรีกันแล้ว”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)

“จังหวัดและเขตกำรศึกษำต้องมีสมำคมดนตรี”
“แต่ละจังหวัดควรมีสมำคมครูดนตรี ซึ่งทำได้ไม่ยำก”
(นักวิชำกำรดนตรีศึกษำ และนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ)

“ส่วนตัวคิดว่ำในระดับอุดมศึกษำต้องมีบทบำทในเรื่องกำรผลิตครู
ที่ จ ะไปสอนดนตรี โ ดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของท้ อ งถิ่ น จำก
ประสบกำรณ์จริงที่เคยประสบ มีเด็กที่เขำจบดนตรีไทยมำ เขำสอนดนตรี
ไทยได้ มีเด็กจบดนตรีสำกลมำ เขำสอนดนตรีสำกลได้ แต่บำงท้องถิ่นไม่ได้
ต้องกำรเพียงแค่ไทยหรือสำกล จะทำยังไงให้ผลิตนักศึกษำครูดนตรีออกมำ
ให้เป็นนักดนตรีศึกษำ”
“ครูดนตรีต้องสอนให้ได้ทุกอย่ำง ดนตรี ขับร้อง รวมถึงจินตลีลำ
เล็ กน้ อย อำจไม่ ได้ เด่ นมำกแต่ ควรที่ จะสำมำรถสอนได้ค รบ ยกตั ว อย่ำ ง
ตนเองไม่ได้เป็นครูสอนร้องประสำนเสียงแต่ทำประกวดได้อันดับที่ 3 มำแล้ว
นี่คือเขำเรียกว่ำ ต้องทำได้หมด”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 3)

“ครู ดนตรี ที่จบเอกเครื่องสำยมำ เวลำไปสอนในถำนกำรณ์จริง
เมื่อไปถึงห้องดนตรี ปรำกฏว่ำเขำมีครบทุกอย่ำงเลยทั้งเครื่องสำย ปี่พำทย์
เครื่องหนัง ขับร้อง”
(นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำท่ำนที่ 6)
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สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ จำกข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย
และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ ในประเด็นสำคัญของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน
เพื่อมุ่งสู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ ประกอบด้ว ย ประเด็น หลักสูตรและการสอน คือ หลั กสู ตรและกำรสอน
สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม ปรับหลักสูตรให้วิชำดนตรีมีหน่วยกิต
มำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถเพิ่มจำนวนชั่วโมงในกำรสอนวิชำดนตรี และผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนดนตรีใน
ลักษณะที่ตนสนใจได้ ประเด็นครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ กำรเพิ่มอัตรำกำลังของครูดนตรี
มำกขึ้น จบทำงด้ำนดนตรีมำโดยตรง และควรรู้พื้นฐำนของทฤษฎีง่ำยๆ ของทั้งดนตรีไทยและดนตรี
สำกล อำจไม่ต้องเล่นเป็นก็ได้แต่ต้องรู้พื้นฐำนทั้ง 2 อย่ำง ดูตำมบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย คือ มีทั้งครู
ท้องถิ่น ผู้ เชี่ย วชำญท้องถิ่น (ครูภูมิปั ญญำ) มำช่ว ยสอนให้ควำมรู้ และกำหนดเนื้อหำในหลักสูตร
ตลอดจนจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนดนตรีของทุกสถำนศึกษำโดยผู้เชี่ ยวชำญโดยตรง และอย่ำง
ต่อเนื่อง ประเด็นสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำร
จัดซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ทำงดนตรี และจัดเตรียมห้องซ้อม ห้องเรียน อำคำรสถำนที่ที่เหมำะสมกับ
กำรเรียนดนตรีและมีเวที หรือลำนกำรแสดง ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี คือ ภำยใน
สถำนศึกษำควรจัดกิจกรรมประจำภำคกำรศึกษำในระดับโรงเรียนโดยตลอด และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีที่หลำกหลำย ตลอดจนกำรเป็นจิตอำสำของผู้เรียนสำหรับกำรแสดง หรือจัดงำน
ร่วมกับชุมชน ในระดับจังหวัดและภำครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณ กิจกรรมที่หลำกหลำย
ไม่เพียงแต่จัดกำรแข่งขัน อำจมีกำรอบรมพัฒนำผู้เรียนและผู้สอนด้วย หรือกำรร่วมมือกันในหลำยๆ
ภำครัฐเพื่อจัดกิจกรรม และประเด็นอื่นๆ คือ กำรกำหนดนโยบำยของทำงภำครัฐในประเด็น กำรปรับ
เพิ่มจำนวนของหลักสูตรแกนกลำง และปรับเปลี่ยนมำตรฐำนสำระกำรเรียนรู้ทำงด้ำนดนตรีโดยแยก
สำระศิลปะออกเป็นทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ และดนตรี ส่งผลถึงกำรปรับเพิ่มชั่วโมงกำรเรียนดนตรี กำรจัด
อบรมสัมมนำผู้ บริหำรให้ทรำบและตระหนั กถึงควำมสำคัญทำงดนตรี กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อ
สนับสนุนและดำเนินกำรพัฒนำทุกส่วน ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่ว มมือกันระหว่ำงกระทรวงต่ำงๆ
ภำครัฐ สังคม และชุมชน
นอกจำกนี้ ประเด็นสำคัญของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ประกอบด้วย ประเด็นหลักสูตรและการสอน คือ ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรวิเครำะห์ถึง
ทิศทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีให้สอดคล้องกับนโยบำยในหลำยๆ ส่วน ทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21
นโยบำย Thailand 4.0 และนโยบำยอื่นๆ เพื่อกำหนดทิศทำง เนื้อหำสำระ รวมทั้งกำรสอนทักษะ
ดนตรี หรือกำรบูรณำกำรรำยวิชำดนตรีเข้ำกับรำยวิชำหรือศำสตร์อื่นๆ ไปจนถึงกำรศึกษำในส่วน
อุดมศึกษำที่หลักสูตรสำมำรถยืดหยุ่นกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ และสอดคล้องกับบริบทนั้นๆ เช่น ในแต่ละภูมิภำคมีรูปแบบดนตรีเฉพำะ หลำกหลำย
หลักสูตรควรกำหนดสำขำวิชำที่รองรับ หรือกำรออกแบบหลักสูตรเป็นกรอบกว้ำงๆ โดยมีวิชำหลัก
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กำหนดไว้ โดยผู้เรียนสำมำรถเลือกลงได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนทุกวัย ประเด็นครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คือ ทุกโรงเรี ย นต้ องมีครูดนตรีทั้งครูดนตรีไทย ครูดนตรีส ำกล และครูภูมิปัญญำ
เพื่อให้ครอบคลุมกำรเรียนกำรสอนดนตรี ตลอดจนจัดอบรมดนตรีให้ครูทุกปีเ ป็นประจำทั้งในเรื่อง
กำรสอน กำรพัฒ นำทั กษะดนตรี และทัก ษะทำงวิ ช ำกำร เพื่อให้ ครูส ำมำรถเรียนรู้ด้ว ยตนเองได้
ประเด็นสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ กำรสนับสนุนงบประมำณกำรจัดซื้อเครื่องดนตรี
ห้องเรียนดนตรีที่มีคุณภำพ ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี คือ จัดกิจกรรมที่หลำกหลำย
นอกเหนือจำกกำรแข่งขัน โดยเป็นควำมร่วมมือจำกภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ สถำนศึกษำ ชุมชน
และงบประมำณเพื่อกำรดำเนินกำร และประเด็นอื่นๆ คือ กำรกำหนดนโยบำยของทำงภำครัฐใน
ประเด็นมิติทำงด้ำนดนตรีในอนำคต กำรปรับตัว เปลี่ยนแปลง และทิศทำงทำงด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนรับทรำบ และดำเนินกำรอย่ำงมีระบบ สอดคล้องกัน กำรวำง นโยบำยกำร
เพิ่มตำแหน่งครูดนตรี กำรจัดตั้งสถำบันผลิตครูดนตรี และสมำคมครูดนตรีแต่ละภูมิภำค/จังหวัด กำรจัด
ระบบนิเทศภำยในที่มีควำมสอดคล้องกันระหว่ ำงผู้ตรวจและครู เพื่อให้ เกิดกำรพัฒนำ และสร้ำง
มำตรฐำน กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเทียบเคียงกันได้
ประชากรกลุ่มที่ 3 ตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นทั่วประเทศ
(6 ภูมิภำค)
กำรเก็บข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่ว ประเทศ (6 ภูมิภำค) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำใน
ประเทศไทย เก็บข้อมูลโดยกำรสำรวจควำมต้องกำรจำเป็นผ่ำนแบบสำรวจออนไลน์ จำกจำนวนที่
กำหนดไว้ แบ่งออกเป็นตัวแทนครูทั่วประเทศ จำนวน 18 คน และตัวแทนนักเรียนทั่วประเทศ จำนวน
18 คน โดยมีผู้ตอบกลับแบบสำรวจออนไลน์ รวมจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบ
สำรวจทั้งหมด
ข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำน
ทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ (6 ภูมิภำค) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำน
ดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำน
ทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ ต่อกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน และส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของ
กลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ ต่อกำรสนับสนุน
ต่อเนื่องในระยะ 20 ปี โดยนำเสนอในแต่ละส่วน ดังนี้

266
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่น
จำกทั่วประเทศ
ตารางที่ 6.5 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่น
จากทั่วประเทศ (6 ภูมิภาค)
ภูมิภาค

ตัวแทนครู

จังหวัดของผู้ตอบแบบสารวจ
จานวน
ตัวแทนนักเรียน
(คน)

ภำคเหนือ
น่ำน, เชียงใหม่, พะเยำ
ภำคะวันออกเฉียงเหนือ สุรนิ ทร์, นครรำชสีมำ,
กำฬสินธุุ์
ภำคตะวันตก
ตำก, ประจวบคีรีขันธ์

3
3

ภำคกลำง

กรุงเทพมหำนคร,
สมุทรปรำกำร, สระบุรี

ภำคตะวันออก
ภำคใต้

จานวน
(คน)

เชียงรำย, เชียงใหม่, พะเยำ
หนองบัวลำภู, สุรินทร์,
นครรำชสีมำ
กำญจนบุรี, เพชรบุรี, รำชบุรี

3
3

3

กรุงเทพมหำนคร, พิษณุโลก,
มหำสำรคำม

3

จันทบุรี, ตรำด, ชลบุรี

3

ระยอง, จันทบุรี, ชลบุรี

3

นครศรีธรรมรำช, กระบี่,
ภูเก็ต

3

นครศรีธรรมรำช

3

จานวนผู้ตอบแบบสารวจ
จานวนผู้ตอบแบบสารวจทั้งหมด

3

18

3

18
36 คน

จำกตารางที่ 6.5 แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรี
ศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นตัวแทนครู จำนวน 18 คน และเป็นตัวแทน
นักเรียน จำนวน 18 คน จำก 6 ภูมิภำค รวมจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 36 คน
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ตารางที่ 6.6 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)
ประเด็นคาถาม
1) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี

ข้อคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
2) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรนำครูภูมิปัญญำท้องถิ่น
ใช่
ทำงดนตรีมำร่วมสอนในสถำนศึกษำ
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
3) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
4) สถำนศึกษำของท่ำนมีสถำนที่เรียนดนตรีที่เหมำะสม
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
5) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุน
ใช่
กิจกรรมทำงดนตรี
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
6) สถำนศึกษำของท่ำนมีผู้บริหำรที่ไม่เข้ำใจเกี่ยวกับ
ใช่
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
7) ผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัด
ใช่
กำรเรียนกำรสอนดนตรี
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
8) สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
9) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรส่งท่ำนไปอบรม หรือ
ใช่
ให้ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

จานวน
7
10
1
8
8
2
12
6
0
9
8
1
13
2
3
7
9
2
6
10
2
9
8
1
10
7
1

ร้อยละ
38.89
55.56*
5.56
44.44
44.44
11.11
66.67*
33.33
0
50.00
44.44
5.56
72.22*
11.11
16.67
38.89
50.00
11.11
33.33
55.56*
11.11
50.00
44.44
5.56
55.56*
38.89
5.56
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ตารางที่ 6.6 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค) (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
10) สถำนศึกษำของท่ำนมีหลักสูตร หรือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่น

ข้อคิดเห็น
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
11) ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนดนตรีอย่ำงเป็น
ใช่
รูปธรรม
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
12) สถำนศึกษำของท่ำนมีสื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมำะสม
ใช่
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
13) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกัน
ใช่
กับชุมชุน
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

จานวน
8
9
1
11
4
3
10
6
2
12
4
2

ร้อยละ
44.44
50.00
5.56
61.11*
22.22
16.67
55.56*
33.33
11.11
66.67*
22.22
11.11

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน โดยมีสดั ส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจทัง้ หมด

จำกตารางที่ 6.6 สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวแทนครูให้ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน
ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ คือ ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี ร้อยละ 55.56
ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ไม่ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี ร้อยละ 66.67 ให้
ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรม
ทำงดนตรี ร้อยละ 72.22 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง ผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจ
เกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนดนตรี ร้ อ ยละ 55.56 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น ว่ ำ “ไม่ ใ ช่ ” ประเด็ น เรื่ อ ง
สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรส่งท่ำนไปอบรม หรือให้ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนดนตรี
อย่ำงเป็นรูปธรรม ร้อยละ 61.11 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง ผู้สถำนศึกษำของท่ำนมีสื่อ และ
เทคโนโลยี ที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” และ
ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกันกับชุมชุน ร้อยละ 66.67 ให้
ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
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ตารางที่ 6.7 ข้อ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว แทนนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงานทางด้ า นดนตรี ศึ กษาโดดเด่ น จาก
ทั่วประเทศ (6 ภูมิภาค)
ประเด็นคาถาม
1) สถำนศึกษำของท่ำนมีครูดนตรีที่เพียงพอ

2) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรนำครูภูมิปัญญำท้องถิ่นทำงดนตรี
มำร่วมสอนในสถำนศึกษำ
3) สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี

4) สถำนศึกษำของท่ำนมีสถำนที่เรียนดนตรีที่เหมำะสม

5) สถำนศึกษำของท่ำนมีวชิ ำเลือกทำงดนตรี

6) สถำนศึกษำของท่ำนมีหลักสูตร หรือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิน่
7) สถำนศึกษำของท่ำนมีสื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมำะสม
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
8) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกันกับ
ชุมชุน
9) ในสถำนศึกษำของท่ำนนักเรียนสำมำรถเลือกเครื่องดนตรี
ที่เรียนได้เองตำมควำมสนใจ

ข้อคิดเห็น

จานวน

ร้อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่

13
2
3
6
6
6
8
6
4
15
0
3
11
2
5
10
2
6
13
3
2
9

77.22*
11.11
16.67
33.33
33.33
33.33
44.44
33.33
22.22
83.33*
0
16.67
61.11*
11.11
27.78
55.56*
11.11
33.33
72.22*
16.67
11.11
50.00

ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

2
7

11.11
38.89

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

8
3
7

44.44
16.67
38.89

270
ตารางที่ 6.7 ข้อ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว แทนนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงานทางด้ า นดนตรี ศึ กษาโดดเด่ น จาก
ทั่วประเทศ (6 ภูมิภาค) (ต่อ)
ประเด็นคาถาม
10) นักเรียนชอบเรียนดนตรีในโรงเรียนหรือไม่

11) สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรี
อย่ำงเพียงพอ
12) นักเรียนได้มีโอกำสไปชมกำรแสดงดนตรีภำยนอก
โรงเรียน โดยโรงเรียนหรือครูเป็นผู้พำไป
13) ครูดนตรีที่โรงเรียนมีวิธีกำรสอนดนตรีทนี่ ่ำสนใจ

14) ผู้บริหำรในสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญกับวิชำดนตรี

ข้อคิดเห็น

จานวน

ร้อยละ

ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ
ใช่
ไม่ใช่
ไม่แน่ใจ

15
0
3
7
4
7
10
5
3
16
0
2
10
1
7

83.33*
0
16.67
38.89
22.22
38.89
55.56*
27.78
16.67
88.89*
0
11.11
55.56*
5.56
38.89

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน โดยมีสดั ส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจทัง้ หมด

จำกตารางที่ 6.7 สำมำรถสรุปได้ว่ำ ประเด็นที่กลุ่มตัวแทนนักเรียนให้ข้อคิดเห็นในทิศทำง
เดียวกัน ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ คือ ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีครูดนตรีที่เพียงพอ ร้อยละ
77.22 ให้ ข้อคิดเห็ น ว่ำ “ใช่ ” ประเด็น เรื่ อง สถำนศึกษำของท่ำนมีส ถำนที่เรียนดนตรีที่เหมำะสม
ร้อยละ 83.33 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี ร้อยละ
61.11 ให้ ข้อคิดเห็ น ว่ำ “ใช่ ” ประเด็น เรื่ อง สถำนศึกษำของท่ำนมีห ลั กสู ตร หรือกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเกี่ยวกับดนตรีในท้องถิ่น ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของ
ท่ำนมีสื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ร้อยละ 72.22 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ
“ใช่” ประเด็นเรื่อง นักเรียนชอบเรียนดนตรีในโรงเรียนหรือไม่ ร้อยละ 83.33 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
ประเด็นเรื่อง นักเรียนได้มีโอกำสไปชมกำรแสดงดนตรีภำยนอกโรงเรียน โดยโรงเรียนหรือครูเป็นผู้พำไป
ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” ประเด็นเรื่อง ครูดนตรีที่โรงเรียนมีวิธีกำรสอนดนตรีที่ น่ำสนใจ
ร้อยละ 88.89 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่” และประเด็นเรื่อง ผู้บริหำรในสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญกับวิชำดนตรี
ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
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ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่น
จำกทั่วประเทศ (6 ภูมิภำค) ต่อกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน
กลุ่มครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ (6 ภูมิภำค) ได้ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่ำงๆ ของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนโดย
เร่งด่วน เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ รำยละเอียดในตารางที่ 6.8
ตารางที่ 6.8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน

ประเด็น
1. หลักสูตรและกำรสอน

-

-

-

ตัวแทนครู
กำรพัฒนำให้นักเรียนมีพื้นฐำน
ทำงด้ำนดนตรี
มีหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี เพื่อ
รองรับเด็กทีส่ นใจเรียน และสำมำรถ
เลือกได้ตำมควำมถนัด
จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสำหรับ
นักเรียนในเรื่องควำมรู้พื้นฐำน
ทำงด้ำนดนตรีไทย
หลักสูตรสำมำรถให้นักเรียนได้เลือก
เรียนวิชำดนตรีที่ตนสนใจได้
จัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่อง
ดนตรีพื้นฐำน/ดนตรีท้องถิ่น

-

-

2. ครู และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ

- ครู บุคคลำกรเฉพำะ เพรำะครูดนตรี 1 คนต่อนักเรียนเป็นร้อยเป็นสัดส่วน
ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรเรียนกำรสอน
วิชำดนตรีที่เป็นวิชำเน้นกำรฝึกปฏิบัติ - ต้องกำรบุคลำกรที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนดนตรีไทย สำกล มำช่วยในกำรฝึก ทักษะและฝึกปฏิบัตดิ ้ำนดนตรี โดยจัด

ตัวแทนนักเรียน
จัดวิชำเรียนดนตรี 11 คำบ/วัน
จัดประสบกำรณ์โดยให้ควำมสำคัญ
ในกิจกรรมดนตรีไทย
มีกำรพำเด็กๆ ไปเรียนรู้นอกสถำนที่
และมุ่งหำประสบกำรณ์จำกเวทีจริง
กระตุ้นให้เด็กที่มีควำมสนใจทำงด้ำน
ดนตรีได้มโี อกำสที่จะได้เรียนหรือฝึก
เล่นดนตรีที่ตนเองสนใจ
จัดหลักสูตรดนตรีไทยสำหรับ
ทุกระดับ
เด็กๆ ในโรงเรียนสำมำรถเล่นดนตรี
ไทยเป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด และ
สำมำรถใช้สอบเข้ำโรงเรียนอื่นได้
จัดกำรเรียนกำรสอนสำหรับกำรเข้ำ
ศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
กำรเรียนเเบบเรียบง่ำยสอนอย่ำงมี
ควำมสร้ำงสรรค์
ต้องกำรครูดนตรีและเครื่องดนตรี
ที่ครบสำหรับกำรเรียนกำรสอน และ
ทำวงดนตรีให้กับนักเรียน
ครูท้องถิ่น วิทยำกรให้ควำมรู้
ผู้ช่วยวง
ต้องกำรครู ผูเ้ ชี่ยวชำญที่มีคณ
ุ ภำพ
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ตารางที่ 6.8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน
(ต่อ)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน

ประเด็น
2. ครู และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ (ต่อ)
3. สภำพแวดล้อมและสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้

-

4. กิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรูด้ นตรี

-

5. อื่นๆ

-

ตัวแทนครู
ค่ำยส่งเสริมเด็กมีแววด้ำนดนตรีสู่
ควำมเป็นเลิศ
ต้องกำรครูดนตรีไทยเพิ่ม
กำรจัดอบรมพัฒนำกระบวนกำรเรียน
กำรสอนดนตรีให้ครู
เครื่องดนตรี
วัสดุ อุปกรณ์สำหรับกำรเรียนกำรสอน
กำรมีเครื่องดนตรีไทย และสื่อเกี่ยวกับ
กำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนดนตรี
เครื่องดนตรีใหม่ เพื่อทดแทน
เครื่องดนตรีที่ชำรุด
ต้องกำรห้องดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
ไทยที่มีคณ
ุ ภำพและในจำนวนที่
เหมำะสม

ตัวแทนนักเรียน

- อยำกให้นักเรียนได้ลองสัมผัสกับ
เครื่องดนตรีดูว่ำแต่ละชิ้นคืออะไร
- ต้องกำรเครื่องดนตรีที่เพียงพอ
สำหรับเรียนและทำวงดนตรี
- มีเครื่องดนตรีที่คณ
ุ ภำพดี
ครบทุกเครื่อง
- สนับสนุนเครื่องดนตรี เพรำะเด็ก
จะได้เลือกว่ำจะเรียนอะไร เพรำะที่
เคยเรียนมีแต่ขลุ่ยกับอังกะลุง ไม่ได้มี
โอกำสลองเครื่องอื่นที่น่ำสนใจ เช่น
ซึง ซอ ถ้ำอยำกลองต้องเข้ำชมรม
ซึ่งเด็กบำงคนอำจไม่สะดวกทั้งเวลำ
และควำมสนใจที่อำจจะยังหำไม่เจอ
จัดตั้งชุมนุมดนตรีเพื่อให้นักเรียนที่
- จัดกิจกรรมดนตรีในหลำกหลำยรูปแบบ
สนใจได้เข้ำมำเรียนรู้
- สำมำรถเรียนหรือฝึกเล่นดนตรีที่ตนเอง
จัดประกวด แข่งขัน
สนใจได้
โครงกำรอบรมพัฒนำทำงด้ำนทักษะ - ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้เด็กสำมำรถเล่น
ปฏิบัติให้นักเรียนและครู
ดนตรีเพื่อเลี้ยงชีพได้
กำรสนับสนุนของผู้บริหำรทำงด้ำน
- สนับสนุนงบประมำณ
ดนตรี
- สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกัน
ส่งเสริมให้มีกำรปลูกฝังทัศนคติทดี่ ีต่อ
ระหว่ำงสถำนศึกษำ
ดนตรีของผู้เรียนและผู้สอนที่มตี ่อกำร
เรียนกำรสอนดนตรี
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ตารางที่ 6.8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน
(ต่อ)
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนโดยเร่งด่วน

ประเด็น
5. อื่นๆ (ต่อ)

-

-

ตัวแทนครู
กำรส่งเสริมให้กำรสนับสนุนกิจกรรม
ดนตรีไทยและสำกลอย่ำงต่อเนื่องจำก
สถำนศึกษำ
อยำกให้ผู้บริหำรเห็นควำมสำคัญ
ทำงด้ำนดนตรี
กำรทำ MOU ร่วมกับ
สถำบันอุดมศึกษำทำงด้ำนดนตรี
จัดอบรมครูดนตรีแต่ละภูมิภำค เพื่อ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
ดนตรี

ตัวแทนนักเรียน

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำนดนตรีศึกษำโดดเด่น
จำกทั่วประเทศ (6 ภูมิภำค) ในประเด็นของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ
20 ปี คือ
ตารางที่ 6.9 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุน ต่อเนื่องใน
ระยะ 20 ปี
ประเด็น
1. หลักสูตรและกำรสอน

-

-

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ตัวแทนครู
ตัวแทนนักเรียน
กำหนดให้มีชั่วโมงเรียนสำหรับ
- กำรเรียนกำรสอนเรื่องดนตรี
ปฏิบัติดนตรี
- กำรจัดหลักสูตรเฉพำะสำหรับกำร
กำรปูพื้นฐำนดนตรีเบื้องต้น
พัฒนำควำมสำมำรถทำงดนตรี
กำหนดตำรำงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
- อยำกให้นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีไทย
อย่ำลดเวลำเรียนในวิชำดนตรีเพื่อไป เป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด ตำมนโยบำย
เสริมเวลำในวิชำอื่นๆ
- กำหนดให้วิชำดนตรีเป็นวิชำหลัก และ
กำหนดหลักสูตรอย่ำงเป็นรูปธรรม
มีกำรเรียนกำรสอนที่เป็นระบบต่อเนื่อง
ให้ได้ปฏิบตั ิจริง
อย่ำงแท้จริง โดยเริ่มจำกปฐมวัย
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ตารางที่ 6.9 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุน ต่อเนื่องใน
ระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประเด็น
1. หลักสูตรและกำรสอน
(ต่อ)

-

2. ครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ

3. สภำพแวดล้อมและ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

4. กิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ดนตรี

-

-

-

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ตัวแทนครู
ตัวแทนนักเรียน
หลักสูตรกำรศึกษำด้ำนดนตรีที่
จนถึงมัธยมศึกษำ
สอดคล้องหรือเอื้อต่อผูเ้ รียนใน
- เพิ่มชั่วโมงคำบเรียนดนตรี
ลักษณะต่ำงๆ
- จัดหลักสูตรที่พัฒนำปรับปรุงสำหรับ
เปิดให้มีกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ กำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติด้ำนดนตรีใน
ดนตรีเป็นสำระเพิม่ เติมด้วย
กำรเข้ำศึกษำต่อ
ครูผสู้ อนที่มีควำมพร้อม เหมำะสม - ต้องกำรครูดนตรีและเครื่องดนตรีที่
จัดหำบุคลำกรด้ำนดนตรีเฉพำะด้ำน
ครบสำหรับเรียน และกำรทำวงดนตรี
กำรพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนดนตรี - มีครูสอนดนตรีเฉพำะทำงดนตรีแต่ละ
ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
เครื่องมือ
ครูดนตรีไทยเฉพำะทำงแต่ละเครื่องมือ
ห้องดนตรีที่มีควำมพร้อม
- เครื่องดนตรีและห้องดนตรีที่ใช้
สื่อกำรเรียนกำรสอนดนตรี
สำหรับเรียนและฝึกเล่นดนตรี
เครื่องดนตรีในสภำพพร้อมใช้งำน
- เครื่องดนตรีเพื่อเพียงพอสำหรับ
เครื่องดนตรีไทย ห้องดนตรี
กำรเรียนกำรสอน
อำคำรดนตรีเฉพำะ
- ห้องดนตรีไทย และเครื่องดนตรี
อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีไทย
ดนตรีไทยในทุกระดับในสถำนศึกษำ
ดนตรีสำกล กำรแสดงในกิจกรรมต่ำงๆ
จัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีโดยตลอด - กำรแสดงดนตรีทั้งภำยในโรงเรียน
เพื่อเป็นกำรฝึกฝนและพัฒนำผูเ้ รียน
และภำยนอกโรงเรียน
เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี - จัดโครงพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
ของโรงเรียน
ดนตรีไทยและสำกลเป็นประจำทุกปี
จัดทำโครงกำร โครงงำน งำนดนตรี - จัดโครงกำรเปิดประสบกำรณ์ดนตรี
ไทยและดนตรีสำกล กำรแข่งขัน
โดยให้แต่ละภูมิภำคมำแลกเปลี่ยน
จัดโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ควำมคิดเห็นด้ำนดนตรีกัน
ด้ำนดนตรี โดยรวมกลุ่มเครือข่ำย/
สนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
สถำนศึกษำเปิดโอกำสให้นักศึกษำ
ฝึกประสบกำรณ์เอกดนตรีศึกษำ
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ตารางที่ 6.9 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษาที่ควรได้รับการสนับสนุน ต่อเนื่องใน
ระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประเด็น
5. อื่นๆ

