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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะครูดนตรีและแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครู
ดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โดยแบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาอนาคตภาพ
ของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ด้วยเทคนิควิธี EFR (Ethnographic Futures Research) จาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 20 คน เครือ่งมือทีใ่ช้
ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ โดยมีค่าความความสอดคล้อง (IOC) 1.00 ทุกประเด็น ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) โดยการน าผลการศึกษาอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) มาท าการวิเคราะห์เพื่อก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus 
group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 คน จากนั้นวิเคราะห์และสรุปผลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis) โดยผลการวิจัย พบว่า 
 1. อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า ครูดนตรีจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับสังคมได้อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นกัลยาณมิตรทั้งต่อผู้เรียนและสังคม            
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนทั้งกาย วาจาและใจ ส่วนทักษะส าคัญทีค่รดูนตรีจะต้องมี คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะการใช้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
 2. แนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า 
     2.1 สถาบันการผลิตครู ต้องพฒันาหลักสูตรดนตรีทีเ่น้นสมรรถนะ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
และปลูกฝังค่านิยมความเป็นครใูห้กับผู้เรียนตั้งแต่เริม่ต้น 
     2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดตัง้หน่วยงานกลาง เพื่อสนับสนุนครูดนตรีใหไ้ด้รับการพัฒนาตามความสนใจ
จัดใหม้ีกิจกรรมทางดนตรีอย่างตอ่เนื่อง และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการ
สอนร่วมกัน 
     2.3 สถานศึกษา ต้องอ านวยความสะดวกและสนับสนุนครดูนตรีใหม้ีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนนุงบประมาณการท ากิจกรรมและจัดสรรคา่ตอบแทนการท างานอย่าง
เหมาะสม 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study the role of key characteristics of music teachers and their career path 
development in the next decade. The research methodology involves two stages. The first stage investigated 
the scenario of the characteristics of music teachers in the next decade by the Ethnographic Futures Research 
(EFR) technique. 20 music experts were selected by purposive sampling. The research instrument was in-depth 
interviews. The research instrument was tested for validity using the index of item-objective congruence (IOC) 
with the result of 1.0 for every item. The second stage was to investigate the career path development in the 
next decade through group discussion (focus group) with 10 participants. Analyses were conducted through 
Content Analysis. The findings revealed that:  
  1) The future scenario of the music teachers’ characteristics in the next decade showed that the 
music teachers have to adapt to the changing society and conduct according to the professional code of 
ethics. They need to be righteous to learners and communities as well as a role model to the learners in terms of 
physical, mental, and verbal. The important skills of the future music teachers are information technology, 
learning and innovation, and foreign language and communication.  
  2) The career path development of music teachers in the next decade are: 
       2.1) The teacher-training institutes must develop a curriculum that focuses on competencies of 
music student teachers and support the building of 21st Century skills. Furthermore, the institutes need to 
cultivate the core professional values of teachers in the music student teachers. 
      2.2) The Ministry of Education needs to establish the central agencies to support music 
teachers’ professional development according to their interest. Cooperation with the private sectors is crucial in 
order to develop the curriculum and teaching methods. 
      2.3) Schools and universities need to facilitate and support the music teachers with greater 
opportunities to express their abilities, continuous trainings and development, and provide a budget for 
activities and proper remuneration.  
Keywords: The Future Scenario, Music Teachers, Characteristics of Music Teachers. 
 
บทน า 
 ผลจากความเจริญกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลท าให้กระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยปัจจุบัน
การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทักษะทางการคิดขั้นสูง รวมทั้งการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ การมีทักษะทางสังคม ซึ่งหมายถึงทักษะในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การรู้จักปรับตัว เข้าใจมารยาททาง
สังคม และการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่าง             
ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งผลท าให้แนวโน้มของการจัดการเรียนรู้
ในห้องเรียนเปล่ียนแปลงไป จ าเป็นต้องบูรณาการศาสตร์
ต่างๆ เข้ากับชีวิตจริง ท าให้การเรียนรู้มีความหมายต่อ
ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นคุณค่าและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
 สอดคล้องกับแนวคิดของสุทัศน์ สังคะพันธ์ 
(2557) ที่ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ เป็นยุคที่ โลกมีความ