-

-

-

-

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของสถานศึกษา
ที่ควรได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ตัวแทนครู
ตัวแทนนักเรียน
อยำกให้ทำงสถำนศึกษำให้ควำม
- กำรทำ MOU กับมหำวิทยำลัยต่ำงๆ
สำคัญทำงด้ำนดนตรีควบคู่ไปกับ
ที่เปิดทำกำรสอนด้ำนดนตรี
กำรเรียนด้ำนวิชำกำร
- เด็กไทยมีฝีมือในกำรเล่นดนตรีใน
กำหนดนโยบำยส่งเสริมให้เด็ก
ระดับหนึ่งและถ้ำได้รับกำรสนับสนุน
ได้เกิดกำรเรียนรู้ดนตรี และพัฒนำ
จะยิ่งมีเด็กเล่นดนตรีมำกขึ้น
ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมทำง - ให้ควำมรู้ในเรื่องกำรเรียนเพื่อกำร
ดนตรี
ประกอบอำชีพหรือหำรำยได้
จัดนโยบำยในสถำนศึกษำให้เด็ก
- กระทรวงศึกษำธิกำรควรสำรวจ
สำมำรถเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้
โรงเรียนในเรื่องทรัพยำกร สิ่งสนับสนุน
เช่น มีสำยศิลป์ดนตรี
ทำงด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และ
กำหนดให้นักเรียนทุกคนใน
ครูผสู้ อน และโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้ำน
สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ดนตรีว่ำขำดแคลนสิ่งใด เพื่อสนับสนุน
เกี่ยวกับเครื่องดนตรีประจำถิ่นของ
ในด้ำนนั้น และจัดกิจกรรมทำงดนตรี
ตนเป็นอย่ำงดี สำมำรถบรรเลง
ไทยให้เด็กและครูผสู้ อนมีส่วนร่วม
เครื่องดนตรีเหล่ำนั้น หรือเผยแพร่ - ในระดับกำรศึกษำต้องกำรอนุรักษ์
สู่โลกภำยนอกให้เป็นทีร่ ู้จักอย่ำง
และให้เยำวชนตระหนักถึงควำมสำคัญ
แพร่หลำยและมีควำมภำคภูมิใจ
ของเครื่องดนตรีไทย ดนตรีท้องถิ่น และ
ในวัฒนธรรมประจำถิ่นของตน
ดนตรีพื้นบ้ำน

จำกข้อมูลข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ จำกข้อคิดเห็นของกลุ่ มตัวแทนครูและนักเรียนทั่วประเทศใน
ประเด็ น ส ำคั ญ ของสถำนศึ ก ษำที่ ค วรได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น โดยเร่ ง ด่ ว น เพื่ อ มุ่ ง สู่ ค วำมเป็ น เลิ ศ
ประกอบด้วย ประเด็ นหลักสูต รและการสอน คือ จัดให้ มีห ลั กสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี หรือจัด
กำรเรียนกำรสอนดนตรีสำหรับกำรศึกษำทุกระดับ ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนวิชำดนตรีในลักษณะที่ตน
สนใจได้ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นประจำมำกกว่ำ 1 ครั้ง/สัปดำห์ และจัดกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จำกเวทีจริง กระตุ้นให้เด็กที่มีควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี มุ่งเน้นพื้นฐำน
ควำมรู้ท้องถิ่น ตลอดจนกำรเรียนกำรสอนสำหรับกำรเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย ประเด็นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คือ ต้องกำรครูและบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงดนตรีทั้งดนตรีไทย
ดนตรีสำกล ดนตรีท้องถิ่นที่มีคุณภำพ และที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับจำนวนนักเรียน ตลอดจนกำรจัด
อบรมพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีของครู ประเด็นสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรู้ คือ สนับสนุนเครื่องดนตรีที่หลำกหลำยโดยผู้เรียนสำมำรถเลือกว่ำจะเรียนอะไร เพรำะ
ผู้เรียนไม่ทรำบเลยว่ำเครื่องดนตรีมีอะไรบ้ำงมีลักษณะอย่ำงไร และเพียงพอต่อควำมต้องกำร โดย
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในทักษะปฏิบัติได้หลำกหลำย เช่น วงดนตรีสำกล วงดนตรีไทย ในลักษณะต่ำงๆ
เป็นต้น นอกจำกนี้ยังต้องกำรกำรซ่อมแซมเครื่องดนตรีที่ชำรุด และวัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียนสำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ตลอดจนห้องเรียน ห้องซ้อม และสถำนที่ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ประเด็น
กิจกรรมส่งเสริ มการเรียนรู้ดนตรี คือ จัดให้มีกำรประกวด แข่งขัน และกิจกรรมที่หลำกหลำยทั้ง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน จัดตั้งชุมนุมดนตรีเพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เข้ำมำเรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรม
ที่ให้เด็กสำมำรถเล่นดนตรีเพื่อเลี้ยงชีพได้ และโครงกำรอบรมพัฒนำทำงด้ำนทักษะปฏิบัติให้นักเรียน
และประเด็นอื่นๆ คือ กำรสนับสนุนงบประมำณและกำรเห็นควำมสำคัญของผู้บริหำรต่อกำรเรียน
กำรสอนด้ำนดนตรี กำรประสำนควำมร่วมมือร่วมกับสถำบันอุดมศึกษำทำงด้ำนดนตรี หรือกำรสร้ำง
เครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำเพื่อให้เกิดประโยชน์และกิจกรรมทำงดนตรีขึ้น และจัด
อบรมครูดนตรีแต่ละภูมิภำคเพื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับดนตรี
นอกจำกนี้ ประเด็นสำคัญของสถำนศึกษำที่ควรได้รับกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ประกอบด้วย ประเด็นหลักสูตรและการสอน คือ จัดกำรเรียนกำรสอนหลักเรื่องดนตรีปูพื้ นฐำนดนตรี
เบื้องต้นให้ทุกคน และเปิดรำยวิชำดนตรีเป็นสำระเพิ่มเติมด้วย โดยกำหนดให้มีชั่วโมงเรียนเพิ่มสำหรับ
ปฏิบัติดนตรี มีกำรเรียนกำรสอนดนตรีที่เป็นระบบต่อเนื่อง จำกระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ
หรือจัดหลักสูตรเฉพำะสำหรับกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงดนตรี ทั้งยัง ส่งเสริมนโยบำยให้นักเรียน
ทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด ประเด็นครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ จัดให้มีครูหรือ
บุคลำกรด้ำนดนตรีเฉพำะทำงด้ำนดนตรีที่มีควำมพร้อม เหมำะสม และมีครูสอนดนตรีเฉพำะแต่ละเครื่อง
ประเด็นสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ มีเครื่องดนตรีในสภำพพร้อมใช้งำนทั้งเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน กำรฝึกซ้อม กำรแสดง สื่อกำรเรียนกำรสอนดนตรี ห้องเรียนดนตรี และอำคำร
ดนตรี ที่มีควำมพร้อม ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี คือ จัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีโดย
ตลอด เพื่อเป็นกำรฝึกฝนและพัฒนำผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรีของโรงเรียน โดยกำร
จัดกิจกรรมเกี่ย วกับดนตรีในทุกระดับในสถำนศึกษำทั้งภำยในโรงเรียนและภำยนอกโรงเรียนเป็ น
ประจำทุกปี เช่น จัดทำโครงกำร โครงงำน ทั้งงำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล กำรแข่งขัน เป็นต้น และ
จัดโครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี โดยรวมกลุ่มเครือข่ำย/กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
หรื อ เปิ ด โอกำสให้ นั ก ศึ ก ษำฝึ ก ประสบกำรณ์ เ อกดนตรี ศึ ก ษำได้ จั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ สถำนศึ ก ษำ
ตลอดจนจัดโครงกำรเปิดประสบกำรณ์ดนตรี โดยกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นด้ำนดนตรีร่วมกันใน
แต่ละภูมิภำค และประเด็นอื่นๆ คือ กำหนดนโยบำย และกำรส่งเสริมให้เด็กได้เกิดกำรเรียนรู้ดนตรี
ซึ่งสถำนศึกษำสำมำรถให้ควำมสำคัญทำงด้ำนดนตรีควบคู่ไปกับกำรเรียนด้ำนวิชำกำร เช่น มีสำยศิลป์
ดนตรี และมีนโยบำยในทำงกำรศึกษำต้องกำรอนุรักษ์และให้เยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
เครื่ องดนตรี ไทย ดนตรี ท้องถิ่น และดนตรี พื้นบ้ำ น เพรำะเยำวชนมี ฝี มือในกำรเล่ นดนตรี ซึ่งควร
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ส่งเสริมนักเรียนทุกคนในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของตน
เป็ น อย่ ำงดี สำมำรถบรรเลงเครื่ องดนตรีเหล่ ำ นั้น หรือเผยแพร่สู่ โ ลกภำยนอกให้ เป็นที่รู้จักอย่ำ ง
แพร่หลำยและมีควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำรควรสำรวจโรงเรียนในเรื่อง ทรัพยำกร สิ่งสนับสนุนทำงด้ำน
ดนตรีไทย ดนตรีสำกล ครูผู้สอนและโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้ำนดนตรีว่ำขำดแคลนสิ่งใด เพื่อสนับสนุน
ในด้ำนนั้น และจัดกิจกรรมทำงดนตรีไทยให้เด็กและครูผู้สอนมีส่วนร่วม

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจและการสัมภาษณ์ความต้องการจาเป็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
จำกกำรถอดข้อมูลควำมต้องกำรจำเป็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในกำรจัด
กิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย จำกกลุ่มประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม คณะผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์
ผลและจัดทำผลสรุปในประเด็นกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน และกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรีของสถำนศึกษำ ดังตารางที่ 6.10
ตารางที่ 6.10 ความต้องการจ าเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนโดยเร่งด่วน
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน
ประเด็น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนโดยเร่งด่วน
ประเด็นหลักสูตร จัดหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำน
และกำรสอน
ดนตรี สอนพื้นฐำนทำงด้ำน
ดนตรี หรือปรับหลักสูตรให้
เลือกเรียนวิชำดนตรีตำม
ควำมสนใจ และสำมำรถ
เลือกดนตรีได้หลำกหลำย
ลักษณะทั้งดนตรีไทย ดนตรี
สำกล ดนตรีท้องถิ่น ดนตรี
พื้นบ้ำน และผูเ้ รียนต้องเล่น
ดนตรีไทยเป็นอย่ำงน้อย
1 ชนิด โดยจัดกำรเรียน

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

หลักสูตรและกำรสอนสอดรับ
กับบริบทท้องถิ่น และควำม
ต้องกำรของชุมชนและสังคม
ปรับหลักสูตรให้วิชำดนตรี
มีหน่วยกิตมำกขึ้น เพื่อให้
สำมำรถเพิ่มจำนวนชั่วโมง
ในกำรสอนวิชำดนตรี และ
ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียน
ดนตรีในลักษณะทีต่ นสนใจได้

จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะทำง
ด้ำนดนตรี หรือจัดกำรเรียน
กำรสอนดนตรีสำหรับ
กำรศึกษำทุกระดับ ผู้เรียน
สำมำรถเลือกเรียนวิชำดนตรี
ในลักษณะที่ตนสนใจได้ โดย
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็น
ประจำมำกกว่ำ 1 ครั้ง/สัปดำห์
และจัดกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
จำกเวทีจริง กระตุ้นให้เด็ก
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ตารางที่ 6.10 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ประชากรกลุม่ ที่ 2
ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ประเด็น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
ดนตรีศึกษาของไทย
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา และนักวิชาการดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(6 ภูมิภาค)
การสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
กำรสอนจำกประสบกำรณ์
เกิดควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี
ของครูผู้สอน วิทยำกรท้องถิ่น
มุ่งเน้นพื้นฐำน ควำมรู้ท้องถิ่น
และจำกสถำนที่จริง
ตลอดจนกำรเรียนกำรสอน
สำหรับกำรเข้ำศึกษำต่อใน
มหำวิทยำลัย
ประเด็นครูและ มีครูสอนดนตรีทเี่ พียงพอ
กำรเพิ่มอัตรำกำลังของครูดนตรี ต้องกำรครู และบุคลำกรที่มี
บุคลำกรทำง
เหมำะสม หรือบุคลำกรที่มี มำกขึ้น จบทำงด้ำนดนตรีมำ ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงดนตรี
กำรศึกษำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำน โดยตรง และควรรู้พื้นฐำนของ ทั้ง ดนตรีไทย ดนตรีสำกล
ดนตรีไทยและดนตรีสำกล ทฤษฎีง่ำยๆ ของทั้งดนตรีไทย ดนตรีท้องถิ่นที่มีคุณภำพ และ
เพื่อมำช่วยให้ควำมรู้และกำร และดนตรีสำกล อำจไม่ต้อง ที่มีสัดส่วนเหมำะสมกับ
ฝึกทักษะปฏิบัตดิ ้ำนดนตรี เล่นเป็นก็ได้ แต่ต้องรู้พื้นฐำน จำนวนนักเรียน ตลอดจนกำร
และมีกำรจัดประชุม อบรม ทั้ง 2 อย่ำง ดูตำมบริบทของ จัดอบรมพัฒนำกระบวนกำร
และสัมมนำครูดนตรี
แต่ละพื้นที่ด้วย คือ มีทั้ง
จัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ครูภูมิปญ
ั ญำในท้องถิ่น
ครูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญท้องถิ่น ของครู
(ดนตรีพื้นบ้ำน) เพื่อหำจุดเด่น (ครูภูมิปญ
ั ญำ) มำช่วยสอน
จุดด้อยและแลกเปลีย่ น
ให้ควำมรู้และกำหนดเนื้อหำใน
ควำมรู้ ตลอดจนพัฒนำ
หลักสูตร ตลอดจนจัดให้มีกำร
กระบวนกำรจัดกำรเรียน
พัฒนำบุคลำกรด้ำนดนตรีของ
กำรสอนดนตรีให้ครู
ทุกสถำนศึกษำ โดยผู้เชี่ยวชำญ
โดยตรง และอย่ำงต่อเนื่อง
ประเด็นสภำพ งบประมำณสนับสนุน ใน
กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับ สนับสนุนเครื่องดนตรีที่หลำก
แวดล้อมและสิ่ง เรื่องต่ำงๆ เช่น สื่อกำรเรียน กำรจัดซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ หลำย โดยผู้เรียนสำมำรถเลือก
สนับสนุนกำร
กำรสอนที่น่ำสนใจและ
ทำงดนตรี และจัดเตรียม
ว่ำ จะเรียนอะไรเพรำะผู้เรียน
เรียนรู้
ทันสมัย กำรจัดซื้อเครื่อง
ห้องซ้อม ห้องเรียน อำคำร
ไม่ทรำบเลยว่ำเครื่องดนตรีมี
ดนตรีที่เพียงพอต่อกำรเรียน สถำนที่ ที่เหมำะสมกับกำร
อะไรบ้ำง มีลักษณะอย่ำงไร
กำรสอน และวงดนตรี
เรียนดนตรี และมีเวที หรือ
และเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ห้องเรียนดนตรี งบสำหรับ ลำนกำรแสดง
โดยสำมำรถจัดกำรเรียนรู้
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ตารางที่ 6.10 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน
ประเด็น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
ประเด็นสภำพ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี และ
แวดล้อมและสิ่ง มีงบประมำณในกำรฝึกซ้อม
สนับสนุนกำร
และเวที หรือพื้นที่สำหรับ
เรียนรู้ (ต่อ)
กำรแสดง เป็นต้น ตลอดจน
กำรพัฒนำบรรยำกำศให้
เหมำะสมต่อกำรเรียนดนตรี

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

ในทักษะปฏิบัติได้หลำกหลำย
เช่น วงดนตรีสำกล วงดนตรี
ไทย ในลักษณะ ต่ำงๆ เป็นต้น
นอกจำกนี้ยังต้องกำรกำร
ซ่อมแซมเครื่องดนตรีทชี่ ำรุด
และวัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียน
สำหรับกำรจัด กำรเรียนกำร
สอนดนตรี ตลอดจนห้องเรียน
ห้องซ้อม และสถำนที่ที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
ประเด็นกิจกรรม กำรเข้ำแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภำยในสถำนศึกษำควรจัด
จัดให้มีกำรประกวด แข่งขัน
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับ กิจกรรมประจำภำคกำรศึกษำ และกิจกรรมที่หลำกหลำยทั้ง
ดนตรี
ช่วยเหลืองำนสังคม ชุมชน ในระดับโรงเรียนโดยตลอด
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
และรักษำวัฒนธรรมไทย
และส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้
จัดตั้งชุมนุมดนตรีเพื่อให้
ตลอดจนกำรส่งเสริมและ
เข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีที่
นักเรียนที่สนใจได้เข้ำมำ
สนับสนุนให้เกิดควำมสนใจ หลำกหลำย ตลอดจนกำรเป็น เรียนรู้ ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้
ทำงด้ำนดนตรี จึงควรส่งเสริม จิตอำสำของผูเ้ รียนสำหรับ
เด็กสำมำรถเล่นดนตรีเพื่อ
และสนับสนุน เช่น จัดค่ำย กำรแสดง หรือจัดงำนร่วมกับ เลี้ยงชีพได้ และโครงกำรอบรม
ส่งเสริมพัฒนำควำมรู้และ
ชุมชน ในระดับจังหวัดและ
พัฒนำทำงด้ำนทักษะปฏิบัติ
ทักษะปฏิบัติให้นักเรียนที่
ภำครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียน
สนใจ หรือนักเรียนที่มีแวว งบประมำณ กิจกรรมที่หลำก
ด้ำนดนตรีสู่ควำมเป็นเลิศ
หลำย ไม่เพียงแต่จดั กำรแข่งขัน
เป็นต้น
อำจมีกำรอบรมพัฒนำผู้เรียน
และผูส้ อนด้วย หรือกำรร่วมมือ
กันในหลำยๆ ส่วนของภำครัฐ
เพื่อจัดกิจกรรม
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ตารางที่ 6.10 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน
ประเด็น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนโดยเร่งด่วน (ต่อ)
ประเด็นอื่นๆ
กำรทำควำมเข้ำใจร่วมกัน
ภำยในสถำนศึกษำเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ แนวทำงกำร
ดำเนินงำนทำงด้ำนดนตรี
และกำรสนับสนุนของ
ผู้บริหำรให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน ตลอดจนกำร
สนับสนุนกำรจัดบริกำร
วิชำกำรด้ำนดนตรีจำก
สถำบันอุดมศึกษำ

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

กำรกำหนดนโยบำยของทำง
ภำครัฐในประเด็น กำรปรับเพิ่ม
จำนวนของหลักสูตรแกนกลำง
และปรับเปลีย่ นมำตรฐำน
สำระกำรเรียนรู้ทำงด้ำนดนตรี
โดยแยกสำระศิลปะออกเป็น
ทัศนศิลป์ นำฏศิลป์ และดนตรี
ส่งผลถึงกำรปรับเพิม่ ชั่วโมง
กำรเรียนดนตรี กำรจัดอบรม
สัมมนำผู้บริหำรให้ทรำบและ
ตระหนักถึงควำมสำคัญทำง
ดนตรี กำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อสนับสนุนและดำเนินกำร
พัฒนำทุกส่วน ตลอดจนกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำง
กระทรวงต่ำงๆ ภำครัฐ สังคม
และชุมชน

กำรสนับสนุนงบประมำณ และ
กำรเห็นควำมสำคัญของ
ผู้บริหำรต่อกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนดนตรี กำรประสำน
ควำมร่วมมือร่วมกับสถำบัน
อุดมศึกษำทำงด้ำนดนตรี หรือ
กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
ร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
กิจกรรมทำงดนตรีขึ้น และ
จัดอบรมครูดนตรีแต่ละ
ภูมิภำคเพื่อควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับดนตรี

กล่ำวสรุปได้ว่ำ ภำพรวมจำกข้อคิดเห็นของประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม ต่อประเด็นกำรสนับสนุนโดย
เร่ งด่วน เพื่อมุ่งสู่ ควำมเป็น เลิ ศทำงด้ำนดนตรีของสถำนศึกษำ ประกอบด้ว ย ประเด็นข้อคิดเห็ นที่
สอดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
- ควรจัดให้มีหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี
- ควรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีสำหรับกำรศึกษำทุกระดับ
- ควรหลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่นและควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
- หลักสูตรควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนวิชำดนตรีตำมควำมสนใจ และมีควำม
หลำกหลำย
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- ควรมีกำรจัดเรียนกำรสอนดนตรีต้องจัดจำกประสบกำรณ์ วิทยำกรท้องถิ่น และจำกสถำนที่จริง
เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี ตลอดจนกำรเรียนกำรสอนดนตรีเพื่อเตรียมควำม
พร้อมสำหรับกำรเข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
- ควรปรับหลักสูตรให้วิชำดนตรีมีหน่วยกิตมำกขึ้น และจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นประจำ
มำกกว่ำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ควรมีกำรเพิ่มอัตรำกำลังของครูดนตรี
- ควรมีครูสอนดนตรีหรือบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล
ครูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญำ) ที่เพียงพอ และมีสัดส่วนทีเ่ หมำะสมกับจำนวนผู้เรียน
- ควรมีกำรจัดประชุม อบรม และสัมมนำครูดนตรี ครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น (ดนตรีพื้นบ้ำน)
เพื่อหำจุดเด่นจุดด้อยและแลกเปลี่ยนควำมรู้และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนสำหรับกำรจัดซื้อเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ สื่อกำรเรียน
กำรสอน
- ควรมีกำรจั ดซื้อเครื่ องดนตรีที่เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน และส ำหรับ จัดวงดนตรี ที่
หลำกหลำย
- ควรมีกำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่น่ำสนใจและทันสมัย
- ควรมีกำรซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
- ควรพัฒนำห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม เวทีหรือพื้นที่สำหรับกำรแสดง อำคำรสถำนที่ที่เหมำะสม
กับกำรเรียนดนตรี ตลอดจนกำรพัฒนำบรรยำกำศให้เหมำะสมต่อกำรเรียนดนตรี
ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
- ควรจัดกิจกรรมดนตรีทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเป็นประจำ
- ควรจัดโครงกำรอบรมพัฒนำทำงด้ำนทักษะปฏิบัติให้นักเรียน
- ควรมีกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
- ควรมีกำรจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับช่วยเหลืองำนสังคม ชุมชน และรักษำวัฒนธรรมไทย
- ควรมีกำรส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี จัดค่ำยส่งเสริมพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะปฏิบัติให้นักเรียนที่สนใจ หรือนักเรียนที่มีแววด้ำนดนตรีสู่ควำมเป็นเลิศ เป็นต้น
- ระดับจังหวัดและภำครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนงบประมำณสำหรับจัดกิจกรรมดนตรีที่
หลำกหลำย หรือจัดอบรมพัฒนำ
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ประเด็นอื่นๆ
- ควรมีกำรสนับสนุนงบประมำณ
- ควรมี ก ำรกำหนดวิ สั ย ทัศ น์ แนวทำงกำรด ำเนิน งำนทำงด้ำ นดนตรี ภ ำยในสถำนศึก ษำ
ระหว่ำงครู และผู้บริหำร
- ควรมีกำรจัดอบรมสัมมนำผู้บริหำรให้ทรำบและตระหนักถึงควำมสำคัญด้ำนดนตรี
- ควรมีกำรสนับสนุนกำรจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนดนตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำ
- ควรมี กำรสร้ ำงเครื อ ข่ ำยกำรเรี ยนรู้ กำรประสำนควำมร่ ว มมื อ กั นระหว่ ำงสถำนศึ กษำ
กระทรวงต่ำงๆ ภำครัฐ สังคม และชุมชน
ตารางที่ 6.11 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรี
ประเด็น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี
ประเด็นหลักสูตร จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปู
และกำรสอน พื้นฐำนดนตรีเบื้องต้นแก่เด็ก
(ต่อ)
นักเรียนตั้งแต่ประถมมี
หลักสูตรเฉพำะด้ำนดนตรีใน
หลำยลักษณะ และมีวิชำเลือก
ทำงด้ำนดนตรี กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนดนตรีอย่ำงมีคุณภำพ
เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เล่น
ดนตรีอย่ำงสม่ำเสมอและมี
ชั่วโมงสำหรับกำรปฏิบตั ิดนตรี
เหมำะสมกับนโยบำย
Thailand 4.0

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

ภำครัฐและหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ควรวิเครำะห์ถึงทิศทำงกำรจัด
กำรเรียนกำรสอนดนตรีให้
สอดคล้องกับนโยบำยในหลำยๆ
ส่วน ทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21
นโยบำย Thailand 4.0 และ
นโยบำยอื่นๆ เพื่อกำหนดทิศทำง
เนื้อหำสำระ รวมทั้งกำรสอน
ทักษะดนตรี หรือกำรบูรณำกำร
รำยวิชำดนตรีเข้ำกับรำยวิชำ
หรือศำสตร์อื่นๆ ไปจนถึงกำร
ศึกษำในส่วนอุดมศึกษำที่
หลักสูตรสำมำรถยืดหยุ่นกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม

จัดกำรเรียนกำรสอนหลักเรื่อง
ดนตรีปูพื้นฐำนดนตรีเบื้องต้น
ให้ทุกคน และเปิดรำยวิชำดนตรี
เป็นสำระเพิ่มเติมด้วย โดย
กำหนดให้มีชั่วโมงเรียนเพิ่ม
สำหรับปฏิบัตดิ นตรี มีกำรเรียน
กำรสอนดนตรีท่ีเป็นระบบ
ต่อเนื่องจำกระดับปฐมวัย
จนถึงระดับมัธยมศึกษำ หรือ
จัดหลักสูตรเฉพำะสำหรับกำร
พัฒนำควำมสำมำรถทำงดนตรี
ทั้งยังส่งเสริมนโยบำยให้
นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีไทย
เป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด
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ตารางที่ 6.11 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ประชากรกลุม่ ที่ 2
ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรี
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ประเด็น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
ดนตรีศึกษาของไทย
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
คณะกรรมการการศึกษา
และนักวิชาการดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทัว่ ประเทศ
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
(6 ภูมิภาค)
การสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประเด็นหลักสูตร
ของสถำนศึกษำ และสอดคล้อง
และกำรสอน
กับบริบทนั้นๆ เช่น ในแต่ละ
(ต่อ)
ภูมิภำคมีรูปแบบดนตรีเฉพำะ
หลำกหลำย หลักสูตรควรกำหนด
สำขำวิชำที่รองรับ หรือกำร
ออกแบบหลักสูตรเป็นกรอบ
กว้ำงๆ โดยมีวิชำหลักกำหนดไว้
โดยผู้เรียนสำมำรถเลือกลงได้เอง
ซึ่งสอดคล้องกับผูเ้ รียนทุกวัย
ประเด็นครูและ จัดสรรครูและบุคลำกรให้
บุคลำกรทำง เพียงพอ และมีควำมเฉพำะ
กำรศึกษำ
ได้แก่ ครูดนตรีไทย ครูดนตรี
สำกล ครูนำฏศิลป์ วิทยำกร
ทำงดนตรีที่มีควำมรู้ในแต่ละ
ประเภท เช่น วงโยธวำทิต
วงออร์เคสตรำ ดนตรีท้องถิ่น
ดนตรีพื้นบ้ำน เป็นต้น
ประเด็นสภำพ
แวดล้อมและ
สิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้

ทุกโรงเรียนต้องมีครูดนตรีทั้ง
ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสำกล
และครูภูมิปญ
ั ญำ เพื่อให้
ครอบคลุมกำรเรียนกำรสอน
ดนตรี ตลอดจนจัดอบรมดนตรี
ให้ครูทุกปีเป็นประจำทั้งในเรื่อง
กำรสอน กำรพัฒนำทักษะดนตรี
และทักษะทำงวิชำกำร เพื่อให้
ครูสำมำรถเรียนรูด้ ้วยตนเองได้

คือ งบประมำณสนับสนุน
กำรสนับสนุนงบประมำณกำร
พัฒนำ จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่อง จัดซื้อเครือ่ งดนตรี ห้องเรียน
ดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ดนตรีที่มีคณ
ุ ภำพ
ห้องซ้อม อำคำรเรียน เฉพำะที่
มีคุณภำพพร้อมต่อกำรเรียน
และฝึกซ้อมดนตรี ตลอดจน
จัดให้มีศูนย์กำรเรียนรูด้ ้ำน
ดนตรีในสถำนศึกษำ

จัดให้มีครู หรือบุคลำกรด้ำน
ดนตรีเฉพำะทำงด้ำนดนตรีที่มี
ควำมพร้อม เหมำะสม และมี
ครูสอนดนตรีเฉพำะแต่ละชนิด

มีเครื่องดนตรีในสภำพพร้อม
ใช้งำนทั้งเพื่อกำรเรียนกำรสอน
กำรฝึกซ้อม กำรแสดง สื่อ
กำรเรียนกำรสอนดนตรี
ห้องเรียนดนตรี และอำคำร
ดนตรี ที่มีควำมพร้อม
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ตารางที่ 6.11 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรี
ประเด็น
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประเด็นกิจกรรม สนับสนุนงบประมำณเพื่อ
ส่งเสริมกำร
ส่งเสริมกิจกรรมดนตรี และ
เรียนรูด้ นตรี จัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีทั้ง
ภำยในสถำนศึกษำและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ เช่น
จัดทำโครงกำรทำงด้ำนดนตรี
กำรแสดงดนตรีไทยและดนตรี
สำกล เพื่อให้ควำมรู้และสร้ำง
ประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีโอกำสได้
แสดงศักยภำพทำงด้ำนดนตรี
จัดทำโครงกำรควำมร่วมมือ
ร่วมกับองค์กรดนตรีภำยนอก
เพื่อกำรเรียนรู้ดนตรี และกำร
จัดกำรแสดงดนตรีทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน และ
เป็นกำรแลกเปลีย่ นควำมรู้
ในเรื่องดนตรีร่วมกับภูมิภำค
อื่นๆ

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

จัดกิจกรรมที่หลำยหลำย
นอกเหนือจำกกำรแข่งขัน โดย
เป็นควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และหน่วยงำนอื่นๆ สถำนศึกษำ
ชุมชน และงบประมำณเพื่อกำร
ดำเนินกำร

จัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีโดย
ตลอด เพื่อเป็นกำรฝึกฝนและ
พัฒนำผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็น
เลิศทำงด้ำนดนตรีของโรงเรียน
โดยกำรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ดนตรีในทุกระดับในสถำนศึกษำ
ทั้งภำยในโรงเรียนและภำยนอก
โรงเรียนเป็นประจำทุกปี เช่น
จัดทำโครงกำร โครงงำนทั้งงำน
ดนตรีไทยและดนตรีสำกล
กำรแข่งขัน เป็นต้น และจัด
โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถ
ด้ำนดนตรี โดยรวมกลุ่ม
เครือข่ำย/กำรสนับสนุนจำก
มหำวิทยำลัยหรือเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์
เอกดนตรีศึกษำได้จัดกิจกรรม
ร่วมกับสถำนศึกษำ ตลอดจน
จัดโครงกำรเปิดประสบกำรณ์
ดนตรี โดยกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นด้ำนดนตรีร่วมกัน
ในแต่ละภูมิภำค
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ตารางที่ 6.11 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรม
ดนตรีศึกษาในประเทศไทยต่อการสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประชากรกลุม่ ที่ 1
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน
ประเด็น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี (ต่อ)
ประเด็นอื่นๆ กำรกำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อ
มุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
ดนตรี ได้แก่ กำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนดนตรี กำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมดนตรี นโยบำย
ให้นักเรียนทุกคนเล่นดนตรีไทย
เป็นอย่ำงน้อย 1 ชนิด ตำม
ควำมสนใจของผู้เรียน และ
สำมำรถเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ
โดยไม่ต้องแข่งขันเฉพำะ
5 วิชำหลัก กำหนดให้กำรศึกษำ
ในระดับชำติ มีโครงสร้ำง
หลักสูตรวิชำดนตรีภำคปฏิบัติ
เป็นหลักสูตรพื้นฐำน

ประชากรกลุม่ ที่ 2
ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ดนตรีศึกษาของไทย
และนักวิชาการดนตรีศึกษา

ประชากรกลุม่ ที่ 3
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มี
ผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นจากทั่วประเทศ
(6 ภูมิภาค)

กำรกำหนดนโยบำยของทำง
ภำครัฐในประเด็น มิติทำงด้ำน
ดนตรีในอนำคต กำรปรับตัว
เปลี่ยนแปลง และทิศทำงทำง
ด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ เพือ่ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนรับทรำบ
และดำเนินกำรอย่ำงมีระบบ
สอดคล้องกัน กำรวำงนโยบำย
กำรเพิ่มตำแหน่งครูดนตรี กำร
จัดตั้งสถำบันผลิตครูดนตรี และ
สมำคมครูดนตรีแต่ละภูมภิ ำค/
จังหวัด กำรจัดระบบนิเทศภำยใน
ที่มีควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
ผู้ตรวจและครู เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำ และสร้ำงมำตรฐำน
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเทียบเคียงกันได้

กำหนดนโยบำย และกำรส่งเสริม
ให้เด็กเกิดกำรเรียนรู้ดนตรี ซึ่ง
สถำนศึกษำสำมำรถให้ควำม
สำคัญทำงด้ำนดนตรีควบคู่ไปกับ
กำรเรียนด้ำนวิชำกำร เช่น มีสำย
ศิลป์ดนตรี และมีนโยบำยในทำง
กำรศึกษำ ต้องกำรอนุรักษ์และ
ให้เยำวชนตระหนักถึงควำม
สำคัญของเครื่องดนตรีไทย
ดนตรีท้องถิ่น และดนตรีพื้นบ้ำน
เพรำะเยำวชนมีฝีมือในกำรเล่น
ดนตรี ซึ่งควรส่งเสริมนักเรียน
ทุกคนในสถำนศึกษำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
ประจำท้องถิ่นของตนเป็นอย่ำงดี
สำมำรถบรรเลงเครื่องดนตรี
เหล่ำนั้น หรือเผยแพร่สโู่ ลก
ภำยนอกให้เป็นที่รู้จักอย่ำง
แพร่หลำยและมีควำมภำคภูมิใจ
ในวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น
นอกจำกนี้ กระทรวงศึกษำธิกำร
ควรสำรวจโรงเรียนในเรื่อง
ทรัพยำกร สิ่งสนุนทำงด้ำน
ดนตรีไทย ดนตรีสำกล ครูผู้สอน
และโรงเรียนที่มุ่งเน้นด้ำนดนตรี
ว่ำขำดแคลนสิ่งใด เพือ่ สนับสนุน
ในด้ำนนั้น และจัดกิจกรรมทำง
ดนตรีไทยให้เด็ก และครูผู้สอน
มีส่วนร่วม
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จำกข้ อ มู ล ข้ ำ งต้ น สำมำรถสรุ ป ได้ ว่ ำ ภำพรวมจำกข้ อ คิ ด เห็ น ของประชำกรทั้ ง 3 กลุ่ ม
ต่อประเด็นกำรสนับสนุนต่อเนื่องในระยะ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรีของสถำนศึกษำ
ประกอบด้วยประเด็นข้อคิดเห็นที่สอดคล้องกันทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
ประเด็นหลักสูตรและกำรสอน
- ควรมีหลักสูตรเฉพำะด้ำนดนตรีในหลำยลักษณะ และมีวิชำเลือกทำงด้ำนดนตรีที่หลำกหลำย
- ควรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปูพื้นฐำนดนตรีเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษำ–
ชั้นมัธยมศึกษำ
- ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เล่นดนตรีอย่ำงสม่ำเสมอ และมีชั่วโมงสำหรับกำรปฏิบัติดนตรี
มีกำรเรียนกำรสอนดนตรีที่เป็นระบบต่อเนื่อง จำกระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ
- หลักสูตรควรสำมำรถยืดหยุ่นกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำ และสอดคล้องกับบริบทนั้นๆ
- ควรวิเครำะห์ถึงทิศทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีให้สอดคล้องกับนโยบำยในหลำยๆ
ส่วน เพื่อกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต
ประเด็นครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
- ควรจัดสรรครูและบุคลำกรให้เพียงพอ และมีควำมเฉพำะ ได้แก่ ครูดนตรีไทย ครูดนตรี
สำกล ครูนำฏศิลป์ วิทยำกรทำงดนตรีที่มีควำมรู้ในแต่ละประเภท เช่น วงโยธวำทิต วงออร์เคสตรำ
ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้ำน เป็นต้น
- ควรจัดอบรมดนตรีให้ครูทุกปีเป็นประจำทั้งในเรื่อง กำรสอน กำรพัฒนำทักษะดนตรี และ
ทักษะทำงวิชำกำร เพื่อให้ครูสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ประเด็นสภำพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
- ควรจั ดสรรงบประมำณสนั บ สนุ น พัฒ นำ จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี วัส ดุ อุปกรณ์
ห้องเรี ย น ห้ องซ้อม อำคำรเรี ย นเฉพำะที่มีคุณภำพพร้อมต่อกำรเรียนและฝึกซ้อมดนตรีและศูนย์
กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
ประเด็นกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดนตรี
- ควรมีควำมร่วมมือจำกภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ สถำนศึกษำ ชุมชน และงบประมำณ เพื่อ
กำรดำเนินกำรสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดนตรี
- ควรจัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีทั้งภำยในสถำนศึกษำและภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำยหลำย
เช่น จั ดทำโครงกำรทำงด้ำนดนตรี กำรแสดงดนตรีไทยและดนตรีส ำกล เพื่อให้ ควำมรู้และสร้ำง
ประโยชน์ให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกำสได้แสดงศักยภำพทำงด้ำนดนตรี
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- ควรจัดกลุ่มเครือข่ำย/กำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย
- ควรมีโครงกำรควำมร่วมมือร่วมกับองค์กรดนตรีภำยนอกเพื่อกำรเรียนรู้ดนตรี
- ควรมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ในเรื่องดนตรีร่วมกับภูมิภำคอื่นๆ
ประเด็นอื่นๆ
- ควรมีกำรกำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อมุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนดนตรี มิติทำงด้ำนดนตรี
ในอนำคต กำรปรับตัว เปลี่ยนแปลง และทิศทำงทำงด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
- ควรมีกำรจัดตั้งสถำบันผลิตครูดนตรี และสมำคมครูดนตรีแต่ละภูมิภำค/จังหวัด
- ควรมีกำรสำรวจควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในเรื่องทรัพยำกร สิ่ งสนับสนุนทำงด้ำน
ดนตรีไทย ดนตรีสำกล และครูผู้สอน เพื่อสนับสนุนในด้ำนนั้นๆ
นอกจำกนี้ จำกกำรเก็บข้อมูลจำกกำรสำรวจและกำรสัมภำษณ์ประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม พบว่ำ
สำมำรถนำเสนอข้อมูลที่ได้วิเครำะห์เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่สอดคล้องต่อกำรนำไปขยำยผล ปรับปรุง
และเป็นข้อมูลสำหรับกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทยได้ดงั ตารางที่ 6.12
ตารางที่ 6.12 ประเด็นความต้องการเร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเด็น
1 ระดับนโยบาย
หลักสูตรทำงด้ำนดนตรี

ควำมสำคัญของวิชำดนตรี
โครงสร้ำงหลักสูตร

2

งบประมำณ
อัตรำกำลังของครูดนตรี
ระดับจังหวัด
กำรจัดหลักสูตร
ครูและบุคลำกรด้ำนดนตรี

ความต้องการเร่งด่วน
- จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี
- หลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่น และควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรีสำหรับกำรศึกษำทุกระดับ
- กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเกิดควำมสนใจทำงด้ำนดนตรี
- ปรับหลักสูตรให้วิชำดนตรีมีหน่วยกิตมำกขึ้น และจัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นประจำมำกกว่ำ 1 ชั่วโมง/สัปดำห์
- สนับสนุนงบประมำณทำงด้ำนดนตรี
- อัตรำกำลังครูดนตรีเฉพำะด้ำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล
- หลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่นและควำมต้องกำรของชุมชน
และสังคม
- อัตรำกำลังครูดนตรี และครูภูมิปัญญำ
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ตารางที่ 6.12 ประเด็นความต้องการเร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
2 ระดับจังหวัด (ต่อ)
กำรอบรม

กำรเรียนกำรสอน
กำรจัดกิจกรรมดนตรี

กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

3

ระดับสถานศึกษา
หลักสูตรทำงด้ำนดนตรี

งบประมำณ
ผู้อำนวยกำร
สถำนที่

ความต้องการเร่งด่วน
- กำรจัดอบรมสัมมนำผู้บริหำร ให้ทรำบและตระหนักถึงควำม
สำคัญด้ำนดนตรี
- กำรจัดอบรมและสัมมนำครูดนตรี เพื่อหำจุดเด่นจุดด้อย และ
แลกเปลี่ยนควำมรู้และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดนตรี
- กำรประชุมหำจุดเด่นจุดด้อย และแลกเปลี่ยนควำมรู้ร่วมกับ
ครูภูมิปัญญำในท้องถิ่น (ดนตรีพื้นบ้ำน)
- กำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่นำ่ สนใจและทันสมัย
- กำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม/มหกรรมดนตรีระดับภูมิภำค
- จัดโครงกำรอบรมพัฒนำควำมรู้และทักษะปฏิบัติให้นักเรียน
- จัดกิจกรรมดนตรีทั้งภำยในและภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ
เป็นประจำ
- กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงต่ำงๆ ภำครัฐ
- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงสถำนศึกษำ สังคม
และชุมชน
- กำรจัดบริกำรวิชำกำรด้ำนดนตรีจำกสถำบันอุดมศึกษำใน
ลักษณะต่ำงๆ
- จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี
- หลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่น และควำมต้องกำรของชุมชน
และสังคม
- งบประมำณสนับสนุน จัดซื้อเครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์
สื่อกำรเรียนกำรสอน กำรซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
- กำรกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทำงกำรดำเนินงำนทำงด้ำนดนตรี
ภำยในสถำนศึกษำระหว่ำงครู และผูบ้ ริหำร
- ห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม เวทีหรือพื้นที่สำหรับกำรแสดง อำคำร
สถำนที่เหมำะสมกับกำรเรียนดนตรี
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ตารางที่ 6.12 ประเด็นความต้องการเร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
3 ระดับสถานศึกษา (ต่อ)
อัตรำกำลังของครูดนตรี
กำรผลิตครูดนตรีให้มีสมรรถนะ
ที่ตรงต่อควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ
กำรจัดสำระกำรสอนให้เหมำะสม
กับวัยผู้เรียน

กำรจัดกิจกรรมดนตรี

ความต้องการเร่งด่วน
- ครูดนตรีไทย และครูดนตรีสำกล
- ควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งด้ำนดนตรีไทยและดนตรีสำกล
ครูท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชำญท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญำ)
- กำรสนับสนุนสื่อกำรเรียนกำรสอนที่นำ่ สนใจและทันสมัย
- เปิดโอกำสให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนวิชำดนตรีตำมควำม
สนใจ และมีควำมหลำกหลำย
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ต้องจัดจำกประสบกำรณ์
วิทยำกรท้องถิ่น และจำกสถำนที่จริง
- จัดกิจกรรมดนตรีทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำเป็นประจำ
- กำรเรียนกำรสอนดนตรี เพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำร
เข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัย
- กำรจัดกิจกรรมดนตรีสำหรับช่วยเหลืองำนสังคม ชุมชน และ
รักษำวัฒนธรรมไทย
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ตารางที่ 6.13 ประเด็นความต้องการจาเป็นระยะ 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับ
สถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเด็น
1 ระดับนโยบาย
หลักสูตรทำงด้ำนดนตรี
ควำมสำคัญของวิชำดนตรี

โครงสร้ำงหลักสูตร

2

งบประมำณ
อัตรำกำลังของครูดนตรี
ระดับจังหวัด
กำรจัดหลักสูตร

ครู และบุคลำกรด้ำนดนตรี

กำรอบรม

ความต้องการเร่งด่วน
- กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อปูพื้นฐำนด้ำนดนตรีเบื้องต้น
แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำ
- กำหนดทิศทำงทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ให้สอดคล้อง
กับนโยบำยในหลำยๆ ส่วน เพื่อทิศทำงกำรดำเนินงำนในอนำคต
- กำรกำหนดนโยบำยต่ำงๆ เพื่อมุ่งไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำน
ดนตรี มิติทำงด้ำนดนตรีในอนำคต กำรปรับตัว เปลีย่ นแปลง
และทิศทำงด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
- กำรกำหนดวิชำดนตรีและวิชำหลัก
- วิชำเลือกทำงด้ำนดนตรีที่หลำกหลำย
- เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เล่นดนตรีอย่ำงสม่ำเสมอ และมีหลักสูตร
ชั่วโมงสำหรับกำรปฏิบัติดนตรี
- หลักสูตรสำมำรถยืดหยุ่นกับควำมต้องกำรของผู้เรียน เหมำะสม
กับสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ และสอดคล้องกับบริบทนั้นๆ
- สนับสนุนงบประมำณทำงด้ำนดนตรี
- อัตรำกำลังครูดนตรี และบุคลำกรด้ำนดนตรี
- กำรสำรวจควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในเรื่องทรัพยำกร
สิ่งสนับสนุนทำงด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล และครูผู้สอน
เพื่อสนับสนุนในด้ำนนั้นๆ
- จัดสรรครูและบุคลำกรให้เพียงพอ และมีควำมเฉพำะ ได้แก่
ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสำกล ครูนำฏศิลป์ วิทยำกรทำงดนตรี
ที่มีควำมรู้ในแต่ละประเภท เช่น วงโยธวำทิต วงออร์เคสตรำ
ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้ำน เป็นต้น
- จัดอบรมดนตรีให้ครูทุกปีเป็นประจำ ทัง้ ในเรื่องกำรสอน
กำรพัฒนำทักษะดนตรี และทักษะทำงวิชำกำร เพื่อให้ครู
สำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
- กำรจัดอบรมแลกเปลี่ยนควำมรู้ในเรื่องดนตรีร่วมกับภูมิภำคอื่นๆ
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ตารางที่ 6.13 ประเด็นความต้องการจาเป็นระยะ 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับ
สถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
2 ระดับจังหวัด (ต่อ)
กำรเรียนกำรสอน

กำรจัดกิจกรรมดนตรี
กำรสร้ำงควำมร่วมมือ

3

ระดับสถานศึกษา
หลักสูตรทำงด้ำนดนตรี

งบประมำณ

ความต้องการเร่งด่วน
- งบประมำณสนับสนุน พัฒนำ จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องซ้อม อำคำรเรียนเฉพำะ ที่มีคุณภำพ
พร้อมต่อกำรเรียนและฝึกซ้อมดนตรี และศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำน
ดนตรีในสถำนศึกษำ
- จัดกิจกรรมทำงด้ำนดนตรีทั้งภำยในสถำนศึกษำ และ
ภำยนอกสถำนศึกษำที่หลำกหลำย
- กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับภำครัฐและหน่วยงำนอื่นๆ
- กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ และชุมชน
- จัดตั้งสถำบันผลิตครูดนตรี และสมำคมครูดนตรีแต่ละ
ภูมิภำค/จังหวัด
- ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนดนตรีในสถำนศึกษำ
- จัดตั้งสมำคม/สมำพันธ์ดนตรี
- จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะทำงด้ำนดนตรี
- กำรออกแบบหลักสูตรให้สอดรับกับบริบทท้องถิ่น และ
ควำมต้องกำรของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งบประมำณสนับสนุน พัฒนำ จัดซื้อ ซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องซ้อม อำคำรเรียนเฉพำะที่มีคุณภำพ
พร้อมต่อกำรเรียนและฝึกซ้อมดนตรี
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ตอนที่ 3 การนาเสนอข้อมูลความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
จำกกำรวิเครำะห์ผลและจัดทำสรุปผลในประเด็นกำรสนับสนุนโดยเร่งด่วน และกำรสนับสนุน
ต่อเนื่องในระยะ 20 ปี คณะผู้วิจัยได้นำเสนอข้อมูลในลักษณะแผนภำพ กรำฟ และบทสรุป ดังนี้
กลุ่มประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
ตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำ
ของไทย และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ
ตัวแทนครูและนักเรียนที่มีผลงำนทำงด้ำน
ดนตรีศึกษำโดดเด่นจำกทั่วประเทศ
(6 ภูมิภำค)
แผนภาพที่ 6.1 ข้อมูลจากกลุม่ ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม

รวมจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 205 คน ประกอบด้วย ข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรที่สังกัด/อำศัย
อยู่ในภูมิภำคต่ำงๆ ดังนี้ (กลุ่มประชำกรทั้ง 3 กลุ่ม)
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แผนภาพที่ 6.2 จานวนผู้ให้ข้อมูลจากภาคต่างๆ
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ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

แผนภาพที่ 6.3 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรี
ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จำกข้อคิดเห็ น ของกลุ่ มตัว แทนครู ผู้ ส อนดนตรีในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ ที่ให้ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน โดยมีสัดส่วน
มำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ดังนี้
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี ร้อยละ 54.30 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ไม่ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี ร้อยละ 56.95 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงดนตรี
ร้อยละ 67.55 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี ร้อยละ 68.21 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็น เรื่ อง สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกันกับชุมชุน ร้อยละ
59.60 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
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ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูที่มีผลงานทางด้านดนตรีศึกษา
โดดเด่นทั่วประเทศ (6 ภูมิภาค)

แผนภาพที่ 6.4 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนครูที่มีผลงาน
ทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นทัว่ ประเทศ

จำกข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว แทนครู ที่ มี ผ ลงำนทำงด้ ำ นดนตรี ศึ ก ษำโดดเด่ น ทั่ ว ประเทศ
ประกอบด้วยประเด็นต่ำงๆ ที่ให้ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน โดยมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของผู้ตอบ
แบบสำรวจทั้งหมด ดังนี้
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนครูดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ไม่ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนเครื่องดนตรี ร้อยละ 66.67 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนขำดแคลนงบประมำณในกำรสนับสนุนกิจกรรมทำงดนตรี
ร้อยละ 72.22 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง ผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี
ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ไม่ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรส่งท่ำนไปอบรม หรือให้ควำมรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนดนตรีอย่ำงเป็นรูปธรรม ร้อยละ 61.11
ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็น เรื่ อง สถำนศึกษำของท่ำนมีกำรจัดกิจกรรมทำงดนตรีร่วมกันกับชุมชุน ร้อยละ
66.67 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
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ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักเรียนที่มีผลงาน
ทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นทั่วประเทศ (6 ภูมิภาค)

แผนภาพที่ 6.5 ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวแทนนักเรียนที่มีผลงาน
ทางด้านดนตรีศึกษาโดดเด่นทัว่ ประเทศ (6 ภูมิภาค)

จำกข้ อ คิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว แทนนั ก เรี ย นที่ มี ผ ลงำนด้ ำ นดนตรี ศึ ก ษำโดดเด่ น ทั่ ว ประเทศ
ประกอบด้วยประเด็นต่ำง ๆ ที่ให้ข้อคิดเห็นในทิศทำงเดียวกัน โดยมีสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของ
ผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ดังนี้
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีครูดนตรีที่เพียงพอ ร้อยละ 77.22 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีสถำนที่เรียนดนตรีที่เหมำะสม ร้อยละ 83.33 ให้ข้อ
คิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีวิชำเลือกทำงดนตรี ร้อยละ 61.11 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีหลักสูตร หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับดนตรี
ในท้องถิ่น ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง สถำนศึกษำของท่ำนมีสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ดนตรี ร้อยละ 72.22 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง นักเรียนชอบเรียนดนตรีในโรงเรียนหรือไม่ ร้อยละ 83.33 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็นเรื่อง นักเรียนได้มีโอกำสไปชมกำรแสดงดนตรีภำยนอกโรงเรียน โดยโรงเรียนหรือครู
เป็นผู้พำไป ร้อยละ 55.56 ให้ข้อคิดเห็นว่ำ “ใช่”
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- ประเด็ น เรื่ อ ง ครู ด นตรี ที่ โ รงเรี ย นมี วิ ธี ก ำรสอนดนตรี ที่ น่ ำ สนใจ ร้ อ ยละ 88.89 ให้ ข้ อ
คิดเห็นว่ำ “ใช่”
- ประเด็น เรื่ อง ผู้ บ ริห ำรในสถำนศึกษำให้ ควำมสำคัญกับวิช ำดนตรี ร้อยละ 55.56 ให้ ข้อ
คิดเห็นว่ำ “ใช่”
จำกข้ อ มู ล กำรส ำรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล กลุ่ ม ประชำกร จ ำนวน 3 กลุ่ ม ประกอบไปด้ ว ย
1) ตัว แทนครู ผู้ ส อนดนตรี ในโรงเรี ยนสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.)
2) ตัวแทนนักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย และนักวิชำกำรดนตรีศึกษำ 3) ตัวแทนครู และ
นั กเรี ย นทั่ว ประเทศซึ่ งผ่ ำนกำรศึกษำส ำรวจทรัพ ยำกรทำงด้ำนดนตรีศึ กษำในสถำนศึกษำสั งกั ด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย และใช้กำรประชุมสัมมนำ (Seminar:
Brain Storming/Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมและวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็นจำก
ผู้มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholders) ในกำรจัดกิจกรรมดนตรีศึกษำในประเทศไทย ร่วมกับกำรใช้
แบบสอบถำมปลำยเปิดออนไลน์ซึ่งตั้งประเด็นแบบกึ่งโครงสร้ำง (Semi–structured Selection Issue)
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง สรุ ป ได้ ว่ ำ ควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ของครู ผู้ ส อนดนตรี ใ นโรงเรี ย นสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) นักพัฒนำหลักสูตรดนตรีศึกษำของไทย นักวิชำกำรดนตรี
ศึกษำ ครูและนักเรียนทั่วประเทศ ระยะเร่งด่วน คือ บุคลำกรและจำนวนอัตรำบรรจุผู้ที่จบกำรศึกษำ
ทำงด้ำนดนตรีโ ดยตรง เครื่ องดนตรี กิจกรรมดนตรี งบประมำณ และกำรสนับสนุนจำกผู้ บริห ำร
สถำนศึกษำ ส่วนระยะยำว คือ นโยบำยกำรสนับสนุนแบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของผู้บริหำรภำครัฐ

บทที่ 7
การนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรม
ในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย
เมื่อพิจารณาตามกรอบ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล (พ.ศ.2560–2579) แล้ว พบว่า
รัฐบาลให้ความสาคัญใน 3 มิติ 6 ประเด็น ดังแผนภาพที่ 7.1

แผนภาพที่ 7.1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล (พ.ศ.2560–2579)
ที่มา: https://www.royalthaipolice.go.th/downloads 60–79.pdf

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ทาการวิเคราะห์กรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ประกอบกับกรอบทิศทางตามนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 กรอบทิศทางตาม
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) รวมทั้ งข้ อ เสนอของสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม เพื่อจัดทากรอบทิศทางยุทธศาสตร์ด้าน
วัฒ นธรรม ระยะ 20 ปี โดยมีเป้ าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติมีภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ที่ดี และได้รับการยอมรับในเวทีทาง
วัฒ นธรรมระดับ สากล ผลั กดัน สั งคมไทยให้ เป็น สั งคมแห่ งคนดี มี คุณธรรม จริย ธรรม เอื้ออาทร
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มีความปรองดองสมานฉันท์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้ และความ
มั่งคั่งจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยกรอบทิศทางดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ใน 5 ยุทธศาสตร์ จานวน 18 โครงการสาคัญ งบประมาณรวม
ในการดาเนินงานทั้งสิ้น 79,025,740,000 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ซึ่งปรากฏรายละเอียดดังนี้
1) ด้านความมั่นคง จะดาเนินการเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และสนับสนุนงานรักษา
ความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยภายใน งบประมาณรวม 5,234,000,000 บาท โดยมี 2 โครงการ
สาคัญ คือ โครงการเฉลิ มพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว และพระบรมวงศานุว งศ์ และ
โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนไทยสันติสุข
2) ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น จะด าเนิ น การเพื่ อ ใช้มิ ติ ท างวั ฒ นธรรม
สนั บ สนุ น การพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริ การ พัฒ นาผู้ ประกอบการและเศรษฐกิ จชุม ชน รวมทั้ ง
เชื่อมโยงกับ ภูมิภ าคและเศรษฐกิจ โลก งบประมาณรวม 27,761,000,000 บาท โดยมี 4 โครงการ
สาคัญ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โครงการสร้าง
รายได้จากการต่อยอดทุนและมรดกทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และนาความเป็นไทยสู่สากล และโครงการวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่ดิจิทัล
3) ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน จะด าเนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย งบประมาณรวม 42,910,000,000 บาท
โดยมี 7 โครงการสาคัญ คือ โครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาพุทธและศาสนาอื่น โครงการส่งเสริม
คุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้าง
อัตลั กษณ์และความเป็ น ไทย โครงการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สั งคมและวัฒ นธรรม
โครงการปฏิรูป การศึกษาด้านวัฒ นธรรม และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกและภูมิปัญญาทาง
ศิลปวัฒนธรรม
4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม จะดาเนินการเพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คม ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน เสริ ม สร้ า ง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย งบประมาณรวม 2,700,000 บาท
โดยมี 2 โครงการส าคั ญ คื อ โครงการส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การดาเนินงานวัฒนธรรม และโครงการเสริม สร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตใน
สังคมผู้สูงอายุ
5) ด้านการปรั บสมดุ ลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครั ฐ จะดาเนินการปรับปรุง
โครงสร้าง บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม
พั ฒ นากลไก สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การงานวั ฒ นธรรม งบประมาณรวม 420,000,000 บาท
(กระทรวงวัฒนธรรม, 14 พฤศจิกายน 2559)

301
จากข้างมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า จากกรอบงบประมาณที่วางแผนในการจัดสรรหรือเตรียมการ
ดาเนินโครงการต่างๆ นั้น กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสาคัญไล่เรียงตามวงเงินงบประมาณตามลาดับ
ด้านที่ 1–5 โดยให้ความสาคัญด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นหลัก รองลงมาด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงลดหลั่นกันลงมา
อนึ่ง ดนตรีศึกษา (Music Education) เป็นศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะที่ต่างกับสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ
มี ม าแล้ ว มากกว่ า ร้ อ ยปี มี ก ารประสาทปริ ญ ญาถึ ง ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ปรากฏศาสตราจารย์ แ ละ
ผู้ เชี่ย วชาญกระจายอยู่ ทั่ว ทุ กมุมโลก ทั้ งนี้ ดนตรี ศึกษา หมายถึง ศาสตร์ที่ใช้ด นตรีเป็น เครื่องมื อ
(tools) ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา จริ ย า อารมณ์ สั ง คม ตลอดจนเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
พัฒนาการทางด้านร่ างกายตามช่วงวัยต่างๆ ให้ถึง พร้อมความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบสถานศึกษาและตามอัธยาศัย
ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูง มีความเป็นเลิศทั้งด้านองค์ความรู้สอดคล้องตรงกับปรัชญา
ดนตรีศึกษาโลกที่ถูกต้อง และมีทักษะการสอนการวิ จัยที่เชี่ยวชาญเพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ดังนั้น จากข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ภาคสนาม แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติ
ดนตรีศึกษาที่ตรงกับความต้องการและบริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้า พบว่า แนวนโยบาย
การส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย สามารถจัดอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ
กระทรวงวัฒนธรรม ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายเสนอแนะมี 5 เรื่อง ได้แก่
นโยบายพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ 1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีศึกษา 2) ด้าน
บุคลากรดนตรีศึกษา 3) ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ 4) ด้านกิจกรรมดนตรี 5) ด้านผู้บริหาร
สถานศึกษา อีกทั้ง การกากับติดตามนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน คณะผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลแล้ว พบว่า ควรมีการนาเสนอการบริหารนโยบายเสนอแนะร่วมด้วย ได้แก่ ควรบริหารจัดการให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยต้องใช้กลยุทธ์ การบูรณาการบริหาร 3 กระทรวง 2 ระยะการขับเคลื่อน 3
ระดับบริหารงาน และควรมีการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพระดับความสาเร็จของการนา
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติด้วยใน 2 มิติ ดังนั้น ในการนาเสนอและวิเคราะห์ผลคณะผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น
2 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 นโยบายเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในวัตถุประสงค์ที่ 1–3 พบว่า แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรม
ในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย สามารถจัดอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นโยบายเสนอแนะมี 5 เรื่อง ได้แก่ นโยบายพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีศึกษา 2) ด้านบุคลากรดนตรีศึกษา
3) ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ 4) ด้านกิจกรรมดนตรี 5) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
1) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ควรน ายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒ นธรรมเสนอบูรณาการร่วมกับหลักสู ตรชาติและการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์
ด้า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั กยภาพคน เพื่ อสนั บสนุน การพัฒ นาศั กยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต
ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้
ดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งเน้นภายใต้ 6 โครงการ
สาคัญของกระทรวงวัฒนธรรม คือ โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศาสนา ศิล ปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒ นธรรม และโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับนโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรม
2) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านบุคลากรดนตรีศึกษา
ควรน ายุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงวัฒ นธรรมเสนอบู รณาการร่ ว มกั บหลั กสู ตรการผลิ ตครู
ดนตรีศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในทุกระดับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวง โดยการเจรจาความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการรองรับอัตราบรรจุครูดนตรีศึกษาแบบครบถ้วนและเพียงพอ
รวมถึงกระทรวงวัฒนธรรมควรมีนโยบายสนับสนุนครูภูมิปัญญาที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในมิติของ
การสนับสนุนและบริการความรู้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงทุกความต้องการของแต่ละพื้นที่ หรือพัฒนา
ครูแกนนาด้านวัฒนธรรมที่ใช้ครูดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือโครงการหลักของกระทรวงวัฒนธรรม
3) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยมีนโยบายประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณและ/หรือ
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จัดหาเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล และเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา โดยมี
วัฒนธรรมแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหลัก ตลอดจนกากับติดตามและประเมินผลด้วย
4) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านกิจกรรมดนตรี
ควรน ายุ ทธศาสตร์ ของกระทรวงวั ฒ นธรรม สนับสนุ นกิจกรรมการจัด การเรียนการสอน
ดนตรีศึกษาทุกระดับการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อการแสดง
และการประกวดแข่งขันดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านในระดับสถานศึกษา จังหวัด และชาติ
อย่างมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนตลอดปีงบประมาณ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการหลัก ตลอดจนกากับติดตามและประเมินผลด้วย
5) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมบริหารความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
บูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรการผลิตผู้บริหารการศึกษาและ/หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ (ผู้บริหารแกนนาวัฒนธรรมระดับสถานศึกษา) ในเรื่องยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้ดนตรีไทย
ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งเน้นภายใต้ 6 โครงการสาคัญของ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจและการสนับสนุนส่งเสริมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะสามารถ
นาไปสู่ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ตอนที่ 2 การบริหารนโยบายเสนอแนะ
พบว่า ควรบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และนโยบายโดยควร
ใช้กลยุทธ์ 3 บูรณาการความร่วมมือ 2 ระยะ 3 ระดับการขับเคลื่อน อันนาไปสู่ความความสาเร็จตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ต่อไป คือ
1) 3 บู ร ณาการความร่ ว มมื อ นั้ น กระทรวงวั ฒ นธรรมควรบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน และ/หรือ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความมั่นคง เพราะต้นน้าการ
พัฒนาอยู่ที่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา
และตามอัธยาศัย ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในสถานศึกษาและ/หรือกากับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทยทั้งสิ้น สามารถออกแบบนโยบาย หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ให้เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการประเมินผลและกากับติดตามได้
โดยง่าย ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในการบูรณาการดังแผนภาพที่ 7.2
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน: ดนตรีศึกษาของประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาดไทย

3 บูรณาการความร่วมมือ 2 ระยะ 3 ระดับการขับเคลื่อน

แผนภาพที่ 7.2 สรุปแสดง 3 บูรณาการความร่วมมือ 2 ระยะ
3 ระดับการขับเคลื่อนระยะเร่งด่วนและระยะยาว

2) ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะ 2 ระยะการขับเคลื่อน 3 ระดับ คือ
ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับกระทรวง ในระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 7.1
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ตารางที่ 7.1 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
เร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรีของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเด็น
1 ระดับนโยบาย
หลักสูตรทางด้านดนตรี

ความสาคัญของวิชาดนตรี

โครงสร้างหลักสูตร

งบประมาณ

อัตรากาลังของครูดนตรี

2

ระดับจังหวัด
การจัดหลักสูตร

ครู และบุคลากรด้านดนตรี
การอบรม

ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะ
- การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านดนตรี ให้สอดรับกับ
บริบ ทท้องถิ่น ความต้องการของชุม ชนและสัง คม โดย
การบูรณาการนโยบาย 3 กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
- การจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ส าหรั บ การศึ ก ษาทุ ก
ระดับตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา มุ่งเน้นการ
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนใจทางด้ า น
ดนตรี ไ ทย อาเซี ย นและนานาชาติ โดยการบู ร ณาการ
นโยบาย 3 กระทรวงหลั ก อั นได้ แก่ กระทรวงวั ฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
- การปรับหลักสูตรให้วิชาดนตรีมีหน่ว ยกิตมากขึ้น และ
จัดการเรียนการสอนเป็นประจามากกว่า 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
โดยการบู ร ณาการนโยบาย 2 กระทรวงหลั ก อั น ได้ แ ก่
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
- การสนับสนุนงบประมาณทางด้านการจัดซื้อเครื่องดนตรี
และกิจกรรมดนตรี โดยการบูรณาการนโยบาย 2 กระทรวง
หลัก อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
- การเพิ่มกรอบอัตรากาลังครูดนตรีเฉพาะด้านดนตรีไทย
และดนตรีสากล โดยการบูรณาการนโยบาย 2 กระทรวงหลัก
อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
- การพัฒนาหลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่นและความ
ต้อ งการของชุม ชนและสัง คมให้ส อดคล้อ งกับ นโยบาย
ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด
- สนับสนุนครูภูมิปัญญาโดยวัฒนธรรมจังหวัด
- การจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารให้ทราบและตระหนักถึง
ความสาคัญทางดนตรี
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ตารางที่ 7.1 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
เร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
2 ระดับจังหวัด (ต่อ)
การอบรม (ต่อ)

การเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมดนตรี

การสร้างความร่วมมือ

3

ระดับสถานศึกษา
หลักสูตรทางด้านดนตรี

ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะ
- การจัดอบรมและสัมมนาครูดนตรี เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อย
และแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนดนตรีในระดับจังหวัด
- การประชุ ม หาจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ยและแลกเปลี่ ย นความรู้
ร่ ว มกั บ ครู ภู มิ ปั ญ ญาในท้ อ งถิ่ น (ดนตรี พื้ น บ้ า น) โดย
วัฒนธรรมจังหวัด
- การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย
ด้านดนตรี โดยความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมจังหวัดและ
ศึกษาธิการจังหวัด
- การเพิ่มการแข่งขันศิลปหัตถกรรม/มหกรรมดนตรีระดับ
ภูมิภาค
- การจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะปฏิบัติให้
นักเรียนในระดับจังหวัด
- การจัดกิจกรรมดนตรีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เป็นประจาโดยการสนับสนุน ส่งเสริมจากวัฒนธรรมจังหวัด
และศึกษาธิการจังหวัด
- การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงต่างๆ
ภาครัฐ
- การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา
สังคมและชุมชน
- การจัดบริการวิชาการด้านดนตรีจากสถาบันอุดมศึกษา
ในลั กษณะต่ า งๆ โดยวั ฒ นธรรมจั ง หวัด และศึกษาธิ การ
จังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมและ
นโยบาย
- การพัฒนาหลักสูตรสอดรับกับบริบทท้องถิ่น และความ
ต้องการของชุมชนและสังคม
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ตารางที่ 7.1 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
เร่งด่วนในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
3 ระดับสถานศึกษา (ต่อ)
งบประมาณ

ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะ

- การขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณสนั บ สนุ น จั ด ซื้ อ
เครื่องดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การซ่อม
บารุงเครื่องดนตรีจากหน่วยงานบริหารระดับท้องถิ่น
ผู้อานวยการ
- การกาหนดวิสั ยทัศน์ แนวทางการดาเนินงานทางด้าน
ดนตรี ภายในสถานศึกษาระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน
ศิษย์เก่า/ปัจจุบันและผู้บริหารสถานศึกษา
สถานที่
- การพัฒนาห้องเรียน ห้องฝึกซ้อม เวทีหรือพื้นที่สาหรับ
การแสดง อาคารสถานที่เหมาะสมกับการเรียนดนตรี โดย
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารระดับท้องถิ่น
อัตรากาลังของครูดนตรี
- การขอรับ การสนั บ สนุ น จากวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ในด้ า น
บุคลากรครูดนตรีและครูภูมิปัญญา
การผลิตครูดนตรีให้มีสมรรถนะที่ - การพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านดนตรีไทยและ
ตรงต่อความต้องการของสถานศึกษา ดนตรีสากล ครูท้องถิ่นจากผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น (ครูภูมิปัญญา)
โดยขอรับการสนับสนุนจากวัฒนธรรมจังหวัด
การจัดสาระการสอนให้เหมาะสม - การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและทันสมัย
กับวัยผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิ ชาดนตรีตาม
ความสนใจ และมีความหลากหลาย จัดการเรียนการสอน
ดนตรีต้องจัดจากประสบการณ์ วิทยากรท้องถิ่น และจาก
สถานที่จริง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมดนตรีทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเป็นประจา ตลอดจนการเรียนการ
สอนดนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิ ท ยาลั ย โดยประสานขอความอนุ เ คราะห์ จ าก
วัฒนธรรมจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
การจัดกิจกรรมดนตรี
- การประสานการจัดกิจกรรมดนตรีสาหรับช่วยเหลืองาน
สังคม ชุมชนและรักษาวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจังหวัด
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ตารางที่ 7.2 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
จาเป็น ระยะ 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวั ดและระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา
ลาดับ
ประเด็น
1 ระดับนโยบาย
หลักสูตรทางด้านดนตรี

ความสาคัญของวิชาดนตรี

โครงสร้างหลักสูตร

งบประมาณ

อัตรากาลังของครูดนตรี

ความต้องการจาเป็น (Needs) และกิจกรรมเสนอแนะ
- การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานด้านดนตรีเบื้องต้น
แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ทั้งประเทศ
ไทย โดยมุ่งเน้นที่มิติดนตรีศึกษาเป็นหลัก โดยการบูรณาการ
นโยบาย 3 กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
- การก าหนดทิ ศ ทางการจั ด การเรี ย นการสอนดนตรี ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายในหลายๆ ส่ ว น เพื่ อ ทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานในอนาคต รวมถึงการกาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อมุ่ง
ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านดนตรี มิติทางด้านดนตรีในอนาคต
การปรั บ ตั ว เปลี่ ย นแปลง และทิ ศ ทางทางด้ า นดนตรี ใ น
สถานศึกษา
- การกาหนดวิชาดนตรีและวิชาหลัก เพิ่มวิชาเลือกทางด้าน
ดนตรีที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผู้เรีย นได้เล่น ดนตรีอย่ า ง
สม่ าเสมอ และมี ชั่ ว โมงส าหรั บ การปฏิ บั ติ ด นตรี ตลอดจน
พัฒนาหลักสูตรให้สามารถยืดหยุ่นกับความต้องการของผู้เรียน
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และสอดคล้องกับ
บริบทนั้นๆ โดยการบูรณาการนโยบาย 2 กระทรวงหลัก อันได้แก่
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
- การสนับสนุนงบประมาณทางด้านดนตรี โดยการบูรณาการ
นโยบาย 3 กระทรวงหลั ก อั น ได้ แ ก่ กระทรวงวั ฒ นธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย
- การเพิ่มอัตรากาลังครูดนตรี และบุคลากรด้านดนตรี โดย
การบูรณาการนโยบาย 2 กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวง
วัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ
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ตารางที่ 7.2 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
จาเป็น ระยะ 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
2 ระดับจังหวัด
การจัดหลักสูตร

ครู และบุคลากรด้านดนตรี

การอบรม

การเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมดนตรี

การสร้างความร่วมมือ

ความต้องการจาเป็น (Needs) และกิจกรรมเสนอแนะ
- การส ารวจความต้องการของสถานศึกษาในเรื่องทรัพยากร
สิ่งสนับสนุนทางด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล และครูผู้สอน เพื่อ
สนั บ สนุ น ในด้ า นนั้ น ๆ โดยการสนั บ สนุ น เชิ ง นโยบายจาก
วัฒนธรรมจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
- การจัดสรรครูและบุคลากรให้เพียงพอ และมีความสามารถ
เฉพาะทาง ได้แก่ ครูดนตรีไทย ครูดนตรีสากล ครูนาฏศิลป์
วิทยากรทางดนตรีที่มีความรู้ในแต่ละประเภท เช่น วงโยธวาทิต
วงออร์เคสตรา ดนตรีท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น โดยการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากวัฒนธรรมจังหวัด และศึกษาธิการ
จังหวัด
- การจัดอบรมดนตรีให้ครูทุกปีเป็นประจาทั้งในเรื่องการสอน
การพั ฒ นาทั ก ษะดนตรี และทั ก ษะทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้ ค รู
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ตลอดจนจัดกิจกรรมการอบรม
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องดนตรีร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ โดยการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากวัฒนธรรมจังหวัดและศึกษาธิการ
จังหวัด
- การสนับสนุนงบประมาณ พัฒนา จัดซื้อ ซ่อมบารุงเครื่อง
ดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องซ้อม อาคารเรียนเฉพาะ
ที่มีคุณภาพพร้อมต่อการเรียนและฝึกซ้อมดนตรี และศูนย์การ
เรียนรู้ด้านดนตรีในสถานศึกษา โดยการสนับสนุนเชิงนโยบาย
จากวัฒนธรรมจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
- การจั ด กิจ กรรมทางด้ า นดนตรีทั้ ง ภายในสถานศึกษาและ
ภายนอกสถานศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย โดยการสนั บ สนุ น เชิ ง
นโยบายจากวัฒนธรรมจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
- การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ
- การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และชุมชน
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ตารางที่ 7.2 ความต้ องการจ าเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะจากประเด็น ความต้องการ
จาเป็น ระยะ 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของสถานศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ประเด็น
2 ระดับจังหวัด (ต่อ)

ความต้องการจาเป็น (Needs) และกิจกรรมเสนอแนะ
- การจัดตั้งสถาบันผลิตครูดนตรี และสมาคมครูดนตรีแต่ละ
ภู มิ ภ าค/จั ง หวั ด การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นดนตรี ใ น
สถานศึ ก ษาหรื อ จั ด ตั้ ง สมาคม/สมาพั น ธ์ ด นตรี โดยการ
สนับสนุนเชิงนโยบายจากวัฒนธรรมจังหวัด และศึกษาธิการ
จังหวัด

3

ระดับสถานศึกษา
หลักสูตรทางด้านดนตรี

งบประมาณ

- การจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะทางด้านดนตรี รวมถึงการออกแบบ
หลักสูตรให้สอดรับกับบริบทท้อ งถิ่น และความต้องการของ
ชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น
- การสนั บ สนุ น งบประมาณ พั ฒนา จั ด ซื้ อ ซ่ อมบ ารุง เครื่อง
ดนตรี วัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องซ้อม อาคารเรียนเฉพาะ
ที่มีคุณภาพพร้อมต่อการเรียนและฝึกซ้อมดนตรี โดยขอรับการ
สนับสนุนจากองค์การบริหารระดับท้องถิ่น

จากตารางที่ 7.2 ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะระยะเร่งด่วน และ
ระยะยาว 20 ปี ในระดับนโยบาย ระดับจังหวัด และระดับสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
ด้านดนตรีของสถานศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งระยะเร่งด่วนหรือระยะยาว 20 ปี ก็ตาม ประชากร/
กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้งหมด รวมถึงจานวนความถี่ของข้อมูลแสดง
ให้เห็นว่ามิติทางด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมและงบประมาณ ล้วนเป็นความต้องการจาเป็นและ
นโยบายที่จาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงเป็น Common Data Set สาคัญ สาหรับผู้บริหารทุก
ระดับที่สามารถใช้เป็นกรอบหรือประเด็นนโยบายเสนอแนะ เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
ระยะต่างๆ ต่อไป
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ทั้งนี้ ข้อค้นพบอีกประการคือ ความต้องการจาเป็น (Need) และกิจกรรมเสนอแนะ 2 ระยะ
3 ระดับนั้น มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐ บาลทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่จะดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมทั้งสร้างความอยู่ดีมีสุ ขของครอบครัวไทย โดยที่กระทรวงวัฒนธรรมจะจัด
โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม และโครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็น 4 ใน 7 โครงการสาคัญที่สอดคล้องกับข้อ
ค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ ดังนั้น จากข้อค้นพบดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงขอนาเสนอกรอบการประเมินแผน
กลยุทธ์ระยะ 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579) มิติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน: ดนตรีศึกษาของประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณานอกเหนือจากการ
ประเมิน ในมิติเชิงปริ มาณเท่านั้ น ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแต่ล ะระดับของประเด็นการ
พิจารณานั้นสาคัญยิ่ง เพราะสมรรถนะ (Outcome) ในมิติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จาเป็นต้องสามารถสะท้อนในมิติคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ได้ด้วย จึงจะบรรลุยุทธศาสตร์และตอบ
โจทย์ การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งคณะผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลความ ต้องการจาเป็น (Need) และกิจ กรรม
เสนอแนะ 2 ระยะ 3 ระดับ จึงขอนาเสนอกรอบการประเมินคุณภาพประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพคน ในระดั บ การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ รั บ นโยบายจาก
กระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อนการบรรลุแผน/โครงการโดยจาแนกออกเป็น 5 ระดับ โดยคณะผู้วิจัย
ขอนาเสนอกรอบการประเมินใน 2 มิติ คือทางด้านแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว 20 ปี ดนตรี ศึ ก ษา และมิ ติ ใ นภาพรวมของยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ของกระทรวงวั ฒ นธรรม
ดังตารางที่ 7.3
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ตารางที่ 7.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “การดาเนินงาน” ของหน่วยงานที่รับนโยบายด้าน
“ดนตรีศึกษา” จากกระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อน
ระดับคุณภาพ
คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้
ดีเยี่ยม (Excellent) - มีผ ลการดาเนิ น งานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม หรือแนวปฏิบัติระดับ
นานาชาติในการตอบสนองต่อแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วน
และระยะยาว 20 ปี โดยมีผลการดาเนินงานแสดงถึงความเป็นหน่วยงาน
ที่เป็นผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม
- มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา วัฒนธรรมหรือ
สังคม และมีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจน สูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดในเรื่องแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว
20 ปี หรือ
- มีผลงานที่โดดเด่นสามารถเทียบเคียง เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
(Benchmark)
ดีมาก (Very Good) - มีผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็น แนวปฏิบั ติ ที่ ดี หรื อ แนวปฏิ บั ติ ระดั บ ชาติ
ในการตอบสนองต่อแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะ
ยาว 20 ปี โดยมี ผ ลการด าเนิ น งานแสดงถึ ง ความเป็ น ผู้ น าที่ ส ะท้ อ น
อัตลักษณ์ตามพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม
- มีผ ลการดาเนิ น งานที่ สู งกว่า เป้าหมายที่กาหนดไว้โ ดยพิจารณาตาม
ศั ก ยภาพและบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ ในการตอบสนองแผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี และ
- สามารถสร้ า งแนวโน้ ม ที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผลการด าเนิ น งานตาม
พัน ธกิ จ เป้ าหมายของแต่ ล ะพื้ น ที่ ด้า นการตอบสนองต่ อ แผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี
ดี (Good)
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็น แนวปฏิ บัติ ที่ ดี หรื อแนวปฏิ บั ติร ะดับ ชาติ
ในการตอบสนองต่อแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะ
ยาว 20 ปี โดยมี ผ ลการด าเนิ น งานแสดงถึ ง ความเป็ น ผู้ น าที่ ส ะท้ อ น
อัตลักษณ์ตามพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม
- สามารถสร้ า งแนวโน้ ม ที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งของผลการด าเนิ น งานตาม
พัน ธกิ จ เป้ าหมายของแต่ ล ะพื้ น ที่ ด้า นการตอบสนองต่ อ แผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี

313
ตารางที่ 7.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “การดาเนินงาน” ของหน่วยงานที่รับนโยบายด้าน
“ดนตรีศึกษา” จากกระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อน (ต่อ)
ระดับคุณภาพ
พอใช้ (Fair)

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้
- มีก ารวางแผนแต่ยัง ไม่ ได้ ดาเนิน การ หรื อมี ห ลั กฐานการดาเนิน งาน
แต่ไม่เชื่อมโยงเป็นไปตามแผนที่กาหนด ในเรื่องการดาเนินงานตามแผน
นโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานที่ตอบโจทย์ต่อแผน
นโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี ในบางประเด็น
และ
- มีผลการดาเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ หากมีการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยจะสามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
หน่วยงานได้
ต้องปรับปรุง
- ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน หรือไม่มีผลการดาเนินงานที่บรรลุตาม
(Improvement Required) พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานที่ตอบตอบสนองต่อแผนแผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
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ตารางที่ 7.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “สมรรถนะ” ที่เกิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ดีเยี่ยม (Excellent)

- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย ม หรื อ แนวปฏิ บั ติ ร ะดั บ
นานาชาติด้านผลการประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วน
และระยะยาว 20 ปี
- มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา วัฒนธรรมหรือ
สั ง คม และมี ผ ลการด าเนิ น งานที่ ดี เ ยี่ ย มอย่ า งชั ด เจน สู ง กว่ า เป้ า หมายที่
กาหนดในเรื่องแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี
หรือ
- มีผลงานที่โดดเด่นด้านสมรรถนะของผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบสามารถ
เทียบเคียง เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ (Benchmark)

ดีมาก (Very Good)

- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หรื อ แนวปฏิ บั ติ ร ะดั บ ชาติ
ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ตามแผนแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและ
ระยะยาว 20 ปี
- มีผลการดาเนินงานที่สงู กว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว้โดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ ในการตอบสนองแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ยุ ท ธศาสตร์ กระทรวงวั ฒ นธรรม ด้ า นผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ประชาสั ง คมหรือ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders) ตามแผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี และ
- สามารถสร้างแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
เป้าหมายของแต่ละพื้นที่ด้านการตอบสนองต่อแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา”
ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี

ดี (Good)

- มี ผ ลการด าเนิ น งานสอดคล้ องตามเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานและกระทรวง
วัฒ นธรรมกาหนด โดยมี การกาหนดทิ ศทางและความชัด เจนด้า นผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามแผนแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี และ
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ตารางที่ 7.4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “สมรรถนะ” ที่เกิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม (ต่อ)
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ดี (Good)
(ต่อ)

- มีผลการดาเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่หน่วยงานของตนกาหนด โดยมีการ
วางแผน หรือการดาเนินงานที่มุ่งเน้นในด้านผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามแผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานตน
โดยมี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ด้ า นผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามแผน
นโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี

พอใช้ (Fair)

- มีการวางแผนแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือมีหลักฐานการดาเนินงานแต่
ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติหรือแผนการดาเนินงานด้านผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามแผนแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี
หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานด้านผลการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามแผนนโยบาย “ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี และ
- มีผ ลการดาเนินการยังไม่บรรลุ เป้าหมายที่หน่ว ยงานกาหนดไว้ด้าน
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ตามแผนนโยบาย “ดนตรี ศึ กษา” ระยะเร่ งด่ ว นและ
ระยะยาว 20 ปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยจะสามารถ
บรรลุพันธกิจเป้าหมายของหน่วยงานได้

ต้องปรับปรุง

- ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน หรือไม่มีผลการดาเนินงานที่บรรลุตาม
(Improvement Required) พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานด้านผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามแผนนโยบาย
“ดนตรีศึกษา” ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน
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ตารางที่ 7.5 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “การดาเนินงาน” ของหน่วยงานที่รับนโยบายจาก
กระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อน
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ดีเยี่ยม (Excellent)

- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เยี่ ย ม หรือแนวปฏิบั ติ ระดั บ
นานาชาติในการตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการดาเนินงาน
แสดงถึ ง ความเป็ น หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ น าที่ ส ะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ ต ามพั น ธกิ จ
กระทรวงวัฒนธรรม
- มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา วัฒนธรรมหรือสังคม
และมีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจนสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในเรื่อง
การตอบสนองยุท ธศาสตร์ชาติ และยุ ทธศาสตร์กระทรวงวั ฒนธรรม (พ.ศ.
2560–2579) หรือ
- มีผลงานที่โดดเด่นสามารถเทียบเคียง เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้
(Benchmark)
- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ในการ
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลการดาเนินงานแสดงถึงความเป็น
ผู้นาที่สะท้อนอัตลักษณ์ตามพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริบทของแต่ละพื้นที่ ในการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ และ
- สามารถสร้างแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ
เป้ า หมายของแต่ ล ะพื้ น ที่ ด้ า นการตอบสนองต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ช าติ และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579)
- มี ผ ลการด าเนิ น งานสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานและกระทรวง
วัฒนธรรมกาหนด โดยมีการกาหนดอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญ มีทิศทาง
และความชัดเจนตามบริบทแต่ละพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่หน่วยงานของตนกาหนด โดยมีการ
วางแผน และมีการดาเนินงานที่สอดคล้องตามพันธกิจกระทรวงวัฒนธรรม
โดยพิ จ ารณาจากความสอดคล้ องกับ แผนยุท ธศาสตร์กระทรวงวั ฒ นธรรม
(พ.ศ.2560–2579) และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานตน
โดยมี แ ผนการด าเนิ น งานในอนาคตที่ มุ่ ง เน้ น ต่ อ การตอบสนองต่ อ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579)

ดีมาก (Very Good)

ดี (Good)
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ตารางที่ 7.5 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “การดาเนินงาน” ของหน่วยงานที่รับนโยบายจาก
กระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อน (ต่อ)
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

พอใช้ (Fair)

- มีการวางแผนแต่ ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือมีหลักฐานการดาเนินงานแต่ไ ม่
เชื่อมโยงเป็นไปตามแผนที่กาหนด ในเรื่องการดาเนินงานตามพันธกิจของ
หน่ ว ยงานตอบสนองต่ อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
วัฒนธรรม หรือ
- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ บ รรลุ เป้ า หมายของหน่ ว ยงานที่ ต อบโจทย์ ต่ อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579) ใน
บางประเด็น และ
- มีผลการดาเนิน งานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ หากมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อยจะสามารถบรรลุพันธกิจ เป้าหมายของ
หน่วยงานได้
ต้องปรับปรุง
- ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน หรือไม่มีผลการดาเนินงานที่บรรลุตามพันธกิจ
(Improvement Required) เป้ าหมายของหน่ วยงานที่ ตอบสนองต่ อแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และยุ ทธศาสตร์
กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579) หรือ
- มีผลการดาเนินงานทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

จากตารางที่ 7.5 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริ มสร้ างศักยภาพคน ในระดับหน่วยงานที่ รับนโยบายจากกระทรวงวัฒ นธรรมไปขับเคลื่ อน
ในข้างต้น คณะผู้วิจัยวิเคราะห์แล้วพบว่า ในระดับต้นน้า การที่ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.
2560–2579) จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้นั้น นอกจากมีระบบกลไกที่ดีในการดาเนินงานของแต่ละ
พื้นที่หรือหน่วยงานระดับต่างๆ ที่นานโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติแล้วนั้น การกากับ ติดตาม
และการประเมินผลคุณภาพการดาเนินงานเป็นเพียงมิติหนึ่งในระดับกลางน้า ซึ่งรับแนวปฏิบัติโดยตรง
มาจากกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ได้ว่า ในระดับปลายน้า การประเมินคุณภาพระดับ
สมรรถนะของประชาชนไทยที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการของกระทรวงวั ฒ นธรรมก าหนดเป็ น สิ่ งส าคั ญ
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงขอเสนอกรอบการประกันคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพ
ของประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในระดับสมรรถนะที่เกิด
จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ 6 โครงการหลัก
ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย โครงการพัฒนาการเรียนรู้
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ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม และโครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ รวมถึงมิติด้านดนตรีศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งใน
โครงการเหล่านี้ด้วย ซึ่งเป็นผลการประเมินหน่วยงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสมรรถนะ คณะผู้วิจัยจึง
ได้วิเคราะห์แล้วนาเสนอเกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้ างศักยภาพคนในระดับ สมรรถนะที่เกิดจากการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์/นโยบาย/และ
โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ดังตารางที่ 7.6
ตารางที่ 7.6 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “สมรรถนะ” ที่เกิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ดีเยี่ยม (Excellent)

- มี ผ ลการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ ยี่ ย ม หรื อ แนวปฏิ บั ติ ร ะดั บ
นานาชาติด้านผลการประเมินความพึงพอใจของประชาสั งคมหรือผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ย (Stakeholders) ตามกรอบยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาและเสริม สร้า ง
ศักยภาพคนของกระทรวงวัฒนธรรม
- มีผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา วัฒนธรรมหรือสังคม
และมีผลการดาเนินงานที่ดีเยี่ยมอย่างชัดเจนสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดในเรื่อง
การตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ช าติ และยุ ทธศาสตร์กระทรวงวั ฒ นธรรม (พ.ศ.
2560–2579) หรือ
- มีผลงานที่ โดดเด่น ด้า นสมรรถนะของผู้เข้า ร่ว มโครงการต้น แบบสามารถ
เทียบเคียง เป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ (Benchmark)

ดีมาก (Very Good)

- มีผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี หรือแนวปฏิบัติระดับชาติ ด้านผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- มีผลการดาเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยพิจารณาตามศักยภาพ
และบริ บ ทของแต่ ล ะพื้ น ที่ ในการตอบสนองแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม ด้านผลการประเมินความพึงพอใจของประชา
สังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวงวัฒนธรรม และ
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ตารางที่ 7.6 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “สมรรถนะ” ที่เกิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม (ต่อ)
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ดีมาก (Very Good)
(ต่อ)

- สามารถสร้างแนวโน้มที่ดีอย่ างต่อเนื่องของผลการดาเนิ นงานตามพั นธกิ จ
เป้ า หมายของแต่ ล ะพื้ น ที่ ด้ า นการตอบสนองต่ อแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละ
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม (พ.ศ.2560–2579)
- มี ผ ลการด าเนิ น งานสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานและกระทรวง
วั ฒ นธรรมก าหนด โดยมี การก าหนดทิ ศทางและความชั ด เจนด้ า นผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวง
วัฒนธรรม และ
- มีผลการดาเนินงานที่ดีตามเป้าหมายที่หน่วยงานของตนกาหนด โดยมีการ
วางแผน หรือการดาเนินงานที่มุ่งเน้นในด้านผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวงวัฒนธรรม และ
- มีแนวโน้มที่ดีของผลการดาเนินงานตามพันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานตน
โดยมีแผนการดาเนินงานในอนาคตที่มุ่งเน้นด้านผลการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวงวัฒนธรรม
- มี การวางแผนแต่ ยั งไม่ ได้ ด าเนิ นการ หรือมี หลั กฐานการด าเนิ นงาน แต่ ไม่
เชื่ อมโยงกับ การปฏิบั ติ หรือแผนการด าเนิ น งานด้ า นผลการประเมิ น ความ
พึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพคนของกระทรวงวั ฒนธรรม
หรือ
- มีผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานด้านผลการประเมินความ
พึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้า งศักยภาพคนของกระทรวงวั ฒนธรรม
และ
- มีผลการดาเนิน งานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงานกาหนดไว้ด้านผลการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวง
วัฒนธรรม หากมีการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาเล็กน้อย จะสามารถบรรลุพันธกิจ
เป้าหมายของหน่วยงานได้

ดี (Good)

พอใช้ (Fair)

320
ตารางที่ 7.6 เกณฑ์การประเมินคุณภาพของประเด็น การพิจารณา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ “สมรรถนะ” ที่เกิดจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/
นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม (ต่อ)
ระดับคุณภาพ

คาอธิบาย/นิยามตัวบ่งชี้

ต้องปรับปรุง

- ไม่มีการวางแผนการดาเนิน งาน หรือไม่มี ผลการดาเนิน งานที่บรรลุตาม
(Improvement Required) พั น ธกิ จ เป้ า หมายของหน่ ว ยงานด้ า นผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ประชาสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ตามกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวงวัฒนธรรม หรือ
- มีผลการดาเนินงานทีต่ ้องปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาโดยเร่งด่วน

จะเห็ น ได้ ว่ า แนวนโยบายการส่ งเสริ ม วัฒ นธรรมในมิติ ด นตรี ศึ ก ษาของประเทศไทยนั้ น
ที่ จ ริ ง แล้ ว สามารถจั ด อยู่ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคนที่ จ ะ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้
ปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ รวมทั้ ง สร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของ
ครอบครั ว ไทยภายใต้ 6 โครงการส าคั ญ คื อ โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมตามแผนแม่ บ ทส่ ง เสริ ม
คุณ ธรรมแห่ งชาติ โครงการเสริ ม สร้ า งค่ านิ ย ม โครงการเสริ ม สร้า งอั ตลั ก ษณ์แ ละความเป็ น ไทย
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้าน
วัฒนธรรม และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมได้เลย แต่ทั้งนี้ ควร
บริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยต้องใช้กลยุทธ์การบูรณาการบริหาร
3 กระทรวง 3 ระดับ 2 ระยะ ซึง่ น่าจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จได้ดังเจตนารมณ์ แต่ก็ควรมีการ
ประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพระดับความสาเร็จของการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติด้วยใน 2 มิติ คือ
ด้านการประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ในระดับการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับนโยบายจากกระทรวงวัฒนธรรมไปขับเคลื่อนและด้านการ
ประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับ
สมรรถนะที่ เ กิ ดจากการขับ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์/ นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวั ฒ นธรรม
ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแผนภาพที่ 7.3
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แผนภาพที่ 7.3 แผนภาพต้นไม้กลยุทธ์การบูรณาการบริหาร 3 กระทรวง 2 ระยะ 3 ระดับ
2 มิติการประเมิน (ดนตรีศึกษา)
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ในส่วนของผลการวิเคราะห์นโยบาย “ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย 1 ชนิด”
ของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นมิติหนึ่งที่สาคัญของการนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมใน
มิติดนตรีศึกษาของประเทศไทยนั้น พบว่า ทุ กกลุ่มประชากรเห็นด้วยกับนโยบายนี้ 100% และจาก
การถอดบทเรียน (Lesson Learned) และระดมสมอง (Brain Storming) จากประชากร/และกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไปอีก พบว่า ถ้าจะขับเคลื่อนให้เป็นผลสาเร็จควรมีข้อพิจารณาและข้อพึงระวังหลายมิติซึ่ง
จากการระดมสมองความคิดเห็นจากภาคสนาม สามารถจาแนกดังตารางที่ 7.7
ตารางที่ 7.7 สรุปข้อคิดเห็นต่อ “นโยบาย ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย
1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 สนับสนุน ผลักดันนโยบาย  สนับสนุนงบประมาณจาก ตัวแทนครู
และสร้างความเข้าใจ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อ  สนับสนุนงบประมาณ
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จ้างครู งบประมาณจาก
เครื่องดนตรีที่นักเรียน
ทั้งในส่วนของงบประมาณ กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อ
สนใจ ชื่นชอบ
การดาเนินงาน บุคลากร
จัดการแสดงและอุปกรณ์  ให้ความสาคัญกับวิชาดนตรี
สาหรับการประสานงาน
ทางดนตรี
และความแตกต่างระหว่าง
 จัดหาเครื่องดนตรีประเภท  จัดสรรบุคลากร และ
บุคคล
เดียวกัน ที่ง่ายต่อการจัด
จัดสรรงบประมาณสาหรับ  จัดหาเครื่องดนตรีให้เพียงพอ
การเรียนการสอน เช่น
เครื่องดนตรี
กับจานวนนักเรียน
เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ขิม  สนับสนุนงบประมาณเพื่อ  จัดอบรมดนตรี หรือมีค่าย
หรือเครื่องในวงปี่พาทย์ให้ จัดอบรมครูดนตรี
อบรมโครงการดนตรี
ครบตามจานวนนักเรียน  บรรจุครูเพิ่ม สนับสนุนให้มี  จัดให้มีครู มีเครื่อง มีห้อง
ในวิชาพื้นฐาน
แบบฝึกและนวัตกรรม โดย ซ้อม ห้องเรียนครบตาม
(งดใช้อังกะลุงหรือขลุ่ย
ต้องพัฒนานวัตกรรมดนตรี สมควรในบริบทของ
เพราะเด็กในปัจจุบันไม่มี  สนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษา
ความสนใจในเครื่องดนตรี และต้องมีการอบรมครู
 จัดให้มีการเรียนการสอน
ดังกล่าวแล้ว)
อย่างเข้มข้น
ดนตรีในทุกระดั บชั้น
ในรายวิชาดนตรีพื้นฐาน
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ตารางที่ 7.7 สรุปข้อคิดเห็นต่อ “นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย
1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
และผลักดันให้มีชั่วโมง
 จัดอบรมครูและผู้อานวยการ  ควรมีงบประมาณให้จด
ั ซื้อ
ดนตรีไทยอย่างน้อย
เพื่อเตรียมรับนโยบายนี้
เครื่องดนตรีให้เพียงพอกับ
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
 กาหนดเกณฑ์ดนตรีต้องอยู่
จานวนนักเรียน
 สนับสนุนงบประมาณ
ในเกณฑ์คุณภาพของ
 จัดระบบกิจกรรมนี้เข้าไป
สาหรับจัดซื้อเครื่องดนตรี ผู้อานวยการ
อยู่ในหลักสูตรการเรียน
 สนับสนุนให้สถานศึกษามี  กาหนดขอบเขตเครื่อง
การสอน
ห้องดนตรีไทย และเครื่อง ดนตรีก่อนให้ชัดเจน
 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการ
ดนตรีไทยที่ได้มาตรฐาน  ต้องปลูกฝังความซาบซึ้ง
รักษ์วัฒนธรรมไทยแก่เด็ก
โดยมีจานวนและปริมาณ
ในการฟังดนตรีด้วย
ก่อน
เหมาะสม เนื่องจากดนตรี  จัดกิจกรรมดนตรีให้เด็ก  ควรให้มีการบรรจุครูดนตรี
ไทยไม่ได้มีแค่ขลุย่ เพียงออ รับรู้ก่อน โดยจัดกิจกรรม
ในสัดส่วนที่เหมาะกับขนาด
 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง
ให้อยู่ในชีวิตประจาวันก่อน และจานวนผู้เรียนเป็นสาคัญ
หลักสูตรในด้านเนื้อหา
หรือจัดงบประมาณให้
ดนตรี ให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิ
โรงเรียนสามารถจ้างครู
ดนตรีมากกว่าเนื้อหาภาค
บุคคลภายนอก ครูภูมิปัญญา
ทฤษฎี
มาช่วยสอน
 จัดกิจกรรมและอบรมตาม
 มีเครื่องมือและผูเ้ ชี่ยวชาญ
โรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น
ทางด้านดนตรี
เพื่อให้เด็กสนใจทางด้าน
 สนับสนุนงบประมาณให้กับ
ดนตรีมากขึ้น
ทางโรงเรียนได้จดั ซื้อเครื่อง
 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้
ดนตรีให้เพียงพอต่อจานวน
ผู้สอนในเรื่องระยะเวลาที่
นักเรียนในแต่ละห้องเรียน
ต่อเนื่องและการจัดการ
 จัดประชุมมอบนโยบาย
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีอิสระบน
ให้ผู้อานวยการโรงเรียน
พื้นฐานความแตกต่าง
รับทราบ และถือปฏิบัติ
เฉพาะบุคคล และควรมี
โอกาสให้ผเู้ รียนได้มีเวที
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ตารางที่ 7.7 สรุปข้อคิดเห็นต่อ “นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย
1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แสดงความสามารถมากขึ้น
 ควรร่วมวางนโยบายให้
ควรส่งเสริมให้มีบทบาท
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้
ทางดนตรีของสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้บริหารเห็นความ
สู่ชุมชนมากขึ้น เนื่องจาก
สาคัญ และปรับหลักสูตร
ชุมชนถือเป็นกลุ่มผู้ใช้
ดนตรีเพื่อใช้ให้เกิด
บริการที่ดีทสี่ ุด หากผู้เรียน
ประสิทธิภาพตรงตาม
ถูกสอนให้เรียน แต่ชุมชน
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ไม่ให้ความสาคัญหรือไม่ให้
 ส่งเสริมงบประมาณ
การสนับสนุนแล้ว ก็อาจจะ
ดาเนินการอย่างแท้จริง
ไม่เกิดผลสาเร็จได้อย่าง
โดยให้งบประมาณที่เหมาะสม
เป็นรูปธรรม
ให้ครูเพื่อให้การจัดซื้อ
 กาหนดเกณฑ์มาตรฐาน
อุปกรณ์ได้คณ
ุ ภาพ เนื่องจาก
สาหรับการประเมินความ
ซื้อราคาแพง แต่ได้อุปกรณ์
สามารถของผู้เรียน
ไม่คุ้มค่า
ในแต่ละระดับ เพื่อวัดระดับ
 บรรจุนโยบายลงในหลักสูตร
ผู้เรียนและจัดการเรียน
โดยการประสานกับ
การสอนได้อย่างเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิการในการ
 ควรมีการประเมินมาตรฐาน
ดาเนินงานร่วมกัน
การเล่นดนตรีไทยของ
 ควรมีเวทีให้เด็กได้แสดง
นักเรียนแต่ละโรงเรียนจาก
ความสามารถ หรือมีการ
ส่วนกลาง ในเบื้องต้น โดย
จัดการประกวดดนตรี
การประเมินเป็นวงดนตรี
เด็กๆ จะได้พัฒนาตนเอง
ไทยตามบทเพลงที่กาหนด
 มีกฎข้อบังคับในการจัด
 กาหนดเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
ผลการประกวดในระดับ
 ให้การสนับสนุนในการเรียน
ต่างๆ เพื่อการคัดนักเรียน
การสอนและทาให้เห็นเป็น
ที่มคี วามสามารถ เช่น
รูปธรรมสาคัญมากขึ้น
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ตารางที่ 7.7 สรุปข้อคิดเห็นต่อ “นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย
1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
การประกวดดนตรีไทยใน
 จัดตั้งชุมนุมดนตรีในจังหวัด
ระดับพื้นฐาน การประกวดวง
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียน
และการประกวดเดี่ยว
 ควรสื่อสารให้ชัดเจนออก
ประเมินโดยใช้บทเพลง
คาสั่งให้ชัดเจน
พื้นฐาน ได้แก่ ต้นเพลงฉิ่ง
 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
สาธุการ เป็นต้น และมี
ได้จริง
คู่มือการต่อเพลงให้ครู
 จัดอบรมดนตรีภายใน
เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน
โรงเรียน
นอกจากนี้ หากประเมิน
 กระทรวงวัฒนธรรมออก
นักเรียนแล้วพบว่า มีที่ไม่มี
นโยบาย และปลูกฝังให้เกิด
ความสามารถด้านดนตรี
การรักความเป็นไทยก่อน
อาจปรับให้บรรเลงเครื่อง
เป็นอันดับแรก จากนั้นควร
ดนตรีหรืออุปกรณ์ที่
ยกระดับดนตรีไทยหรือเปิด
เหมาะสมตามที่ผู้ประเมิน
กว้างทางด้านความคิด
แนะนา หรือให้นักเรียน
ในการใช้ดนตรีไทยไปเล่น
ได้มสี ิทธิ์เลือกเรียนสิ่งที่
ร่วมกับดนตรีตะวันตกหรือ
ตนเองสนใจ
ดนตรีอื่นๆ เพื่อการ
 สนับสนุนให้มค
ี รูดนตรีไทย
ประชาสัมพันธ์
เฉพาะทางหรือสนับสนุน
 ควรมีนโยบายส่งเสริม
วิทยากรหมุนเวียนที่มี
ทักษะด้านดนตรี สนับสนุน
ความสามารถมาให้ความรู้
การเรียนดนตรีในสถานศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน
ประสบการณ์ทาง
ดนตรีไทยแก่ผเู้ รียน
 ควรมี ก ารประเมิ น
การติดตามของภาครัฐ
สามารถประเมินได้จาก
รางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ
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1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 ควรมีการประเมิน
ตัวแทนนักเรียน
การติดตามของภาครัฐ
 สนับสนุนเครื่องดนตรีให้
สามารถประเมินได้จาก
เพียงพอกับความต้องการ
รางวัล ประกาศเกียรติคณ
ุ
 จัดหาครูดนตรีและเครื่อง
ที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน
ดนตรีที่มีคุณภาพให้เพียงพอ
นั้นสามารถจัดวงดนตรีได้
กับนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
 กาหนดแนวทางให้ชัดเจน
ภาครัฐจึงควรทานโยบาย
สนับสนุนอุปกรณ์ที่เอื้อ
ที่ยังคงขับเคลื่อน
อานวยต่อการเรียน
 สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
 นักเรียนสามารถเลือกเล่น
ดาเนินการตามนโยบาย
ดนตรีได้ตามความสนใจ
 สนับสนุนด้านบุคลากรและ
อาจไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีไทย
เครื่องดนตรี ตลอดจนจัด
อย่างเดียวเท่านั้น
กิจกรรมที่สามารถ
 ให้นักเรียนเลือกดนตรีตาม
เสริมสร้างและผลักดันให้
ที่ตนเองสนใจ
นโยบายทาได้จริง
 ควรส่งเสริมให้เด็กๆ เหล่านั้น
 การหาครูมาสอนเพิ่ม
ได้จับและสัมผัสเครื่องดนตรี
 จัดสรรเครื่องดนตรีให้
ให้ได้ลองเล่น ลองศึกษา
เพียงพอต่อจานวนนักเรียน
และผลักดันให้นักเรียน
 ควรจัดสรรงบประมาณ
ดนตรีที่มีความรู้พื้นฐาน
สนับสนุนเครื่องดนตรีไทย
มีความรู้ความสามารถ
ให้แก่สถานศึกษาทุกแห่ง
หลากหลายทันต่อโลก
 การสนับสนุน หรือจัด
สมัยใหม่ ให้เทียบเท่าดนตรี
กิจกรรมให้นักเรียนมีเวที
ระดับสากล
ในการแสดงออก เพื่อให้มี
 การสนับสนุนของผู้บริหาร
การแข่งขันเกิดขึ้น เพิ่มการ
ภายในสถานศึกษา
พัฒนาของนักเรียน
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1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 ควรส่งเสริมให้ชุมชนมี
 ปลูกฝังค่านิยมนักเรียน
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
 จัดการอบรมดนตรี โดยมี
ประเพณีของท้องถิ่น และ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรม
ให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วม
อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค
ในการช่วยชุมชน เช่น
ทุกจังหวัด
การนาดนตรีไปประกอบ
 ออกนโยบายให้เด็กเลือก
กับพิธีกรรมในชุมชน
เครื่องดนตรีอะไรก็ได้
 กาหนดนโยบายลงสู่
ไม่จาเป็นต้องเฉพาะดนตรี
สถานศึกษาอย่างชัดเจน
ไทยหรือดนตรีสากล แต่ควร
และติดตามผลเป็นระยะๆ
เปิดโอกาสให้เด็กเลือกเอง
 กาหนดนโยบายนี้ให้
ไม่ใช่ระดับชั้นนีต้ ้องเรียน
ผู้บริหารปฏิบตั ิอย่าง
ดนตรีสากล ชั้นนีต้ ้องเรียน
เคร่งครัด
ร้องเพลง ชั้นนีต้ ้องเรียน
 ควรปรับโครงสร้าง
ดนตรีไทย
การศึกษา เพื่อให้เด็กได้มี
 สนับสนุนให้มีชมรมและ
เวลาสาหรับเล่นดนตรี และ
คาบเรียนวิชาดนตรีทั้ง
เรียนดนตรีในสถานศึกษา
ดนตรีไทย ดนตรีสากลและ
เพราะทุกวันนี้ คาบเรียน
ดนตรีพื้นเมือง และมีเครื่อง
เกี่ยวกับวิชาดนตรี โดย
ดนตรีครบทุกชิ้น เพื่อความ
ส่วนใหญ่แล้วจะได้เรียน
สะดวกและความต้องการ
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ไม่มี
ของนักเรียน
ทางเป็นไปได้ที่เด็กจะเล่น
 กระทรวงควรเป็นผู้กากับ
เครื่องดนตรีเป็นอย่างน้อย
ดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆ
1 ชนิด โดยชานาญ เพราะ
 สนับสนุนและสร้างคุณค่า
ส่วนใหญ่แล้วในสถานศึกษา
ของดนตรีไทย จัดหาเครื่อง
เด็กที่ชอบเล่นดนตรีจะต้อง
ทีม่ ีคุณภาพให้แก่เด็ก และ
เสียสละเวลามาซ้อมกับ
จัดหาครูผู้ฝึกสอนให้มี
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1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ครูผสู้ อนในเวลาช่วงเช้า
คุณภาพ เพื่อให้เด็กทาได้
พักเที่ยงและหลังเลิกเรียน
ตามนโยบาย
โดยเด็กกลุ่มนีจ้ ะเป็นแค่
 รณรงค์และสร้างสรรค์
บางส่วนของนักเรียน
กิจกรรมให้เยาวชนได้ลอง
ทั้งหมด รัฐบาลควรจะให้
สัมผัสเครื่องดนตรีไทยอย่าง
เด็กได้เลือกเรียนในสิ่งที่
ใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนสนใจ
ตัวเองชอบและยกเลิกการ
ดนตรีไทยมากขึ้น
สอบระดับชาติ เช่น
o–net Pre o–net เป็น
ต้น เพราะเป็นการบังคับ
ให้สถานศึกษา ต้องเน้น
5 วิชาหลัก เลยทาให้วิชา
ดนตรีดูเหมือนเป็นวิชาที่
ด้อยลงไป
 เปิดให้มีวิชาเลือกเสรีให้กับ
นักเรียน และเครื่องดนตรี
 ทานโยบายที่ยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่
 กาหนดข้อประกาศภายใน
พรบ. การสาเร็จการศึกษา
ว่า ผู้เรียนต้องบรรเลง
เครื่องดนตรี ได้อย่างน้อย
1 ชนิด โดยมีผู้ประเมินจาก
กระทรวงวัฒนธรรม
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ตารางที่ 7.7 สรุปข้อคิดเห็นต่อ “นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็น อย่างน้อย
1 ชนิด” ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ (ต่อ)