 

162 วารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีที่ 14 ฉบบัท่ี 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้
เทคโนโลยี ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาค
และของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคม
ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ผู้คนในสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้ 
(Content knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific skills) 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะ
การรู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่จะต้องเกิด
ขึ้นกับตัวผู้เรียนในยุคสังคมแห่งการเปล่ียนแปลง จากที่
กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของสภาพปัญหาที่
ก าลังจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพราะกระแสของความเปล่ียนแปลง
ได้ส่งผลต่อภาคส่วนของสังคมเป็นวงกว้าง ซึ่งก็รวมไปถึง
การจัดการศึกษาทางด้านดนตรีของประเทศไทยด้วย 
 วิชาดนตรี เป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยมีส่วน
ช่วยส่งเสริมเติมเต็มและขัดเกลาจิตใจของผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนมีความอ่อนโยน เกิดสุนทรียศาสตร์ มีความซาบซึ้ง
และเห็นคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่างๆ รวมถึงเป็น
ส่ือกลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามที่ก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผู้คน
ในสังคม ดังนั้น ดนตรี จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือทาง
สังคมที่สามารถส่ือสารและเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึก 
ความคิด และจินตนาการของผู้คน จากทุกเชื้อชาติ ทุก
เผ่าพันธุ์เข้าด้วยกันได้อย่างแยบยล (ณรุทธิ์ สุทธจิตต์. 
2555) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้  จะถูกถ่ายทอดและ
ปลูกฝังไปยังผู้เรียน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านดนตรีและทักษะปฏิบัติ 
โดยมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
เป็นตัวก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาทางด้านดนตรีที่
ส าคัญ  
 การจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในอดีตที่   
ผ่านมา ส่วนมากเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะปฏิบัติทางดนตรี
มากกว่าการเรียนเนื้อหาสาระทางดนตรี ทั้งนี้ เป็นเพราะ