ประเด็น

การสนับสนุน
และผลักดัน
(ต่อ)

ประเด็นข้อคิดเห็นต่อ
“นโยบายส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด”
ในการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมให้สาเร็จ
ตัวแทนครูผู้สอนดนตรีใน ตัวแทนนักพัฒนาหลักสูตร
ตัวแทนครูและนักเรียน
โรงเรียนสังกัดสานักงาน ดนตรีศึกษาของไทย และ
ทั่วประเทศ
คณะกรรมการการศึกษา
นักวิชาการดนตรีศึกษา
(6 ภูมิภาค)
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 จัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ดนตรี โดยอาจจะเป็นการ
จัดนิทรรศการ การแข่งขัน
หรือการศึกษานอกสถานที่
 จัดการประกวด และให้
กระทรวงศึกษาธิการ
สนับสนุนหลักสูตรดนตรี
ไทยร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม
 มีเครื่องมือพร้อมให้ทันต่อ
เวลาเรียน ไม่ต้องรอคิว
เพื่อเล่นเครื่องดนตรี
เครื่องเดียวกัน
 กาหนดแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอน
ให้มีคาบเรียนในวิชา
ปฏิบัติโดยตรง
 ควรสนับสนุนด้านนโยบาย
ของโรงเรียน และบุคลากร
และเครื่องดนตรี
 ออกกฎบังคับ พร้อมชี้ให้
เห็นความสาคัญ
 บรรจุนโยบายลงในแผน
การจัดการศึกษา
 งบประมาณในการซื้อ
เครื่องดนตรีให้พอต่อ
จานวนนักเรียน
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จากตารางที่ 7.7 จะเห็นได้ว่า ทุกกลุ่มประชากรเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ไล่เรียงได้ดังนี้ 1) ทุกกลุ่มระบุถึงความต้องการจาเป็นด้านบุคลากรที่มีความสามารถเชี่ยวชาญในการ
สอนปฏิบัติดนตรี 2) ต้องการได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพสูง 3) ควรประสานความ
ร่ ว มมื อ กั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในมิ ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายให้ ส าเร็ จ เข้ า ใจ ตระหนั ก และให้
ความสาคัญแก่ผู้ปฏิบัติในทุกระดับชั้นในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องให้ความสาคัญ 4) นโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีควรนาไปบรรจุในการจัดการการเรียนการสอนหรือใน
ระดับหลักสูตรส่วนกลาง หรือสถานศึกษา 5) กระทรวงวัฒนธรรมควรกาหนดการนิเทศติดตาม กากับและ
ประเมินความสาเร็จของนโยบายเป็นระยะๆ 6) ในระดับจังหวัดและภูมิภาคควรมีการประสานความ
ร่วมมือในลักษณะการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอันเนื่องจากนโยบายให้สอดรับสั มพันธ์กัน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมไปในตัว 7) ควรให้เด็กเป็นผู้เลือกเครื่องดนตรีอะไรก็ได้
ไม่จาเป็นต้องเฉพาะดนตรีไทยหรือดนตรีสากล แต่ควรเปิดให้เด็กเลือกเองจะเกิดความตรง เหมาะสม
กับลักษณะเฉพาะหรือความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งจะนาไปสู่ความยั่งยืนกว่า

บทที่ 8
บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษา
ของประเทศไทย: มิติการกาหนดและขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม” มีวัตถุประสงค์ การวิจัย
ประกอบไปด้ ว ย 1) เพื่ อ ส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์นโยบายและงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ 3) เพื่อวิเคราะห์
ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
และ 4) เพื่อนาเสนอ แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย

บทสรุป
ตอนที่ 1 ผลการสารวจทรัพยากรทางด้านดนตรีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย
พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. มีจานวนทั้งสิ้น 30,112 โรงเรียน โดย
ส่ว นใหญ่เป็ น โรงเรีย นที่สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จานวน 27,655
โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 91.8) รองลงมาคือโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
จานวน 2,358 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 7.83) และที่เหลือจานวน 99 โรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ
(สศศ.) นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัด สพป. และ สพม. ยังจาแนกออกได้เป็น 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนโรงเรียนสังกัด สศศ. จาแนกออกได้เป็น 2 ขนาด
ได้แก่ ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเมื่อพิจารณารวมกันในทุกสังกัด พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็ก จานวน 27,587 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 91.6%) รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง จานวน
1,846 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 6.13) ขนาดใหญ่ จานวน 401 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 1.33) และ
ขนาดใหญ่พิเศษ จานวน 278 โรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 0.92)
พบว่า มีจ านวนนั กเรี ย นรวมทั้ง สิ้ น 6,781,125 คน ส่ ว นใหญ่เ ป็นนัก เรีย นที่สั ง กัด สพป.
จานวน 4,584,602 คน (คิดเป็นร้อยละ 67.6) รองลงมาสังกัด สพม. จานวน 2,149,589 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 31.7) และสังกัด สศศ. จานวน 46,939 คน (คิดเป็นร้อยละ 0.69)
พบว่า ครูดนตรีส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 68.9 มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี /
ดนตรีศึกษา รองลงมาร้อยละ 22.7 เป็นครูดนตรีที่มีวุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านดนตรี
/ดนตรีศึกษา หรือนาฏศิลป์ และที่เหลือร้อยละ 8.5 เป็นครูดนตรีที่มีวุฒิการศึกษาทางด้าน นาฏศิลป์
พบอีกว่า โรงเรียนทุกขนาด ในภาพรวมของประเทศส่วนใหญ่มีแนวโน้มขาดแคลนเครื่องดนตรีไทย
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เครื่ องดนตรี ส ากลและเครื่ องดนตรี พื้น บ้ าน มีก ารจัดจ้างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีห รือปราชญ์
ชาวบ้าน จานวน 133 คน อัตราการสอบบรรจุวิชาเอกดนตรีศึกษามีค่าสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 21.1 ต่อ 1
รองลงมาคือวิชาเอกดนตรี ไทยและดนตรีสากล โดยมีอัตราการสอบบรรจุเท่ากับ 13.4 ต่อ 1 และ
10.2 ต่อ 1 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์น โยบายและงานวิจั ยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรี ย น
การสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ
ผลการวิเคราะห์นโยบายทางด้านดนตรีของประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารเชิงนโยบาย
ข้างต้น อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาแถลง
นโยบายคณะรั ฐ มนตรี พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พบว่ า ภาครั ฐ มี มุ ม มองว่ า ดนตรี เ ป็ น
ศิลปะวัฒนธรรมด้านหนึ่งของชาติ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมไทย เป็นองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึ ก ษา เป็ น นั น ทนาการ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทางเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยว เป็นความสามารถพิเศษ และเป็นวิชาชีพ
สภาพปัญหาการเรียนดนตรีในประเทศไทยมี 7 ประเด็น ได้แก่ 1) การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ
2) ปั ญหาทางหลั กสู ตรดนตรี 3) ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องดนตรี สภาพของห้ องเรียนไม่เหมาะสม
4) ระบบการบริ ห าร 5) ขาดแคลนงบประมาณ 6) ขาดแคลนกิ จ กรรมทางด้ า นดนตรี 7 หั ว หน้ า
สถานศึกษา และครูผู้สอนมีแนวคิดต่างกัน
สภาพปัญหาการเรียนดนตรีในต่างประเทศมี 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ปัญหาในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา 2) ปัญหาการขาดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3) ปัญหาเกี่ยวกับครู
4) ปัญหาความแตกต่างในความเชื่อและทัศนคติของผู้บริหารกับอาจารย์ 5) ขาดกิจกรรมทางด้าน
ดนตรี และขาดการประชาสั มพัน ธ์ 6) ผู้บ ริหารไม่มีความรับผิดชอบ 7) ปัญหาการขาดทักษะการ
จัดการทางการเงินด้านดนตรีในโรงเรียน
วิธีการเรียนการสอนดนตรีสากลในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็จพบว่า มี 2 แนวทางใหญ่
คือ 1) การประยุกต์ใช้วิธีการสอนดนตรีตามแนวทางของนักวิชาการดนตรีศึกษาในต่างประเทศ 3 ท่าน
ได้แก่ โซลตาน โดดาย, คาร์ล ออร์ฟ และเอมิล ชาคส์ ดาลโครซ 2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับบริบท
โดยการสร้างชุดการสอน ส่วนวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยในประเทศไทยที่ประสบความสาเร็จ
พบว่า มี 2 แนวทางใหญ่คือ 1) วิธีการสอนแบบมุขปาฐะ 2) พัฒนาวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทโดย
การสร้างชุดการสอน
วิธีการสอนดนตรีสากลที่ประสบความสาเร็จในต่างประเทศ พบว่ามี 7 แนวทางคือ 1) การสร้าง
สิ่งแวดล้อมทางดนตรีให้นักเรียน 2) การได้รับการสนับสนุนจากคนในครอบครัว 3) การศึกษา (รวมทั้ง
การศึกษาดนตรี) ของพ่อแม่ 4) การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน 5) การร่วมกันตั้งเป้าหมายของผู้ปกครอง
ครูและนักเรียน 6) วิธีการสอนของครู 7) วิธีการฝึกซ้อม
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ตอนที่ 3 ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สาหรับการจัด
กิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย
จากข้อมูลการสารวจและเก็บข้อมูลกลุ่มประชากร จานวน 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) ตัวแทน
ครูผู้ สอนดนตรีในโรงเรีย นสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2) ตัว แทน
นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย และนักวิชาการดนตรีศึกษา 3) ตัวแทนครูและนักเรียนทั่ว
ประเทศซึ่ ง ผ่ า นการศึ ก ษาส ารวจทรั พ ยากรทางด้ า นดนตรี ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและใช้การประชุมสัมมนา (Seminar: Brain Storming/
Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการจาเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ในการจัดกิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย ร่วมกับการใช้แบบสอบถามปลายเปิด
ออนไลน์ ซึ่งตั้งประเด็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi–structured Selection Issue) คณะผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า
ความต้องการจาเป็นของครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) นักพัฒนาหลักสูตรดนตรีศึกษาของไทย นักวิชาการดนตรีศึกษา ครูและนักเรียนทั่ วประเทศ
ระยะเร่งด่วน คือ บุคลากรและจานวนอัตราบรรจุผู้ที่จบการศึกษาทางด้านดนตรีโดยตรง เครื่องดนตรี
กิจกรรมดนตรี งบประมาณ และการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนระยะยาว คือ นโยบาย
การสนับสนุนแบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนของผู้บริหารภาครัฐ
ตอนที่ 4 การนาเสนอแนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย
กรอบงบประมาณที่วางแผนในการจัดสรรหรือเตรียมการดาเนินโครงการต่างๆ นั้น กระทรวง
วัฒนธรรมให้ความสาคัญไล่เรียงตามวงเงินงบประมาณตามลาดับด้านที่ 1– 5 โดยให้ความสาคัญด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นหลัก รองลงมาด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และความมั่นคงลดหลั่นการลงมา อนึ่ง ดนตรีศึกษา (Music Education) เป็นศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ
ที่ต่างกับสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ มีมาแล้วมากกว่าร้อยปี มีการประสาทปริญญาถึงระดับดุษฎีบัณฑิต
ปรากฏศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้ ดนตรีศึกษา หมายถึง ศาสตร์ที่ใช้
ดนตรีเป็นเครื่องมือ (tools) ในการพัฒนามนุษย์ทั้งด้านสติปัญญา จริยา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
เสริมสร้างทักษะพัฒนาการทางด้านร่างกายตามช่วงวัยต่างๆ ให้ถึงพร้อมความเป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ภายในและภายนอก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบสถานศึกษาและตาม
อัธยาศัย ดังนั้น การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูง มีความเป็นเลิศทั้งด้านองค์ความรู้สอดคล้องตรงกับ
ปรัชญาดนตรีศึกษาโลกที่ถูกต้อง และมีทักษะการสอนการวิจัยที่เชี่ยวชาญเพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1– 3 พบว่า แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมใน
มิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย สามารถจัดอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกระทรวงวัฒนธรรม ด้าน
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การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน นโยบายเสนอแนะมี 5 เรื่ อ ง ได้ แ ก่ นโยบายพั ฒ นาและ
เสริมสร้างศักยภาพ 1) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีศึกษา 2) ด้านบุคลากรดนตรีศึกษา
3) ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ 4) ด้านกิจกรรมดนตรี 5) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้ คือ
1) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนดนตรีศึกษา
ควรน ายุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงวั ฒ นธรรมเสนอบู ร ณาการร่ ว มกั บ หลั ก สู ต รชาติ แ ละ
การจั ด การเรี ย นการสอนในทุ ก ระดั บ การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์โดยใช้ดนตรีไทย ดนตรีสากลและดนตรีพื้น บ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งเน้น
ภายใต้ 6 โครงการส าคัญของกระทรวงวัฒ นธรรม คือ โครงการส่ งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ สัง คมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้าน
วัฒนธรรม และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
ในภาพรวมระดับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม
2) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านบุคลากรดนตรีศึกษา
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมเสนอบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการผลิตครูดนตรี
ศึกษา และวิธีการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในทุกระดับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนของกระทรวง โดยการเจรจาความ
ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการรองรับอัตราบรรจุ ครูดนตรีศึกษาแบบครบถ้วนและเพียงพอ
รวมถึง กระทรวงวัฒนธรรมควรมีนโยบายสนับสนุนครูภูมิปัญญาที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในมิติของ
การสนับสนุนและบริการความรู้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงทุกความต้องการของแต่ละพื้นที่ หรือพัฒนา
ครูแกนนาด้านวัฒนธรรมที่ใช้ครูดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
หรือโครงการหลักของกระทรวงวัฒนธรรม
3) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านเครื่องดนตรีและงบประมาณ
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาทุก
ระดับการศึกษา โดยมีนโยบายประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทยและองค์การบริหารท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณและ/หรือ
จัดหาเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล และเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่มีคุณภาพให้แก่สถานศึกษา โดยมี
วัฒนธรรมแต่ละจังหวัดเป็นผู้ประสานงานหลัก ตลอดจนกากับติดตามและประเมินผลด้วย
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4) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านกิจกรรมดนตรี
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนดนตรี
ศึกษาทุกระดับการศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีนโยบายให้มีการจั ดกิจกรรมเพื่อการแสดงและ
การประกวดแข่งขันดนตรีไทย ดนตรีสากล และดนตรีพื้นบ้านในระดับสถานศึกษาจังหวัด และชาติ
อย่างมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนตลอดปีงบประมาณ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแต่ละ
จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการหลัก ตลอดจนกากับติดตามและประเมินผลด้วย
5) นโยบายพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ: ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ควรนายุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมบริหารความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
บูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรการผลิตผู้บริหารการศึกษาและ/หรือหลักสูตรอบรมระยะสั้น
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ (ผู้บริหารแกนนาวัฒนธรรมระดับสถานศึกษา) ในเรื่องยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับ
การศึกษาและการเรียนรู้ ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้ดนตรีไทย
ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อมุ่งเน้นภายใต้ 6 โครงการสาคัญของ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อความเข้าใจและการสนับสนุนส่งเสริมในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะสามารถ
นาไปสู่ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
อีกทั้ง การกากับติดตามนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
แล้ว พบว่า ควรมีการนาเสนอการบริหารนโยบายเสนอแนะร่วมด้วย ได้แก่ ควรบริหารจัดการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยต้องใช้กลยุทธ์ การบูรณาการบริหาร 3 กระทรวง 2 ระยะการขับเคลื่อน 3 ระดับ
บริ ห ารงาน และควรมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพและประเมิ น คุ ณ ภาพระดั บ ความส าเร็ จ ของการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติด้วยใน 2 มิติ คือคุณภาพด้านการดาเนินงานและคุณภาพด้านสมรรถนะ

อภิปรายผล
จากผลสารวจจานวนโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ผล
การวิเคราะห์ส่วนนี้จากจานวนโรงเรียนที่ลงทะเบียนกับระบบ MERM เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
ด้านครูดนตรีศึกษา ซึ่งพบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 3,297 โรงเรียน จาก 76 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 10.8
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจาแนกเป็น โรงเรียนในสังกัด
สพป. จานวน 2,697 โรงเรียน สังกัด สพม. จานวน 595 โรงเรียน และสังกัด สศศ. จานวน 5 โรงเรียน
และผลส ารวจจ านวนนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่สั ง กั ดส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ในปัจจุบัน พบว่า (1) กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 2,501 คน ถึง 4,800 คน
โดยมีจานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 3,110 คน สาหรับสังกัด สพป. และ 3,082 คน สาหรับ
สังกัด สพม. (2) กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ถึง 1,905 คน โดยมีจานวน
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นักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 1,885 คน สาหรับสังกัด สพป. และ 1,922 คน สาหรับสังกัด สพม.
(3) กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางมีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ถึง 762 คน โดยมีจานวนนักเรียนเฉลี่ย
ต่อโรงเรียนเท่ากับ 711 คน สาหรับสังกัด สพป. 829 คน สาหรับสังกัด สพม. และ 764 คน สาหรับ
สังกัด สศศ. และ (4) กลุ่ มโรงเรี ย นขนาดเล็ กมีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 คน ถึง 762 คน โดยมี
จานวนนักเรียนเฉลี่ยต่อโรงเรียนเท่ากับ 711 คน สาหรับสังกัด สพป. 829 คน สาหรับสังกัด สพม.
และ 764 คน สาหรับสังกัด สศศ. นั้น ทาให้คณะผู้วิจัยตระหนักยิ่งขึ้นว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงวัยแล้ว เพราะจานวนโรงเรียนและนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
พบว่ามีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อุปสรรคสาคัญประการหนึ่งที่พบด้วยคือ การจะเข้าถึงข้อมูลจริง
เที่ยงตรง เพียงพอและเท่าทันต่อการนาไปใช้ได้นั้นค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ดังนั้น ระบบการสารวจ
ข้อมูล พื้น ฐานในการวิจั ย ครั้ งนี้ ถึงแม้ จ ะมีการพัฒ นาระบบหรือโปรแกรมออนไลน์ให้ ส ะดวกและ
ทัน สมั ย เพี ย งใด ก็ ไ ม่ ส ามารถเก็ บ ข้ อมู ล ได้ ค รบถ้ ว น รวดเร็ ว ได้ ต รงตามความต้ อ งการ เพราะใน
สถานการณ์จริงการสารวจข้อมูลในระดับสถานศึกษาที่มีจานวนมากและมีภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
ความพร้อมในการเข้าถึงข้อมูลหรือให้ข้อมูลแต่ละพื้นที่มีข้อจากัดต่างกัน บางสถานศึกษามีข้ออุปสรรค
ทางด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการตอบแบบสารวจออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง
การส่งข่าวสารที่บางพื้นที่ยังเป็นในลักษณะเอกสารเป็นหลัก ดังนั้น คณะผู้วิจัยคิดว่า ผู้บริหารระดับ
กระทรวงควรบูรณาการร่วมกันในการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของประเทศ และมีการพัฒนา
ระบบกลไกในการจั ดเก็ บ คั ดกรองข้อ มูล และตรวจสอบข้ อมูล อย่างมีประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อนาไปใ ช้
บริหารงานหรือบริหารทรัพยากรของแต่ละกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิผล
ผลสารวจจานวนครูดนตรีประเภทครูประจา ครูอัตราจ้าง และครู ผู้ช่วย ในโรงเรียนที่สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันที่พบนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่า เป็นจานวนที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริงในเชิงความต้องการจาเป็นของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศ
ซึ่งการทราบจานวนในปีการศึกษาปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่าสถานศึกษายังคงขาดแคลนจานวนครู
ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีศึกษามากมายเพียงใด เพราะสวนทางกับจานวนการ
ผลิตทั้งระบบในระดับอุดมศึ กษาแต่ละปี ดังนั้น ทรัพยากรในส่ว นนี้ หรือทรัพยากรบุคคลทางด้าน
ดนตรี ยังคงเป็น ปัญหาที่รุ นแรงและสะสมมาเป็นระยะเวลานาน คณะผู้วิจัยคิดว่า ผู้ บริห ารระดับ
กระทรวงควรต้องให้ความสาคัญและลงมาขับเคลื่อนปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้จากข้อมูลพื้นฐาน
คณะผู้วิจัยเชื่อว่า หมายรวมถึง ครูในทุกๆ สาขาวิชาอีกด้วย ที่ยังขาดแคลนอีกจานวนหลายอัตรา
ผลสารวจประเภทและจ านวนของเครื่องดนตรีไทย สากล และพื้นบ้าน ในโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นว่า หลายโรงเรียนยังคงขาดแคลนเครื่อง
ดนตรีจานวนมาก และที่สาคัญขาดแคลนเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งอันที่จริงแล้ว นโยบาย
ของกระทรวงวัฒนธรรมเรื่อง “ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด” นั้น เป็น
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จุดเริ่มต้นที่ดีมาก เพราะจะเป็นการปฏิรูปอุปกรณ์การศึกษาครั้งสาคัญของประเทศ เพราะเชื่อมั่นว่า
การจะบรรลุนโยบายนี้ได้ ทางกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะมีการวางแผนด้านการจัดสรรทรัพยากรเครื่อง
ดนตรีไปยังทุกโรงเรียนด้วย แต่ผู้คณะผู้วิจัยมองอีกมิติหนึ่งด้วยคือ น่าจะมีการจัดสรรเครื่องดนตรี
ตามแต่บริบทของภูมิภาคและวัฒนธรรมถิ่น หรือตามความต้องการจริงของแต่ละสถานศึกษาด้ว ย ซึ่งมี
ผลยืนยันจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แล้วว่า เห็นด้วยกับนโยบายนี้ แต่ต้องการให้สนับสนุนให้เด็กไทย
เล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อย 1 ชนิด ตามความสนใจของแต่ละบุคคลและ/หรือสถานศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ซึ่งในข้อค้นพบนี้คณะผู้วิจัยเห็นด้วยอย่างยิ่ง และควรดาเนินการ
ตามข้อ ค้น พบ แต่ก็เ ป็ น การยากมากพอสมควรที่ จะบริห ารจัด การให้ ถูกต้องตามความต้อ งการที่
หลากหลาย ทั้งนี้ คณะผู้ วิจั ย เห็ น ว่า อาจใช้วิธีก ารการบู รณาการความร่ ว มมือระหว่างกระทรวง
วัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสารวจความต้องการจริง
ระดับ สถานศึกษา และร่ว มมือกัน บริหารจัดการทรัพยากรลงไปให้ ตรงตามความต้องการ โดยให้
ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการ
ผลสารวจการจัดจ้างครูภูมิปัญญาทางด้านดนตรีของโรงเรียนที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พบว่ามีการจัดจ้างหรือดาเนินการในลักษณะต่างๆ อยู่บ้างนั้น คณะผู้วิจัยคิดว่า
กระทรวงวัฒนธรรมควรมีการบริหารจัดการฐานข้อมูล ครูภูมิปัญญาด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรี
พื้น บ้ านอย่ างเป็ น ระบบและได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นอัตลั กษณ์เดียวกันทุกจังหวัดในประเทศไทย
รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์หรือประสานความร่วมมือกับศึกษาธิการจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้ข้อมูลและประสานการขอหรือให้บริการองค์ความรู้ในการไปสอนและไปเป็นวิทยากรให้แก่ทุก
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงตั้งงบประมาณในการบริหารจัดการอย่างครบถ้ว นเหมาะสมด้วย
เพราะจากการศึกษาภาคสนามพบว่า สถานศึกษาหลายแห่งมีความประสงค์ที่จะขอเชิญครูภูมิปัญญา
ทางด้านดนตรีมาช่วยแนะนาหรือช่วยสอน แต่ไม่มีข้อมูลในระดับการเข้าถึงได้ในแต่ละพื้นที่ และไม่
สามารถบริหารจัดการหรือประสานกับครูภูมิปัญญาได้โดยตรง เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียด หรือ
เข้าถึงนโยบายของวัฒนธรรมจังหวัด อาจมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์หรือสื่อออนไลน์ในลักษณะ
ต่างๆ หรือการจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสถานศึกษากับครูภูมิปัญญา โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดเป็น
เจ้าภาพหลักในการดาเนินการ
ดังนั้น จากผลการสารวจทรัพยากรดนตรีศึกษาทั้ งประเทศในงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นข้อมูลที่ชี้
ชัดว่า ประเทศไทยยังขาดทรัพยากรทางด้านบุคลากร เครื่องดนตรี กิจกรรมดนตรี งบประมาณ และ
ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนอย่างเท่าเทียมอีกจานวนมาก ซึ่งคณะผู้วิจัยคิดว่า สอดคล้อง
กับข้อค้นพบในวัตถุประสงค์ที่ 3 และ 4 ซึ่งมีความต้องการจาเป็นระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี
ตรงกันทุกประการ และการจะจัดการประเด็ นปัญหาเหล่านี้ได้ต้องอาศัยการบู รณาการและปฏิรูปการ
บริหารจัดการภาครัฐหลายประการ
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วิเคราะห์นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทย
การวิเคราะห์นโยบายการจัดการเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทย คณะผู้วิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์จากรัฐธรรมนูญจานวนทั้งสิ้น 14 ฉบับ มีการระบุถึงเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในแง่มุม
ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 7 ฉบับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้ง 12 ฉบับ คาแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี และจากพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ศิลปะ
และวัฒนธรรมในมุมมองของภาครัฐมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของสังคมไทย 2) ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 3) ศิลปะ
และวัฒ นธรรมเป็ น นั น ทนาการ 4) ศิล ปะและวัฒ นธรรมเป็นอัต ลั กษณ์ของท้องถิ่น 5) ศิล ปะและ
วัฒนธรรมเป็นวัตถุดิบทางเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
คณะผู้วิจัยอภิปรายผลได้ว่า การที่ศิลปวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมไทยเห็นได้
ชัดเจนจากเอกสารเชิงนโยบายของภาครัฐในทุกรูปแบบ มีการกล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมในหลายๆ มิติ
และในทุกยุคทุกสมัยจะมีการบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ กันอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐ
มองเห็นว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของสังคมไทยที่ต้องรักษาไว้
นอกจากภาครัฐเห็นว่าศิลปวัฒนธรรมซึ่งหมายรวมถึงดนตรีด้วยนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
สังคมไทยแล้ ว ลาดับต่อไปยั งเห็น ถึงความพยายามมในการสื บทอดศิลปวัฒ นธรรมไว้ โดยการให้
การศึกษาแก่ป ระชาชน เห็ น ได้จากการกาหนดให้ มีการสนั บสนุนการวิจัยทางศิล ปะวิทยาการใน
รัฐธรรมนูญ ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นอกจากนี้ สิ่งสะท้อนสาคัญประการหนึ่งจากนโยบายรัฐที่แสดงให้เห็นว่า รัฐมอง
ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นองค์ความรู้หนึ่ง คือ การกาหนดบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ในปี 2519 ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 39 โดยมี นายธานินท์
กรั ย วิ เ ชี ย ร เป็ น นายกรั ฐ มนตรี หรื อแม้ ก ระทั่ ง มีก ารระบุ ใ ห้ มี ก ารจั ด ตั้ งวิ ท ยาลั ย ดุ ริย างคศิ ล ป์ ใ น
แผนพัฒนเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีการบรรจุ
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษา แสดงให้ เ ห็ น ชั ด เจนว่ า รั ฐ มองว่ า
ศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า รัฐให้ความสาคัญกับศิลปวัฒนธรรมอยู่พอสมควร
โดยปรากฏหลักฐานร่องรอยอยู่ในเอกสารเชิงนโยบายของภาครัฐในหลายรูปแบบ เพียงแต่ปัญหาอาจ
อยู่ที่การรับรู้ของประชาชน นักดนตรี หรือศิลปิน อาจไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ หรือไม่ได้
รับข้อมูลอย่างชัดเจนว่ารัฐมีหน้าที่ ดังกล่าว หรือตนเองมีสิทธิหรือหน้าที่อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของ
ศิลปวัฒธรรม ดังนั้น การศึกษารวบรวมเอกสารนโยบายจากการวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะท าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ใ นการเขี ย นโครงการ หรื อ การสร้ า งสรรค์ ท าง
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ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จากสิ่งที่รัฐธรรม หรือเอกสารเชิงนโยบายของภาครัฐได้มีการระบุไว้แล้ว ให้เกิด
เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
ประเด็นต่อมาในการอภิปรายคือ การที่รัฐมองว่าศิลปวัฒนธรรมเป็นนันทนาการ พบว่า รัฐใช้
คาที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับดนตรี อาทิเช่น นันทนาการ กิจกรรมพิเศษ ดนตรี ศิลปะ กิจกรรมเสริม
ความบันเทิง เป็นต้น ซึ่งโดยรวมแล้ว ดนตรีจะถูกรวม หรือจัดหมวดหมู่ให้อยู่ร่วมกับ กีฬา การท่องเที่ยว
และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ซึ่งไม่ว่าจะใช้คาว่าอะไรหรือมีความเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน
รัฐเริ่มเล็งเห็นว่าดนตรีหรือศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ รัฐเองยังมีการกาหนดให้จัดให้มีบริการด้านบันเทิง (ดนตรี) กับประชาชนทั่วไป ผ่านองค์กร
ต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร หรือกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
คณะผู้วิจัยเห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น นโยบายของประเทศเกาหลีที่มีการเพิ่มมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์ หรือธุรกิจบันเทิง
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
นอกจากเรื่องของนันทนาการแล้ว รัฐยังมีมุมมองว่า ศิลปะ เป็นความสามารถพิเศษ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555–2559 ภาครัฐ
ให้ความสาคัญกับศิลปะและดนตรีในฐานะความสามารถพิเศษ โดยได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งค้นหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพและผู้มีความสามารถ
พิเศษด้ านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ ศิล ปกรรม หั ตถกรรม การกีฬา ดนตรี เป็นต้ น
ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศ สามารถแสดงศักยภาพในเชิง
สร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยเห็นว่า หากมองให้แง่ดีนับว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐเห็นว่า
ควรพัฒ นาบุ ค ลากรด้ านศิ ล ปะและดนตรี (ศิ ล ปิ น) โดยการค้ นหาผู้ ที่มี ค วามสามารถและพั ฒ นา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ แต่ในอีกมุมหนึ่งนโยบายดังกล่าวกลับเป็นการผลัก ดันให้วิชาดนตรีกลายเป็น
วิชาเกี่ยวกับความสามารถพิเศษ เป็นเรื่องสาหรับผู้มีพรสวรรค์ ไม่ได้เป็นวิชาพื้นฐานสาหรับนักเรียน
ทุกคนในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้วิชาดนตรีในห้องเรียนไม่ได้รับความสาคัญในฐานะเป็นวิชาพื้นฐาน
หรือวิชาที่นักเรียนทุกคนต้องได้รับการจัดการเรียนรู้โดยเท่าเทียม แต่เป็นเพียงวิชาของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเท่านั้น
ศิลปะ เป็นวิชาชีพ การที่วิชาศิลปะได้ถูกมองว่าเป็นวิชาชีพนั้น มาจากการที่ได้มีการระบุถึง
การพัฒนาศักยภาพของศิลปินสู่ ความเป็นเลิศตามข้อ 3.6 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 11 แต่การให้ความสาคัญกับดนตรีในฐานะความเป็น “อาชีพ” ภาครัฐได้เห็นความสาคัญและ
ควรพัฒนาอย่างจริงจังมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510–2514
แล้ว จากการกาหนดแผนในการตั้งคณะดุริยางคศิลป์ (ดูเพิ่ม 1.2.2) นโยบายดังกล่า วแสดงให้เห็น
ชัดเจนว่า ภาครัฐต้องการผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีผ่านระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งนาไปสู่
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การพัฒ นาวิช าชีพทางด้านดนตรี ให้เกิดขึ้นในสั งคมไทย อย่างไรก็ตามคณะผู้ วิจัยเห็ นว่า นโยบาย
ดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทาให้เริ่มต้นเกิดการพัฒนาวิชาชีพดนตรีในสังคมไทยผ่านระบบการศึกษาอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตามวิชาชีพศิลปินนั้น อาจมีข้อจากัดหลายด้านในสังคมไทย อาทิเช่น รายได้ หรือแหล่งทุนใน
การสร้ างสรรค์งานของศิล ปิ น ซึ่งจากการศึกษาเอกสารพบว่า ภาครัฐ พยายามจัดตั้งหน่ว ยงานที่
สนับสนุนงบประมาณ หรือให้ทุนในการสร้างสรรค์กิจกรรม หรือผลงานทางศิลปะอยู่พอสมควร แต่
สภาพความเป็นจริงในการสร้างสรรค์งานศิลปะในสังคมไทย ยังคงเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ลาบาก
หากเป็นศิลปินเดี่ยว ดังนั้นศิลปินจานวนหนึ่งจึงประกอบอาชีพเป็นครู ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
ที่มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบการศึกษา อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยเห็นว่ า ควรมีการส่งเสริม
วิชาชีพ หรืออาชีพด้านศิลปะ ส่งเสริมศิลปินให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยการทางานศิลปะดังเช่น
สังคมในบางประเทศทีม่ ีความเจริญทางด้านศิลปกรรมก็สามารถทาได้

สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศจาก
งานวิจัย
จากการวิ เคราะห์ ข้อ มูล งานวิท ยานิพ นธ์ และงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้ องกับ สภาพปัญ หาการจั ด
การเรียนการสอนดนตรีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ พบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น ปัญหา
ด้านครู หลักสูตร การบริหารจัดการงบประมาณ เพียงแต่รายละเอียดของปัญหาจะมีความแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับครูดนตรีในประเทศไทยจากงานวิจัย
พบว่า ครูสอนดนตรีส่วนใหญ่ในโรงเรียนที่พบจากการสารวจงานวิจัย ไม่ได้เรียนจบวิชาเอกดนตรี แต่
จบการศึกษาวิชาเอกอื่นๆ อย่างเช่น วิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกพลศึกษา เป็นต้น ทาให้ครูสอนวิชา
ดนตรีไม่สามารถสอนวิชาดนตรีตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรได้ ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนประถมศึกษา
เขตตาบลบางพลวงทั้งหมด ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญที่จบด้านดนตรีศึกษา ทาให้ผู้สอนไม่สามารถสอนตาม
หลั ก สู ตรประถมศึ กษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ.2533) (ทัศ ไนย อายุ เจริ ญ , 2535;
ธนกรณ์ โพธิเวส, 2559ก; นนทนันทน์ เชื้อพลากิจ, 2551; นันธิดา จันทรางศุ, 2553; นาฐคุณ ถาวรปิยกุล,
2543; ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์, 2557ก; พงศ์พันธุ์ ศิริสวัสดิ์, 2556; สุภัทรชัย กระสินหอม, 2550;
สุเมธ สุรินทร์, 2544; อดิศร ศรีอรัญ, 2558; อนรรฆ จรัณยานนท์, 2554)
แต่ส าหรั บ ปั ญหาของครู ในต่างประเทศส่ ว นใหญ่จ ะจบการศึก ษาทางด้า นดนตรี โ ดยตรง
เนื่องจากมีกฎหมายที่บังคับ ปัญหาของครูในต่างประเทศคือ มีความรู้ทักษะทางดนตรีดี แต่ขาดเทคนิค
การสอน ไม่เข้าใจบทบาทความเป็นครูมืออาชีพ หรือขาดความรู้ในการบริหารจัดการ การทางานในระบบ
ไม่มีความรู้ด้านการวัดผลประเมินผล และขาดแรงจูงใจในการทางาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปัญหาในเรื่อง
ครูของประเทศไทยนั้น มีปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง หรือเข้มข้นมากกว่า เนื่องจากครูที่สอนดนตรีไม่ได้
จบดนตรีโดยตรง ปัญหาพื้นฐานมากที่สุดคือขาดครูดนตรีที่มีความรู้ทางดนตรี จึง ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนดนตรีตั้งแต่จุดเริ่มต้น
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วิธีการสอนที่ได้ผลสาเร็จที่ดีในประเทศไทยและต่างประเทศ ทางด้านดนตรี
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนดนตรีให้ประสบความสาเร็จ พบว่าในงานวิจัย
ในประเทศไทยและต่างประเทศให้ความสาคัญกับวิธีการที่จะนาไปสู่การประสบความสาเร็จที่แตกต่างกัน
โดยการเรียนการสอนดนตรีสากลในประเทศไทย มุ่งเน้นวิจัยเกี่ยวกับวิธีการสอนตามแนวทางของ
นักวิชาการดนตรีศึกษาที่มีชื่อเสียง 3 ท่านคือ โซลตาน โคดาย, คาร์ล ออร์ฟ และเอมิล ชาคส์ ดาลโครซ
สาหรับดนตรีไทยจะมุ่งเน้นศึกษาวิธีการสอนของครูต้นแบบ นักดนตรี หรือศิลปินแห่งชาติเป็นหลัก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเรียนแบบมุขปาฐะเป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า การสร้างชุดการสอนโดยประยุกต์ใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ หรือภายใต้บริ บทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ได้รับความนิยมในการทาการวิจัย
ในการเรียนดนตรีทั้งสองประเภท
ส าหรั บ งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ธี ก ารสอนดนตรี ใ นต่ า งประเทศนั้ น จะแตกต่ า งออกไป
เนื่องจากการเรียนการสอนดนตรีในต่างประเทศ มีพื้นฐานมาจากองค์ความรู้ด้านดนตรีศึกษามาอย่าง
ยาวนาน งานวิจัยที่ออกมาจึงมีความกว้างขวางและหลากหลายมากกว่าในประเทศไทย
อย่างไรก็ตามคณะผู้ วิจัยเห็นว่า การเรียนการสอนแบบมุขปาฐะยังคงเป็นวิธีการสอนที่เป็น
เอกลักษณ์ของไทย หากนาวิธีการสอนลักษณะนี้มาประยุกต์ใช้หรือทาวิจัยร่วมกับวิธีการสอนอื่นๆ ที่
หลากหลายที่ปรากฏในงานวิจัยของต่างประเทศ อาจจะช่วยพัฒนาให้เกิดรูปแบบการสอนแบบใหม่ที่
คงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่จะเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับบริบทของไทยได้
นอกจากนี้งานวิจัยในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นวิธีการสอนที่เกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน เน้นวิธีการที่ครูสอน ยังไม่มีการวิจัยที่ศึกษาให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนนั้น เช่น ผู้ปกครอง ผู้บริหาร แต่งานวิจัยต่างประเทศให้ความสาคัญกับเกือบทุก
องค์ ป ระกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นการสอน ท าให้ อ งค์ ความรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ค วามกว้ า งขวางและ
หลากหลาย
ผลความต้องการจริงและจาเป็นระยะเร่งด่วนและระยะยาวของ ครูและนักเรียน ในการจัด
กิจกรรมดนตรีศึกษาในประเทศไทย ประเด็นนี้พบว่า กลุ่มตัวแทนครูผู้สอนดนตรีในโรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ข้อคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย
ประเด็นต่างๆ คือ ประเด็นเรื่อง สถานศึกษาของท่านขาดแคลนครูดนตรี ร้อยละ 54.30 ให้ข้อคิดเห็นว่า
“ไม่ใช่” ประเด็นเรื่อง สถานศึกษาของท่านขาดแคลนเครื่องดนตรี ร้อยละ 56.95 ให้ข้อคิดเห็นว่า
“ใช่” ประเด็นเรื่อง สถานศึกษาของท่านขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรี
ร้อยละ 67.55 ให้ข้อคิดเห็นว่า “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถานศึกษาของท่านมีวิชาเลือกทางดนตรี ร้อยละ
68.21 ให้ข้อคิดเห็นว่า “ใช่” ประเด็นเรื่อง สถานศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรมทางดนตรีร่วมกันกับ
ชุมชุน ร้อยละ 59.60 ให้ข้อคิดเห็นว่า “ใช่” นั้น คณะผู้วิจัยมองว่า 2 ประเด็นแรก เป็นสภาพปัญหาที่
มีมาในระบบการศึกษาไทยหลายสิบปี อันที่จริงมีข้อมูลยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิและงานวิจัยหลายเล่ม
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ชี้ชัดว่า ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน
และดนตรีศึกษา แต่สิ่งที่ขาดแคลนสาคัญคือ กรอบอัตราในการรองรับการบรรจุของแต่ละสถานศึกษา
เพราะจากแผน มคอ 2 และฐานข้อมูลหลักสูตรดนตรีในประเทศไทยพบว่าแต่ละปีมีบัณฑิตสาเร็จ
การศึกษาเป็นจานวนพันคน แต่จานวนกรอบอัตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับการสอบบรรจุครู
ผู้ช่วยนั้นเป็นระดับไม่กี่ร้อยคนต่อปี จึงสวนทางกับระบบการผลิตบัณฑิตสายตรงทางด้านดนตรีของ
ประเทศไทยโดยสิ้นเชิง
อีกประการหนึ่ ง ระบบการบริ หารจั ดการการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนระดั บประถมศึกษา
ของไทย ไม่มีนโยบายการรับครูสายตรงอย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าจะมีการสอบบรรจุอัตราครูในสาขาหนึ่ง
สาขาใดไปแล้วก็ตาม สุดท้ายก็ต้องสอนในรายวิชาอื่นๆ ด้วยที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนในเรื่องของการขาดแคลนเครื่องดนตรีนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่
และผู้บริหารหรือสมาคมของสถานศึกษามีนโยบายสนับสนุน ก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนากิจกรรมดนตรีไปสู่ความสาเร็จในระดับต่างๆ ได้โดยง่าย เพราะไม่ถูกจากัดด้วยเงื่อนไขด้าน
ทรัพยากร แต่ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อย ถ้าหากผู้บริหาร
ไม่สนใจหรือกาหนดนโยบายด้านนี้ ดังนั้น การสนับสนุนส่งเสริมอาจเป็นไปได้ยาก แต่ถ้ามีครูดนตรี
ประจ าสถานศึก ษาที่มุ่งมั่ น ทุ่มเท พบว่า จะมีการพยายามในทุก รูปแบบเพื่อการจัดหาหรือระดม
ทรั พ ยากรจากภายนอก เช่น ผู้ ป กครอง ศิ ษย์ เก่ า หรือ ภาคเอกชนอื่ นๆ เพื่ อขอรับ การสนับ สนุ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นไปในลักษณะการขับเคลื่อนเพื่อการประกวดแข่งขันความสามารถทางดนตรี
เป็นหลัก
ข้อค้น พบเรื่ องความต้องการจ าเป็ นในระยะเร่งด่วน และระยะยาวนั้น จากการวิเคราะห์
คณะผู้วิจัยพบสิ่งที่เหมือนกันและต่างกันทั้ง 2 ช่วงระยะเวลา สิ่งที่เหมือนกัน คือ ความต้องการด้าน
บุ ค ลากรดนตรี ที่จ บสายตรงและมี ส มรรถนะสู ง ด้ านเครื่ องดนตรี ด้ านงบประมาณและด้ า นการ
สนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนอย่างเท่าเที ยม ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า การที่จะบริหารจัดการการจัด
การเรียนการสอนดนตรีศึกษาให้สาเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งจาเป็นพื้นฐานหลักคือ ทรัพยากร ทั้ง
ด้านบุคคล และงบประมาณ ดังนั้น นโยบายใดๆ ก็ตาม ที่จะถูกกาหนดลงสู่การปฏิบัตินั้น ผู้บริหาร
ระดับกระทรวงควรให้ความสาคัญในมิติทั้ง 2 อย่างยิ่งยวด และควรดาเนินการวางแผน จัดสรร และ
กากับติดตามประเมินผลควบคู่กันอย่างรอบคอบ ส่วนในระยะยาวนั้น สิ่งที่คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ได้คือ
การทาอย่างไรให้ความต้องการในทุกระยะสามารถนาไปสู่การบรรลุผลและยั่งยืน การกาหนดนโยบาย
ของทางภาครั ฐ ในประเด็ น มิ ติ ท างด้ า นดนตรี ใ นอนาคต คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรมี ก ารปรั บ ตั ว
เปลี่ยนแปลง และกาหนดทิศทางด้านดนตรีในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบ และ
ดาเนิ น การอย่ า งมี ร ะบบ สอดคล้ อ งกั น ตลอดจนกระทรวงศึ กษาควรบู รณาการความร่ว มมื อกั บ
กระทรวงวัฒนธรรมในการวางนโยบายการเพิ่มตาแหน่งครูดนตรีในสถานศึกษาให้ครบถ้วนเพียงพอต่อ
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ความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนครูภูมิปัญญาซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง
วัฒนธรรมโดยตรงอยู่แล้ว ให้ได้มีโอกาสให้สถานศึกษาได้เข้าถึงการบริการ ซึ่งในระยะยาว คณะผู้วิจัย
เห็ น ว่า ควรมีการบริ หารจัดการความร่ว มมือกับสถาบันผลิ ตครูดนตรี และสมาคมครูดนตรีแต่ล ะ
ภูมิภ าค/จั งหวัด การจั ดระบบนิ เทศภายในที่มีความสอดคล้องกันระหว่างผู้ขับเคลื่อนนโยบายกับ
สถานศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างมาตรฐาน กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและสะดวกต่อการนาไปปฏิบัติ
ดังนั้น คณะผู้วิจัยคิดว่า การกาหนดนโยบายทางด้านดนตรีศึกษา หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์หรือ
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ต้องพิจารณาในข้อนี้ให้ดี เพราะการขับเคลื่ อนที่ดีที่สุ ด คือการ
ขั บ เคลื่ อ นไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ซึ่ ง ตรงกั บ พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็ จ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ 9 เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษา
ที่ตรงกับความต้องการและบริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้านั้น จากการที่พบว่า แนวนโยบาย
การส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาของประเทศไทย ที่จริงแล้วถูกจัดหรือสามารถจัดอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพคนได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องกับ
หลักการของดนตรีศึกษาอย่างยิ่ ง โดยเฉพาะเป้าประสงค์ที่จะดาเนินการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ยกระดั บ การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ปลู ก ฝั ง ระเบี ย บวิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตรงกับ แนวคิดเรื่องดนตรีไทยศึกษาของ ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์
(2561) เพราะดนตรีศึกษา (Music Education) เป็นศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะที่ต่างกับสาขาวิชาดนตรีอื่นๆ
มี ม าแล้ ว มากกว่ า ร้ อ ยปี มี ก ารประสาทปริ ญ ญาถึ ง ระดั บ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ปรากฏศาสตราจารย์ แ ละ
ผู้เชี่ย วชาญกระจายอยู่ ทั่ว ทุกมุมโลก ทั้งนี้ ดนตรีศึกษา หมายถึง ศาสตร์ที่ใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
(tools) ในการพั ฒ นามนุ ษ ย์ ทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา จริ ย า อารมณ์ สั ง คม ตลอดจนเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
พัฒนาการทางด้านร่ างกายตามช่วงวัยต่างๆ ให้ถึงพร้อมความเป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ทั้งภายในและ
ภายนอก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบสถานศึกษาและตามอัธยาศัย
ดังนั้น การพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพสู ง มีความเป็นเลิศทั้งด้านองค์ความรู้สอดคล้องตรงกับปรัชญา
ดนตรีศึกษาโลกที่ถูกต้อง และมีทักษะการสอนการวิจัย ที่เชี่ยวชาญเพื่อใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยโลกจึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่งซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อว่าจะทาให้ยุทธศาสตร์ที่ 3
ของกระทรวงวัฒนธรรมบรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ จากข้อค้นพบและการวิเคราะห์ภาคสนาม แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติ
ดนตรีศึกษาที่ตรงกับความต้องการและบริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้า ที่พบว่า ควรมี 3 บูรณาการ
ความร่วมมือ 3 ระดับนโยบาย และ 2 ระยะการขับเคลื่อน อันได้แก่ ระยะเร่งด่วนและระยะยาว 20 ปี
แต่ทั้งนี้คณะผู้วิจัยยืนยันว่า ควรบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยต้อง
ใช้ ก ลยุ ท ธ์ การบู ร ณาการบริ ห าร 3 กระทรวง 3 ระดั บ 2 ระยะ จึ งน่ า จะสามารถขั บ เคลื่ อ นไปสู่
ความสาเร็จได้ดังเจตนารมณ์ แต่ก็ควรมีการประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพระดับความสาเร็จ
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ของการนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติด้วยใน 2 มิติ คือ ด้านการประเมินคุณภาพของประเด็นการพิจารณา:
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในระดับการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับนโยบาย
จากกระทรวงวั ฒ นธรรมไปขั บ เคลื่ อ น และด้ า นการประเมิ นคุ ณ ภาพของประเด็ น การพิจ ารณา:
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคน ในระดั บ สมรรถนะที่ เ กิ ด จากการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์/นโยบาย/และโครงการของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งในประเด็นเรื่องการติดตามนโยบายที่
นาไปปฏิบัตินั้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Carl V. Patton (1986) เรื่อง 6 ขั้นตอน สาหรับการวิเคราะห์
นโยบาย (6 Easy Steps for Successful Policy Analysis) โดยเฉพาะในมิติของการกาหนดหลักเกณฑ์
ของการประเมินผลในขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 6 รวมทั้ง 6 โครงการสาคัญของกระทรวงวัฒนธรรม
ในยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 อั น ได้แก่ โครงการส่ งเสริ มคุณธรรมตามแผนแม่บทส่ งเสริม คุณธรรมแห่ งชาติ
โครงการเสริมสร้างค่านิยม โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเป็นไทย โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โครงการปฏิรูปการศึกษาด้านวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์
และฟื้นฟูมรดก และภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ก็สามารถใช้วิธีการของ Carl V. Patton ได้ และ
คณะผู้วิจัยเชื่อว่าจะประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนระดับต่างๆ อย่างแน่นอน
ในมุมมองของคณะผู้วิจัย ที่คิดว่าจะมีส่วนสาคัญที่สุดคือ การปฏิรูปการบริหารจัดการระบบ
ราชการไทย ไม่ใช่เพียงแค่แนวนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาที่ตรงกับความต้องการ
และบริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้าที่ทาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เท่านั้น แต่ทว่า สถานการณ์โลก
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การบริหารจัดการแบบบูรณาการความร่วมมือมีส่วนสาคัญยิ่ง เพราะหลายๆ
ปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายกระทรวง เช่น ในกรณี นี้
มีความคาบเกี่ยวอย่างน้อยถึง 3 กระทรวง อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะแนวคิดหรือเจ้าภาพ
หลักในเชิงการพัฒนามนุษย์โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือ แต่ผู้รับการพัฒนาส่วนใหญ่จะอยู่ใน
สถานะนักเรียน นิสิต นักศึกษา และครูอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(กรณีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สพป./สพม.) และสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ในกรณีสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล) ดังนั้น การกาหนดนโยบายใดๆ ก็ตาม ตั้งแต่ระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ควรมีการ
ประชุมหารือ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงการออกแบบระบบกลไกในการกากับ ติดตาม
และประเมินผลร่วมกัน หรือแม้แต่การขับเคลื่อนแบบการประสานพันธกิจ
สิ่งที่พบอีกประการหนึ่งคือ ฐานข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในระดับกระทรวง หรือ
ระดับต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถใช้ร่วมกันหรือดึ งข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่า มีปัจจัยหลายประการ 1) ประเทศไทยยังไม่สามารถ
พัฒนาฐานข้อมูลในลักษณะของ Data Gateway เพื่อใช้ในการบริหารประเทศสาเร็จ 2) ลักษณะสาคัญ
ของแต่ล ะกระทรวงหรือหน่ว ยงานภาครั ฐมีโ ครงสร้างแบบแนวดิ่งเดี่ยวและแยกกันบริหารจัดการ
มาเป็ นระยะเวลานาน 3) การจะขับเคลื่อนนโยบายใดๆ ก็ตาม ได้ถูกมอบหมายงานลงมาในลั กษณะ
Top Down เท่ า นั้ น และมี ล าดั บ ขั้ น ของการบั ง คั บ บั ญ ชาแบบแยกกระทรวงและหน่ ว ยงานตาม
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โครงสร้างภายในของแต่ละกระทรวง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของระบบราชการไทย ดังนั้น ถึงผล
การวิจัยจะชี้ให้เห็นว่า การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรมในมิติดนตรีศึกษาที่ตรงกับความ
ต้องการและบริบทของประเทศไทยในทศวรรษหน้า หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมจะ
ส าเร็ จ ได้ นั้ น ต้ อ งอาศั ย การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั น ก็ ต าม แต่ ใ นสภาพของความเป็ น จริ ง และ
ประสบการณ์ตรงของคณะผู้วิจัย พบว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ซึ่งเห็นได้จากการการประสานความ
ร่วมมือภายในกระทรวงหรือระหว่างกระทรวงก็ตาม ต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนมากมาย ตลอดจน
ต้องดาเนินการทุกอย่างแบบทางการตามระบบราชการเท่านั้น คณะผู้วิจัยคิดว่า ถึงเวลาแล้วที่ควร
เตรียมการนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์การบริหารโดยใช้ Data Analytics มาใช้ในการคาดการณ์และ
วางแผนพัฒนากาหนดนโยบายของกระทรวงแบบเท่าทันสถานการณ์ ที่สาคัญที่สุดกระทรวงน่าจะ
วิเ คราะห์ ป ระมวล ตลอดจนถอดบทเรี ยน (Lesson Learned) การบริ ห ารจั ดการยุ ทธศาสตร์ และ
นโยบายเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา และสอดรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบท
สังคมไทยและสังคมโลก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยชิ้นนี้
1. ควรออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น เห็นได้จากการสารวจข้อมูล
ทรัพยากรทางดนตรี คณะผู้วิจัยได้ออกแบบระบบทั้งหมดเป็นแบบ online เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แต่เมื่อไปใช้จริงกลับพบปัญหา เช่น ผู้ให้ข้อมูลหลายท่านยัง
ไม่มีความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอ หรือบางโรงเรียนที่ห่างไกล ไม่มี internet ใช้ ทาให้
ไม่สามารถเก็บข้อมูลทาง online ได้ จึงต้องออกแบบการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบเอกสาร ดังนั้น
ในการเก็บข้อมูลจึงควรออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษานั้น
2. ควรวางแผนระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอย่างรอบคอบ เพราะการประสานงานในแต่ละส่วน
ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากจานวนประชากรในการเก็บข้อมูลมีจานวนมาก และยังไม่เคยมี
การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้มาก่อนในประเทศไทย
3. ควรบู ร ณาการการทางานร่ว มกันระหว่างกระทรวงมากขึ้น ในการแก้ปัญหาเรื่องการ
ประสานงานข้ามหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เนื่องด้วยในการทาวิจัยครั้งนี้เป็นโครงการ
ของกระทรวงวัฒนธรรม แต่ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นเมื่อต้องการได้ข้อมูล
จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งขอความร่ ว มมื อ แต่ ไ ม่ ส ามารถสั่ ง การได้ โ ดยตรง ซึ่ ง หากเป็ น การสั่ ง การจาก
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงของครู จะทาให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
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4. ควรมีการจัดทาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีศึกษาในประเทศ รวมถึงระบบการตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ทางดนตรี โดยสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบ จานวนเครื่องดนตรี เพื่อจะได้ทราบความ
ต้องการ และให้การสนับสนุนได้ เนื่องจากฐานข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจในระดับกระทรวง
หรือระดับต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ยังไม่สามารถใช้ร่วมกันหรือดึงข้อมูลมาใช้เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างเท่าทันสถานการณ์
5. ควรส่งเสริมให้ประชาชน นักดนตรี ศิลปิน ได้ทราบข้อมูลเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ ค าแถลงนโยบายของคณะรั ฐ มนตรี พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้กลุ่ มบุคคลที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับรู้สิ ทธิห น้าที่ อานาจของตน ที่พึง
ปฏิบัติต่อกัน และได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยชิ้นต่อไป
1. ควรส่ ง เสริ มให้ มีก ารวิ จั ย เกี่ย วกับ วิธี ก ารสอนดนตรีที่ มี การประยุก ต์อ งค์ค วามรู้ ต่า งๆ
ทางด้านดนตรีศึกษา ให้มีความหลากหลายมากขึ้น มิได้มุ่งเน้นเพียงแต่การประยุกต์ใช้แนวคิดในการ
เรียนการสอนของนักดนตรีศึกษาเพียง 3 ท่าน หรือมุ่งผลิตชุดการสอน
2. ควรมีก ารส ารวจความคิด เห็ น ของกลุ่ ม ประชากร หรือสถานศึกษาที่กว้า งขึ้น หรืออยู่
นอกเหนือโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เพื่อที่ได้ทราบข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับดนตรีศึกษาในประเทศที่
หลากหลาย
3. ควรมีการสารวจข้อมูลทรัพยากรทางดนตรีในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น จานวนนักเรียน
ดนตรีทั้งประเทศ จ านวนโรงเรี ย นสอนดนตรี จานวนเครื่องดนตรี จานวนครูดนตรีที่เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน หรือศิลปิน