วิทยาการทางด้านดนตรีและองค์ความรู้ทางดนตรใีนอดีต 
ยังจ ากัดเฉพาะกลุ่มบุคคลบางส่วนเท่านั้น จึงท าให้ครู
ดนตรีในอดีตขาดความรู้ในเรื่องทฤษฎีดนตรี ส่งผลท าให้
การสอนมุ่งเน้นไปที่ทักษะปฏิบัติทางดนตรีเป็นส าคัญ 
โดยจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนผ่านการบอกเล่า
ด้วยปากหรือที่เรียกว่าการสอนแบบ “มุขปาฐะ” มากกว่า
การเขียนหรือการจดบันทึกเป็นโน้ตดนตรี ส่วนด้านแหล่ง
การเรียนรู้ทางดนตรี ส่วนมากจะอยู่ที่ตัวครูผู้สอนเป็น
ส าคัญ ซึ่งการสอนดนตรีในอดีต สามารถแบ่งได้เป็น  
2 ลักษณะ คือ การสอนทางตรง หมายถึง การต่อเพลง
ให้กับผู้เรียนโดยตรงจากครูผู้สอนสู่ผู้เรียนหรือการสอน
เป็นรายบุคคลตามความถนัดของเครื่องดนตรี เป็นต้น 
และการสอนทางอ้อม หมายถึง การสอนในสถานการณ์
จริง เวลาไปบรรเลงตามสถานการณ์นั้น  ๆ ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้วิชาดนตรี ผ่านการสังเกตตัวครูผู้สอนในขณะท า
การแสดงหรือร่วมท าการแสดงไปพร้อม  ๆ กับครูผู้สอน 
ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะ
ราษฎร์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ได้วางเป้าหมายส าคัญหรืออุดมการณ์ทาง
การศึกษาไว้ในข้อที่ 6 คือจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่
แก่ราษฎร ดังนั้น จึงท าให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาและจัดตั้งสภาการศึกษา ในปี พ.ศ.2475 
พร้อมการประกาศใช้แผนการศึกษาชาติขึ้นอย่างเป็น
ทางการ ส่งผลท าให้ระบบการพัฒนาและผลิตครูของไทย 
มีเป้าหมายที่ชัดเจนและตรงตามความต้องการของสังคม
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งในส่วนของหลักสูตรการศึกษาก็ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒ นาในสาขาวิชาเอกต่ างๆ อย่าง
หลากหลาย ซึ่งก็รวมไปถึงระบบการผลิตครูดนตรีศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ครูดนตรีมีความรู้ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  อันน าไปสู่การ
จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีศึกษาในห้องเรียนที่ดีและ 
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
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 จากอดีตจนถึงปัจจุบันรูปแบบการสอนดนตรี
ศึกษาในห้องเรียน ทั้งในส่วนของการสอนเนื้อหาสาระ
และการสอนทักษะปฏิบัติทางด้านดนตรี ได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามบริบทของหลักสูตรการศึกษาของ
ชาติโดยปัจจุบันวิชาดนตรีศึกษาถูกก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยครูดนตรี
ทั่วประเทศจะมีแนวทางการสอนและรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่คล้าย ๆ กัน ทั้งนี้ เป็นเพราะเป้าประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  
ที่ต้องการลดความเล่ือมล้ าทางการจัดการเรียนรู้และ
คุณภาพของผู้เรียน จึงได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดให้กับครูผู้สอนดนตรีให้เหมือนกันทั่วประเทศโดย
ขาดการค านึงถึงสภาวะความต้องการของผู้เรียนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล อีกทั้งตัวบริบททางด้าน
สังคม วัฒนธรรมและเศษฐกิจ จึงส่งผลท าให้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีของไทย ตกอยู่ในสภาวะถูก
แช่แข็ง กล่าวคือครูดนตรีขาดการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี 
ขาดการพัฒนารูปแบบและแนวคิดการสอนดนตรีที่
เหมาะสมกับผู้เรียน และประเด็นหลักที่ส าคัญก็คือผู้เรียน
ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิชาดนตรี อันเป็นเหตุให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกในเชิงลบกับวิชาดนตรี  
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการ
พัฒนาครูดนตรีในอนาคต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษ
หน้า (พ.ศ.2561-2571) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า 
และศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะ
ของครูดนตรีในทศวรรษหน้าขึ้นทั้งนี้ ผลการด าเนินการ
วิจัยจะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
ทางด้านดนตรีและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคมไทยและ
สังคมโลกยุคใหม่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป   
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571)
โดยการศึกษาอนาคตภาพ (Scenarios) และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะของครูดนตรี  
ในทศวรรษหน้า ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบลูม (Bloom) มาเป็นตัวแบ่ง
องค์ประกอบของคุณลักษณะครูดนตรี โดยจากการศึกษา
พบว่าแนวคิดของบลูม ( Bloom.1975) ได้แบ่งองค์ประกอบ
ของคุณลักษณะออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านการรู้คิด 
(Cognitive domain) 2) ด้านเจตคติ (Affective domain) 
และ 3) ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) โดย
ด้านการรู้คิดจะเป็นคุณลักษณะของบคุคลที่แสดงถึง
กระบวนการทางด้านสมองเป็นความสามารถทางด้าน
สติปัญญาที่เกี่ยวขอ้งกับการรับรู้การจ า การเข้าใจ ข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทาง
สติปัญญาการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ส่วนด้านเจตคติเป็นคุณลักษณะ
ของบุคคลที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน
จิตใจ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก 
เช่น แรงบันดาลใจ ค่านิยม ความสนใจ เป็นต้น สุดท้าย
ด้านทักษะการปฏิบัติเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่แสดง
ถึงการใช้ความสามารถที่แสดงออกทางด้านร่างกาย ซึ่ง
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ โดยเป็น
พฤติกรรมขั้นสุดท้ายที่บุคคลปฏิบัติออกมา โดยมีด้าน
การรู้คิดและด้านเจตคติเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดพฤติกรรม
ด้านการปฏิบัติที่ถูกต้องออกมา (วิไลลักษณ์  ลังกา. 
2560)  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี
ในทศวรรษหน้า  (พ .ศ.2561-2571) ครั้งนี้  ผู้ วิจั ยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครู
ดนตรีในทศวรรษหน้า 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตาม
คุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเด็นเนื้อหาที่ใช้ใน
การศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีใน
ทศ ว รรษ หน้ า  (พ .ศ .2 5 6 1 -25 7 1 )  ค รั้ ง นี้  ได้ แ ก่ 
คุณลักษณะของครูดนตรี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) คุณลักษณะด้านความรู้ 2) คุณลักษณะด้านทักษะ
ปฏิบัติ และ3)คุณลักษณะด้านเจตคติ 
 ขอบเขตด้านวิธีวิทยา งานวิจัยนี้  ใช้วิธี
วิทยาการออกแบบการวจิัยเชิงอนาคต โดยช่วงระยะเวลา
ของการศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี       
ในทศวรรษหน้าครั้งนี้ ก าหนดให้อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2561-
2571 ทั้ งนี้  เพื่ อให้สอดคล้องกับระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งมีการปรับเปล่ียนแนวคิด
การพัฒนาประเทศสู่อนาคตในหลายๆ ด้าน  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ข้อมูลส าหรับการศึกษา
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2561-2571) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้ให้ข้อมูลประเด็นการศึกษา
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีในทศวรรษหน้าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ทางด้านดนตรีในโรงเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) รวมจ านวน 20 คน 
 2. ก ลุ่ม ผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ป ระ เด็ น
การศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะ
ครูดนตรี ในทศวรรษหน้าเป็น ผู้ เชี่ยวชาญทางด้าน
กระบวนการผลิตครูในสาขาวิชาดนตรีโดยมีคุณวุฒิทาง
การศึกษาหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชา
ดนตรี รวมทั้งมีประสบการณ์หรือเคยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาดนตรีและมีประสบการณ์ใน
การสอนรายวิชาดนตรี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจ านวน 10 คน 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. คุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า 
 2. แนวทางการพัฒนาครูดนตรี ตามคุณลักษณะ
ครูดนตรี ในทศวรรษหน้า 
 
 

- คุณลักษณะตามแนวคิดของบลูม 

- การจัดการเรียนรู้ดา้นดนตร ี
- ทักษะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 

- หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี 51 

อนาคตภาพของ 
คุณลักษณะคร ู

ดนตรีในทศวรรษหน้า 

แนวทางการพัฒนาครู
ดนตรีตามคุณลักษณะของ
ครูดนตรีในทศวรรษหน้า 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการนัดหมายผู้เชี่ยวชาญพร้อม
อธิบายจุดมุ่งหมายของการวิจัยในครั้งนี้ จากนั้นท าการ
อธิบายขั้นตอนและความส าคัญของการได้มาซึ่งข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ  โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้  เป็นการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแบบเปิดโดยไม่มีการชี้น าค าตอบ
ใด ๆ ทั้งส้ิน ลักษณะการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นจากการ
สัมภาษณ์ภาพอนาคตทางที่ดี  (Optimistic Realistic 
Scenario) ภาพอนาคตทางที่ ไม่ดี (Pessimistic Realistic 
Scenario) และภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด 
(Most-probable scenario) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ ได้
ให้ข้อคิดเห็นในหลาย ๆ แง่มุม ซึ้งเป็นการมองในแง่บวก
ก่อน แล้วจึงพิจารณาในแง่ลบและความเป็นไปได้มาก
ที่สุดตามล าดับ โดยผลการสัมภาษณ์จะมุ่งเน้นอนาคต
ภาพท่ีน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด นอกจากนี้ ในระหว่างการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการของเทคนิคการสรุป
สะสม (Cumulative summarization technique) โดยท า
การสรุปผลการสัมภาษณ์เป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล     
ที่กระชับชันเจนตรงตามความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล          
มากที่สุด 
 