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ภาครัฐควรเปิด รับอัตราครูเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนทั่วไป โดย
ประเทศไทยไม่ได้ขาดแคลนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน และ
ดนตรีศึกษา แต่สิ่งที่ขาดแคลนสาคัญคือ กรอบอัตราในการรองรับการบรรจุของแต่ละสถานศึกษา
2. ควรมีการบูรณาการในการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนในการ
ส่งเสริมดนตรีศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน พัฒนา จัดซื้อ ซ่ อมบารุงเครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์
ห้องเรียน ห้องซ้อม อาคารเรียนเฉพาะที่มีคุณภาพพร้อมต่อการเรียนและฝึกซ้อมดนตรี ตลอดจนจัดให้มี
ศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีในสถานศึกษา
4. ควรมีการจัดตั้งสมาคม หรือองค์กรทางวิชาชีพครูดนตรี เพื่อนาเสนอข้อมูลทางวิชาการ
และความต้องการต่างๆ นาเสนอสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
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บทความวิชาการ/หนังสือ/ตารา
ยุท ธนา ฉั พ พรรณรัต น์ . (2544). แยกถนนคนดนตรี. สู จิ บั ต รการประกวดดนตรีไ ทยระดั บ นั กเรีย นภาค
ตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 22 จัดโดย
มหาวิทยาลัยบูรพา. (มกราคม 2544).
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์. (2547). อิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและดนตรีลาว ที่มีต่อสยามประเทศในสมัย
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นั กเรียนภาคตะวั นออกชิ งถ้วยพระราชทานสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
ครั้งที่ 25 จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา. (7 มกราคม 2548): 40–46.
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์. (2552). ปรัชญาดนตรีไทยในมัธยมศึกษา. Proceedings ประกอบการสัมมนาทาง
ดนตรีระดับชาติ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาของไทยจัดโดย
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. (7 กุมภาพันธ์ 2552) : 21–34.
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์. (2553). กลวิธีการปรับวงขั้นนา: กรณีเพลงเถา. เผยแพร่ในหนังสือสูจิบัตรการประกวด
ดนตรี ไ ทยระดั บ นั ก เรี ย นภาคตะวั น ออกชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 30 จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา.
ยุท ธนา ฉั พ พรรณรัต น์. (2553). ดนตรีบ าบั ด : ทางเลื อกในการรับ มือกับ ภาวะซึ ม เศร้า ในนิ สิ ต นั กศึ กษา.
Proceedings ประกอบการประชุม ทางวิช าการและเผยแพร่ง านวิจ ัย ระดับ ชาติ เรื ่อ ง
“การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ.
(วันที่ 9 กรกฎาคม 2553).
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์. (2559). ซออู้พิจักษณ์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท อักษรโสภณ จากัด.
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์. (2559). ดนตรีไทยศึกษา: ว่าด้วยการปรับวงดนตรีไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อักษรโสภณ จากัด.
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การทางาน/ตาแหน่งบริหาร
พุทธศักราช 2542–2548 อาจารย์ประจาหมวดวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม และอาจารย์พิเศษภาควิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุ ท ธศั ก ราช 2548–ปั จ จุ บั น อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าดนตรีศึ ก ษา ภาควิ ช าศิ ล ปะ ดนตรี แ ละ
นาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2556–2557 ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2557–2559 รองคณบดี ด้านบริหารนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ และด้านบริหาร
ทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2557–ปัจจุบัน กรรมการมาตรฐานวิชาการ/วิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2558–ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมิน IQA (ขึ้นทะเบียน) ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา/ดุริยางค์ไทย และอุดมศึกษา) และระดับคณะ สถาบัน ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย CUPT–QA
พุทธศักราช 2559–ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พุทธศักราช 2560–ปัจจุบัน ผู้ตรวจประเมิน TQR (ขึ้นทะเบียน) ระดับหลักสูตร (สาขาวิชาดนตรี)
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
พุทธศักราช 2561 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ขึ้นทะเบียน) ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับสถาบันอุดมศึกษา
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ผลงานวิชาการ
Chuppunnarat, Y., Laovanich, V., Sangwanich, K., & Achayuttakarn, M. (2016). Concept
framework and essential skills of arts, music, and dancing arts teachers in
managing cultural invasions from the inside and outside of the AEC: A case
study of Thailand and the Lao People’s Democratic Republic. Research Report.
Ratchadapisek Sompoch Research Grant ASEAN Cluster Chulalongkorn University.
Bangkok.
Laovanich, V. (2010). Developing an instructional package for Teaching Basic Saw–Dung
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Laovanich, V. (2013). Marginalization of music as a subject in Thai basic education
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Laovanich, V. (2015). Qualitative Action Research: Lessons Learned from Finnish Education.
Journal of Education Studies, 43(3), 95–108.
Laovanich, V., & Chuppunnarat, Y. (2016). Music Education Students’ Ways of Learning
and Consumption of Cultures. Journal of urban culture research, 13(Jan-Dec
2016), 108-127. doi:10.14456/jucr.2016.16
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2557, กรกฎาคม). การเรียนการสอนแบบบูรณาการผ่านบทเพลงประจาชาติ
อาเซียน. Paper presented at the การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ รักสถาบัน รักสระบุรี
รักพื้นที่ รักประชาคม โครงการสระบุรีเข้มแข็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี.
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2561). การประเมินผลตามสภาพจริง ผ่านกิจกรรมวัดประเมินผลการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม. วารสารครุศาสตร์,
46(1), 221–235.
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และมนสิการ พร้อมสุขกุล . (2557). การพัฒนาวงขับ ร้องประสานเสียงไทยสู่
มาตรฐานโลก. Paper presented at the งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7,
อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9).
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และมนสิการ เหล่าวานิช. (2560). กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ
Mr. Ramon Molina Lijauco, Jr ในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทน
ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014:
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กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม. วารสารครุศาสตร์ , 45(2 ประจาเดือน เมษายน –
มิถุนายน 2560), 90–108.
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช , สมนึก แสงอรุณ และฐิติมา พึ่งสัตย์. (2542). เอกสารประกอบโครงการเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตโครงการ. “สืบสานเพลงซอ”. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
รางวัลที่ได้รับ
- ชนะเลิศการประกวดซอด้วง (ศรทอง) ระดับประถมศึกษา
- ชนะเลิ ศ การประกวดซอด้ ว ง (ศรทอง) ชิ ง ถ้ว ยพระราชทานพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หัว
-

ระดับมัธยมศึกษา
ชนะเลิ ศ การประกวดเดี่ ย วซออู้ ประลองเพลงประเลงมโหรี ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิสิตโครงการผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ รับ รางวั ล 2 เหรีย ญทอง 5 เหรี ย ญเงิ น และ 1 เหรีย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ ง
ประสานเสียงโอลิมปิค ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
ได้รับทุนการศึกษาปริญญาเอกในโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2550 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้ รับ รางวั ลวิ ทยานิ พนธ์ดี กลุ่ม มนุ ษย์ ศาสตร์ สัง คมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิ ลปศาสตร์
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานด้านดนตรี
- ปี 2551 แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวัง
- ปี 2552
- ปี 2553
- ปี 2553
- ปี 2555

สวนจิตรลดา
บันทึกเสียงเพลงอาเซียน ร่วมแสดงในงานเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
และพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน
แสดงในงานมหกรรมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม “International Cultural Diversity
Festival” ณ สานักงานใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
แสดงในงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เมือง Stockach–Wahlwees, Bad Winpfen,
Mannheim ประเทศเยอรมนี
แสดงคอนเสิ ร์ ต เผยแพร่ วั ฒ นธรรมไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย UCLA เมื อ ง Los Angles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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- ปี 2556 เป็นทูตวัฒนธรรมแสดงคอนเสิร์ตฉลอง 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง

ไทย–เมียนมาร์ “The 65th Anniversary of Thailand−Myanmar Relations” ที่โรงละครแห่งชาติ
กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- ปี 2557 เป็นตัวแทนประเทศไทย และตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมคอนเสิร์ต “หนึ่งพันเสียงสันติภาพ 1000
Voices for Peace” ฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่โบสถ์บาซิลิกา ออฟ เดอะ แซค
เร็กฮาร์ต (กุกเกิลแบร์ก บาซิลิกา) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง
39 วง จาก 18 ประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1 จานวนกว่า 1,300 คน เพื่อ
เรียกร้องถึงสันติภาพจากความหวังของมวลมนุษยชาติ
ประวัติการทางาน
2544 – 2545
2546
2548
2555 – 2556
2556 – 2557
2560 – 2561
2561 – ปัจจุบัน

ครูอาสาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สอนดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทย ณ
วัดวิชรธรรมปทีป นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครูอาสาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สอนดนตรีไทยและวัฒนธรรไทย
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการ/การวิจัย/งานสร้างสรรค์ประเภทการรับใช้สังคม
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และสิวะโชติ ศรีสุทธิยากร. (2557). “รักสถาบัน รักสระบุรี
รักพื้นที่ รักประชาคม”. โครงการนาร่อง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี . เงินทุนอุดหนุนโครงการ
สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558–2560.
ยุทธนา ฉัพ พรรณรัตน์ , วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และธนสิน ชุติน ธรานนท์ . (2558–2560). “รักสถาบั น
รักสระบุรี รักพื้นที่ รักประชาคม : โครงการขยายผล อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ”. เงินทุน
อุดหนุนโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558–2560.
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ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์, วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และธนสิน ชุตินธรานนท์. (2558–2560). “โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้า นดนตรี : โยธวาทิต ในโรงเรีย นระดับ มั ธ ยมเพื่ อโอกาสทางการศึ กษาต่ อและสร้า ง
ภูมิคุ้มกันแก่เยาชนแบบยั่งยืน จังหวัดสระบุรี ระยะที่ 2 ขยายผล”. เงินอุดหนุนโครงการสระบุรี
ชุมชนเข้มแข็ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558–2560.
ผู้เชี่ยวชาญเสียง Tenor คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ปี 2556–2561.
เอกสารประกอบการสอน
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชา 2700507 ปฏิบัติวิชาชีพ 2 วิชาเอกดนตรีศึกษา.
เอกสารอัดสาเนา.
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นักวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช
ชื่อ
(ภาษาไทย)
มนสิการ เหล่าวานิช
ตาแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Monsikarn Laovanich
สถานที่ทางาน วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทรศัพท์
086−374−2919
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญา
สาขาวิชา
ปีที่ได้รับ พ.ศ.
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงดนตรีคลาสสิก
2545
(Piano Classic)
เกียรตินิยมอันดับ 1
(เหรียญทอง) รางวัลทุนภูมิพล
(สาหรับผู้ได้รับคะแนนสูงสุด)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการแสดงดนตรี
2548
(Piano Performance)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาดนตรีศึกษา
2554
(Music Education)
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
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ผลงานวิจัย
Monsikarn Promsukkul. (2012). Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training.
Dissertation, Mahidol University.
มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2557). การรับรู้ด้านระดับเสียง (Absolute Pitch) ของนิสิตสาขาวิชาดนตรี
ตะวันตก เครื่องดนตรีเอกเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจาปีงบประมาณ 2557.
มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2560). Transferability Process of Musical Knowledge by Ramon
Lijauco Jr. in the Development of Thailand Choral Representatives for the
World Choir Game 2014: Suanplu Chorus and Chulada Choir of Chulalongkorn
University Demonstration Secondary School–Case Studies. ทุนอุดหนุนการวิจัย
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ 2558.
มนสิการ เหล่าวานิช และวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช . (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดชบรมนาถบพิต ร กรณี ศึกษา การบั นทึ ก เสี ยงการขั บร้ อง
ประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคาร้องจานวน 41 บทเพลง. ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
โครงการศิลปะวัฒนธรรม ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ประจาปีงบประมาณ 2560.
บทความวิจัย
มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2555). Acquisition of Absolute Pitch in Thai Traditional Music Training.
ตีพิมพ์ในวารสาร Fine Arts International Journal ของ Srinakharinwirot University.
มนสิการ พร้อมสุขกุล. (2555). Pitch Learning Processes and Acquisition of Absolute Pitch in
Thai Traditional Music Training ตีพิมพ์ใน Conference Proceeding ในงาน INTERNATIONAL
SEMINAR ON MALAYSIAN–THAI STUDIES (ISMATS 2012), Universiti Utara Malaysi.
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และมนสิการ เหล่าวานิช (2559). กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) ในการพัฒนา
ศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียง ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง
ประสานเสียงโลก World Choir Game 2014 : กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
และคณะนั กร้องประสานเสี ยงจุฬ ดาร์ โรงเรียนสาธิ ตจุฬ าลงกรณ์ มหาวิท ยาลัย ฝ่า ยมั ธยม
วารสารครุศาสตร์ (TCI1) ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 (เมษายน−มิถุนายน 2560) หน้า 90−108, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
มนสิการ เหล่าวานิช และ วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช . (2561). พระอัจฉริยภาพทางดนตรีในพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดชบรมนาถบพิต ร กรณี ศึก ษา การบั น ทึ ก เสี ยงการขั บ ร้ อง
ประสานเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีคาร้องจานวน 41 บทเพลง. วารสารวิชาการ Veridian
E−Journal, Silpakorn University ฉบั บ ภาษาไทย มนุ ษยศาสตร์ สัง คมศาสตร์ และศิล ปะ
(กันยายน−ธันวาคม ๒๕๖๑).
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การเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
Monsikarn Promsukkul. (2010). Pitch Learning processes and acquiring absolute pitch in
Thai classical music training. ในงาน 29th ISME World Conference 2010 กรุงปักกิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย International Society for Music Education, 1−7 สิงหาคม
2010 ตีพิมพ์ Proceeding และนาเสนอผลงานแบบบรรยาย.
Monsikarn Promsukkul. (2012). Pitch Learning Processes and Acquisition of Absolute
Pitch in Thai Traditional Music Training. Conference Proceeding. 7−8 May 2012.
Malaysia, Executive Education Centre (EDC), Universiti Utara Malaysia. INTERNATIONAL
SEMINAR ON MALAYSIAN–THAI STUDIES (ISMATS 2012).
มนสิการ พร้อมสุขกุล และวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2557). การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทยสู่
มาตรฐานโลก. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 7, อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9).
มนสิการ พร้อมสุขกุล และวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช. (2557). การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทยสู่
มาตรฐานโลก. ในงาน Thailand Research Expo 2560 ซึ่งจัดโดย สานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.),
28 มิถุนายน 2560 นาเสนอผลงานแบบบรรยาย เซนทาราแกรนด์.
การเข้าร่วมงานทางวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- งานสัมมนา Annual Conference of the British Forum for Ethnomusicology ที่ Liverpool
John Moores University ประเทศอังกฤษ ปีพ.ศ.2552
- งานสัมมนา Cultural Diversity in Music Education Conference ประเทศสิงคโปร์ ปีพ.ศ.
2555
- รับเชิญจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดหลักสูตร
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์บ่มเพาะอัจฉริยภาพด้านดนตรี เพื่ อยกร่างหลักสูตรการจัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาความสามารถพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน ด้านดนตรี และเป็นวิทยากรอบรม
นักเรียน สพฐ. ที่ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ ปีพ.ศ.2556
ตารา
มนสิการ พร้อมสุขกุล (2557). ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
สานักพิมพ์. บริษัท สมูทเฮ้าส์ ซีดีพี จากัด.
มนสิการ เหล่าวานิช (2559). เรียนรู้จากครูเปียโน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ สานักพิมพ์ .
บริษัทไซเบอร์พริ๊นท์กรุ๊ป จากัด.
มนสิการ เหล่าวานิช . (2561). เลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี . กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
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ผลงานด้านดนตรี: การแข่งขัน
- ปี 2551 รางวัล 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2008 ที่เมือง
Graz ประเทศออสเตรีย ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
- ปี 2555 รางวัล 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2012 ที่เมือง
Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
- ปี 2555 รางวัล 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2012 ที่เมือง
Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา ฐานะนักบรรเลงเปียโนประกอบการขับร้องประสานเสียง
วงจุฬดาร์
- ปี 2557 รางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2014 ที่เมือง
Riga ประเทศลัตเวีย ฐานะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
- ปี 2559 รางวัล 2 เหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2016 ที่เมือง
Sochi ประเทศรัสเซีย ฐานะผู้ควบคุมฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
- ปี 2561 รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2018 ที่เมือง
Tshwane สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ฐานะผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
- ปี 2561 รางวัลประกาศนียบัตรทอง 3 รายการ มีคะแนนเป็นอันดับ 1 (Category Winner) ทั้ง 3 สาขา
ในประเภทวงเสี ย งผสม (Mix Choirs) ประเภทเพลงพื้น เมื อง (Folklore) และประเภทเพลง
ศาสนาที่ไม่ใช่นิกายออร์โธดอกซ์ (Non Orthodox Christian Church Music) ในงานมหกรรม
The 2nd Corfu International Festival & Choir Competition ระหว่างวันที่ 12–16 กันยายน
ณ เมืองคอร์ฟู สาธารณรัฐเฮลเลนิก ประเทศกรีซ
ผลงานด้านดนตรี: การแสดงสาคัญ
- ปี 2551 แสดงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวัง
สวนจิตรลดา
- ปี 2552 บันทึกเสียงเพลงอาเซียน ร่วมแสดงในงานเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) และ
พิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียน
- ปี 2553 แสดงในงานมหกรรมแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม “International Cultural Diversity
Festival” ณ สานักงานใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- ปี 2553 แสดงในงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เมือง Stockach–Wahlwees, Bad Winpfen,
Mannheim ประเทศเยอรมนี
- ปี 2555 แสดงคอนเสิ ร์ ต เผยแพร่ วั ฒ นธรรมไทยที่ ม หาวิ ท ยาลั ย UCLA เมื อ ง Los Angles ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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- ปี 2556 เป็นทูตวัฒนธรรมแสดงคอนเสิร์ตฉลอง 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่า ง
ไทย–เมียนมาร์ “The 65th Anniversary of Thailand–Myanmar Relations” ที่โรงละคร
แห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- ปี 2557 เป็นตัวแทนประเทศไทย และตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมคอนเสิร์ต “หนึ่งพันเสียงสันติภาพ 1000
Voices for Peace” ฉลองครบรอบ 100 ปี สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่โบสถ์บาซิลิกา ออฟ เดอะ
แซคเร็กฮาร์ต (กุกเกิลแบร์ก บาซิลิกา) กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ร่วมกับคณะนักร้ อง
ประสานเสียง 39 วง จาก 18 ประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1 จานวนกว่า
1,300 คน เพื่อเรียกร้องถึงสันติภาพจากความหวังของมวลมนุษยชาติ
- ปี 2559 แสดงคอนเสิร์ตหน้าพระพักตร์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในงานปิดการ
เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศฝรั่งเศสที่โบสถ์อัสสัมชัญ บางรัก
รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง World Choir Games 2016 ที่เมือง
sochi ประเทศรัสเซีย ฐานะผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
- ปี 2560 เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานสัปดาห์ดนตรี (ร้องประสานเสียง) เนี่ย–เอ๋อร์ ประเทศจีน ครั้งที่ 5
ครบรอบ 150 ปี เนี่ย–เอ๋อร์ คีตกวีผู้ประพันธ์เพลงชาติจีน ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ปี 2560 แสดงหน้าพระพักตร์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในงานเลี้ยงรับรอง
“open to the new shade” ของงาน “World Travel Market (WTM) 2017” เพื่อส่งเสริม
การค้าและการท่องเที่ยวไทย ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปี 2561 บันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ 41 บทเพลง ที่มีคาร้องและแสดงคอนเสิร์ตในงานน้อมราลึก
ด้วยเสียงเพลง สถาบันโรคไต