เครือ่งมือที่ใช้ในงานวิจัย  
 เค รื่องมื อที่ ใช้ ในงานวิจั ยครั้งนี้  เป็นแบบ
สัมภาษณ์  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอย่าง
เหมาะสมโดยมีขั้นตอนดังนี ้
 1. ก าหนดจดุมุง่หมายในการสรา้งแบบสัมภาษณ์  
 2. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะครูดนตร ี
 3. ด าเนินการเขียนนิยามศัพท์ เฉพาะของ
คุณลักษณะครูดนตรี พร้อมท าการออกแบบประเด็นการ
สัมภาษณ์อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีใน
ทศวรรษหน้า  
 4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น ไปท าการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

ประเด็นการสัมภาษณ์ โดยผลการประเมินพบว่าค่าความ
สอดคล้อง (Index of item-objective congruence: IOC) 
มีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกประเด็นการสัมภาษณ์  
 5. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการประเมิน ไปท า
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรีในโรงเรียน ได้มาโดย
วิ ธี ก ารเลือกตั วอย่ า งโด ยการเลื อกแบบ เจาะจ ง 
(Purposive sampling) รวมจ านวน 20 คน 
 6. น าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ 
เพื่อก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่ม (focus group) กับ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการผลิตครูในสาขาวิชา
ดนตรี ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) รวมจ านวน 10 คน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อสรุปและเขียนเป็น
อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า
พร้อมด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาครูดนตรี รวมถึงด าเนินการถอดบท 
การสนทนากลุ่ม (focus group) จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท า
การสร้างข้อเสนอแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตาม
คุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 การศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครู
ดนตรีในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ครั้งนี้  เป็น
การศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรีใน
ทศวรรษหน้าและศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตาม
คุณลักษณะของครูดนตรีในทศวรรษหน้า โดยผลที่ได้รับ
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อค้นพบไปใช้เป็นนโยบายในการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่มวิชา
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ดนตรี รวมถึงการน าไปใช้เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะของ
ครูดนตรีในอนาคตได้ 
 2. มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
พัฒนาครูดนตรี สามารถน าข้อมูลจากข้อค้นพบไปใช้ใน
การพัฒนานิสิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี รวมถึงพัฒนา

ครูดนตรีในโรงเรียน ตลอดจนวางแผนเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรวิชาดนตรีในอนาคตได้ 
 3. ผู้ปฏิบัติการ เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู
ประจ าการ สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ครูดนตรีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด (Most-probable scenario) 

 
 

ภาพประกอบ 2 อนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 

 ผลการศึกษาอนาคตภาพของคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า ครูดนตรีในอีก 10 
ปีข้างหน้า จะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม โดยจะต้องมีพฤติกรรม      
ตรงตามกรอบจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ก าหนด พร้อมเป็นกัลยาณมิตรที่ดีทั้งต่อผู้เรียนและสังคม รวมถึงจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนท้ังกาย วาจาและใจ  
 ด้านทักษะที่ครูดนตรีจะต้องมี พบว่า ครูดนตรีจะต้องมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมอันจะน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในอนาคต นอกจากนี้ ครูจะต้องมีทักษะการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลายหลาย รวมถึงต้องมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารและการด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน 
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 2. แนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า   
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี  
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) 

 
 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาครูดนตรีตามคุณลักษณะครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) พบว่า 
การด าเนินการพัฒนาครูดนตรีให้มีคุณลักษณะครูดนตรีตามความต้องการ ในทศวรรษหน้านั้น ควรจะต้องมีการด าเนินการ
พัฒนาครูท้ังระบบ โดยแบ่งการส่งเสริมและพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จะมี
หน่วยงานท่ีสามารถด าเนินการได้โดยทันที ดังนี้ 
 2.1 สถาบันการผลิตครู ถือเป็นหน่วยงานต้นทางของการพัฒนาครูดนตรี ดังนั้น สถาบันการผลิตจะต้องมุ่งสร้าง
และพัฒนาหลักสูตรดนตรีที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือจะต้องมุ่งสร้างครูดนตรีที่มีความรู้และทักษะ
ความสามารถในระดับสูงตรงตามความต้องการของสังคม นอกจากนี้ หลักสูตรครูดนตรีจะต้องมุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และสามารถปลูกฝังค่านิยมความเป็นครูที่ดีให้กับผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น 
 2.2 กระทรวงศึกษาธิการ ถือเปน็หน่วยงานสนับสนุนครูดนตรีระดับกลางทาง โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการ
จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนครูดนตรีใหไ้ด้รับการพัฒนาตามความสนใจของครู โดยสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมทาง
ดนตรีอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาผู้เรียนของตนเองและจัดส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมอันจะ
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น ามาซึ่งการพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควรมีการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อให้ครูได้พัฒนาและเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น 

2.3 สถานศึกษา ถือเป็นปลายทางในการส่งเสริมให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ดังนั้น สถานศึกษา   
จึงควรอ านวยความสะดวกและสนับสนุนครูดนตรีให้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึง
ส่งเสริมให้ครูดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นจ าพร้อมสนับสนุนงบประมาณการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
อย่างเต็มที่ อีกทั้งควรจัดสรรค่าตอบแทนการท างานให้กับครูดนตรีท่ีท างานล่วงเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการประกอบอาชีพ 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยอนาคตภาพของคุณลักษณะ
ครูดนตรี ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2571) ผู้วิจั ย
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 อนาคตภาพของคุณ ลักษณะครูดนตรีใน
ทศวรรษหน้า พบว่า ครูจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
อย่างเหมาะสม โดยมีพฤติกรรมตามกรอบจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ มีความเป็นกัลยาณมิตรทั้งต่อผู้เรียนและ
สังคม อีกทั้งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนท้ังกาย 
วาจา และใจ ซึ่งจากผลการวิจยัดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญ หาที่ คาดว่าจะ เกิดขึ้นกับครูดนตรี ในอนาคต 
โดยเฉพาะปัญหาด้านความประพฤติและการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ เป็นผลพวงมาจากความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อผู้คนในสังคมอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดย
สังคมสมัยใหม่ชอบความรวดเร็วเน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ เยาวชนรุ่นใหม่มีความอดทนน้อย และครูผู้สอน
มีความอดทนต่ า  จึ งส่งผลท าให้ เกิดปัญหาต่าง  ๆ 
มากมายซึ่งสอดคล้องกับสุทัศน์ สังคะพันธ์ (2557) ท่ีได้
กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคและของโลกเข้า
ด้วยกัน กระแสการปรับเปล่ียนทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนใน
สังคมอย่างทั่วถึง  
 ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงต้อง
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาและผลิตครู
รุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะพิเศษตรงตามความต้องการของ

สังคม โดยจะต้องปรับตัวเพื่อตั้งรับกับการเปล่ียนแปลง 
เพราะถือจึงเป็นเรื่องส าคัญและมีความจ าเป็นต่อบทบาท
และหน้าที่ของการเป็นครูอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะต้อง
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกแล้ว ครูจะต้องยึดถือเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
อย่างเคร่งครัด ดังที ่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2538) ได้เสนอไว้
ว่า วิชาชีพครูในอนาคตเป็นวิชาชีพแห่งการเสียสละ 
ทุ่มเทและมีอุดมคติเพื่อคนอื่น มีความปรารถนาให้ผู้อื่น
ได้ดีและประสบความส าเร็จ  
  นอกจากนี้ ทักษะความสามารถส าคัญที่
ครูดนตรีจะต้องมี มากเป็นพิ เศษก็คื อ  ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมนวัตกร
ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด อันส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
มีความสามารถได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนมากยิ่ งขึ้น สอดคล้องกับบทความของ Becta 
leading next generation learn (2014) ที่ระบุว่าเทคโนโลยี
ได้เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์ทุกคนอย่างแยกไม่ออก การ
เป็นนักร้องหรือนักดนตรี นักแต่งเพลง ทุกคนสามารถ
เป็นได้ง่ายเพียงชั่วข้ามคืน เพียงแค่ครูสามารถสอนให้
นักเรียนรู้จักการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ผนวก
กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทักษะการน าเสนอ 
ผู้เรียนทุกคนก็จะสามารถเป็นศิลปินได้อย่างคาดไม่ถึง 
นอกจากนี้ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมถึงทักษะการใช้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ ก็
ถือว่าเป็นทักษะที่หลักสูตรผลิตครูจะต้องพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องส่งเสริมให้เกิดการ
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น าไปใช้จริง เพราะที่ผ่านมาระบบการเรียนการสอนของ
ไทยมุ่งเน้นเรียนเฉพาะหลักการและทฤษฏีมากกว่าการ
น าไปใช้ ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดว่าระบบการศึกษา
จะเปิดกว้างมากขึ้น การเรียนรู้จะไม่จ ากัดอยู่ที่ห้องเรียน 
แต่ทุกคนจะสามารถเรียนรู้ได้จากทั่วทุกมุมโลกการ
เตรียมพร้อมเรื่องของทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ทักษะการใช้และการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 
จึงเป็นทักษะส าคัญที่ครูดนตรีทุกคนไม่สามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเล่ียงที่จะเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับสมหมาย จันทร์
เรือง (2544) ที่ได้กล่าวว่า ความรู้และ ประสบการณ์ของ
ครูยุคใหม่ที่ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นกุญแจเพิ่มพูนความรู้ในระดับ
สากล และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่สังคมโลกได้อย่าง
กว้างขวาง และยังสอดคล้องกับไพพรรณ  เกียรติโชคชัย 
(2545) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาในอนาคตมีแนวโน้ม
ที่จะย่อหลักสูตรให้ส้ันลง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การเรียนการสอน กระจายการเรียนการสอนไปอย่าง
กว้างขวาง และสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ทุกทีทุ่กเวลา  
 
ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะทั่วไป 
 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะครูดนตรี 
ในทศวรรษหน้า มีประโยชน์ต่อหน่วยงานในระดับ
นโยบาย ดังนี ้
 1. หน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต
ครูดนตรี เช่น มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน วิทยาลัย
ต่าง ๆ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยนี้ ไปเป็นแนวทางการใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครูดนตรีให้มีความ
เหมาะสมตรงตามความต้องการของสังคม 
 2. หน่วยงานที่สนับสนุนหรือองค์กรทางวิชาชีพ 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ คุรุสภา หรือสมาคมครูดนตรี 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของครูดนตรี ในอนาคต มาก าหนดเป็นนโยบาย เพื่อใช้

ในการพัฒ นาและ ส่ ง เส ริม ค รูด นตรี ให้ มี ค วาม รู้
ความสามารถที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคม 
 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมครู
ดนตรีโดยตรง เช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะของครูดนตรี ในอนาคต ไปก าหนดเป็น
แนวทางในการส่ ง เสริม ให้ ค รู ดนตรี ได้ ใช้ ค วาม รู้
ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนและสร้างสรรค์ผลงาน
ทางดนตรีได้อย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต้นสังกัดมากยิ่งขึ้น 
 

ขอ้เสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพครู
ในทศวรรษหน้าที่มีรากฐานการพัฒนามาจากผลที่ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ โดยท าการวิจัยสืบเนื่อง เพื่อให้ได้หลักสูตร
ที่สอดคล้องกับบริบทของ ชุมชนและความต้องการของ
สังคมไทยในอนาคต 
 2. ควรน าขั้นตอนการด าเนินการและเทคนิค
การวิจัยอนาคตที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไป ประยุกต์ใช้
ศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูในอนาคต เพื่อผลิตครูที่มี
ลักษณะสอดคล้องกับความต้องการ ในแต่ละพื้นที่ของ
แต่ละภูมิภาค และสามารถน าแนวทางการวิจัยนี้ไป
ประยุกต์เพื่อศึกษาอนาคตภาพ ของหลักสูตรวิชาชีพ        
อื่น ๆ หรือหลักสูตรระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรม 
เพื่อให้ได้แนวโน้ม ทิศทาง หลักสูตรที่พึงประสงค์ของ
สังคมในอนาคต    
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