การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของหน่ วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี
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จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน, อนุรกั ษ์ บุญแจะ, และ สุขนิ ษฐ์ สะสมสิ น
บทคัดย่อ
การวิ จ ยั ครัง้ นี้ มี ว ตั ถุป ระสงค์เ พื อ่ ประเมิ น หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดนตรี ส ากล
พ.ศ. 2549 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิ ตทีพ่ ึงประสงค์ตาม
ความต้องการของหน่ วยงานและสถานประกอบการธุรกิ จด้านดนตรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใ่ ช้ในการ
วิ จยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน ผู้ควบคุมการฝึ กงาน รวม 461 คน
เครือ่ งมือที ใ่ ช้ ในการวิ จยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผู้วิจยั นาคาตอบมาวิ เคราะห์เนื้ อหาใน
ข้อมูลทีเ่ ป็ นเชิ งคุณภาพ ส่วนข้อมูลเชิ งปริ มาณนามาคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จยั พบว่า
1. การประเมิ นหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรีสากล ปี พ.ศ. 2549 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิ จยั พบว่า 1.1) ด้านบริ บท ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
คิ ด เห็น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกับ คุณ ลัก ษณะที ด่ ี ข องบุ ค ลากรด้ า นดนตรี และสาขาวิ ช า มี ค วามชัด เจน
ครอบคลุม ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน โดยรวมมี ความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก โครงสร้างของ
หลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ คิ ดเห็นว่า ควรลดรายวิ ชาเลือกและสังเคราะห์เนื้ อหารายวิ ชาที ม่ ีเนื้ อต่ อเนื อ่ งกัน
ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน โดยรวมมี ความคิ ดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื้ อหาของหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิ ดเห็นว่าควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ บางแขนงวิ ชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาชี พ
ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน โดยรวมมีความคิ ดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 1.2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ความคิ ดเห็นของผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงานโดยรวม ได้แก่ คุณสมบัติผ้สู อน อยู่ในระดับมากที ส่ ุด
คุณสมบัติผ้เู รียน และทรัพยากรสนับสนุน อยู่ในระดับปานกลาง 1.3) ด้านกระบวนการ ความคิ ดเห็นของ
ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงานโดยรวม ได้แก่ การบริ หารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยรวมมี
ความคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการประเมิ นผลอยู่ในระดับปานกลาง 1.4) ด้านผลผลิ ต ผู้ควบคุมการ
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ฝึ กงานส่ วนใหญ่ มีความคิ ดเห็นเกี ย่ วกับคุณลักษณะของนักศึ กษาฝึ กงาน ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม ทักษะ
ความรู้ ทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะในการปฏิ บตั ิ งาน อยู่ในระดับมาก ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับ ผิ ด ชอบ อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ส่ ว นทัก ษะการวิ เ คราะห์เ ชิ ง ตัว เลข การสื อ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับน้ อย
2. คุณลักษณะที พ่ ึงประสงค์ของบัณฑิ ตตามความต้ องของหน่ วยงานและสถานประกอบการธุรกิ จ
ด้านดนตรี ผลการวิ จยั พบว่ า
ผู้ควบคุมการฝึ กงานส่ วนใหญ่ มีความต้ องการบัณฑิ ตที่ มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม ทัก ษะในการปฏิ บัติ ง าน อยู่ ใ นระดับ มากที ส่ ุ ด รองลงมา ทัก ษะความรู้ ทัก ษะทางปั ญ ญา
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิ ด ชอบ อยู่ ใ นระดับ มาก ส่ ว นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง
ในด้านแขนงวิ ชาที บ่ ณ
ั ฑิ ตสาเร็จ
การศึกษา ผู้ควบคุมการฝึ กงานส่ วนใหญ่มีความต้ องการบัณฑิ ตแขนงวิ ชาเทคโนโลยีดนตรี มากที ส่ ุดเป็ น
อันดับที ่ 1 รองลงมาอันดับที ่ 2 ได้แก่ แขนงวิ ชาการสอนดนตรี อันดับที ่ 3 แขนงวิ ชาดนตรีโยธวาทิ ต อันดับที ่
4 แขนงวิ ชาดนตรีสมัยนิ ยม และอันดับที ่ 5 แขนงวิ ชาดนตรีคลาสสิ ค
คาสาคัญ: การประเมินหลักสูตร / สาขาวิชาดนตรีสากล / คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
/ ห น่ ว ย ง า น
และสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี
Abstract
The purposes of the present research were to evaluate Bachelor Degree of Arts in Western Music
Curriculum, 2549 B.E, Bansomdejchaopraya Rajabhat University and to investigate the desired characteristics
of graduated based on the need of music organizations and business sectors. Population and sample group
included 461 experts, instructors, students, training students, and training supervisors. The research
instruments were interview and questionnaire. The qualitative data was analyzed using content analysis and
the quantitative data was analyzed using percentage, mean, and standard deviation.
The results revealed that
1. The evaluation of Bachelor Degree of Arts in Western Music Curriculum, 2549 B.E,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University presented that 1.1) Context Aspect: according to the curriculum
purposes, the experts’ opinions revealed that the curriculum purposes were precise, and coherent with the
good characteristics of Music personnel and the department. Holistically, instructors, students, and training
students’ opinions were at a high level. According to the curriculum structure, the experts’ opinions were that
the selective subjects should be reduced and should synthesize the continuous subject content and
holistically, instructors, students, and training students’ opinions were at the moderated level. For the
curriculum content, the experts’ opinions were that this curriculum should be partly improved based on the
professional criteria and holistically, instructors, students, and training students’ opinions were at the
moderated level. 1.2) Preliminary Context Aspect: holistically, the opinions of instructors, students, and
training students revealed that the instructors’ characteristic was at the highest level and learners’
characteristic and supportive resources were at the moderated level. 1.3) Process Aspect: holistically, the

opinions of instructors, students, and training students revealed that the curriculum management, and learning
and teaching were at the high level and the evaluation was at the moderated level. 1.4) Product Aspect:
training supervisors’ opinions mostly revealed that the students’ characteristics of morality, skill, knowledge,
cognitive skill, and working skill were at the high level, interpersonal relationship and responsibility were at the
moderated level, and numeric skill, communication, and informative technology usage were at the low level.
3. The study of graduate’s desired characteristics based on the need of music organizations and
business sectors showed that the training supervisors mostly need the graduated who have the highest level
of morality, and working skill, followed by knowledge, cognitive skill, interpersonal relationship and
responsibility at the high level, and numeric skill, communication, and informative technology usage at the
moderated level. For the fields which the students graduated, the training supervisors mostly wanted the
graduated in the fields of music technology at the highest level, then music teaching, marching band music,
contemporary music, and classical music, orderly.
Keywords: Curriculum Evaluation / Western Music Program / Desired Characteristics / Music Organizations
and Business Sectors

บทนา
ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545
เพื่อเป็ นฐานหลักในนโยบายแห่งรัฐด้านการศึกษา และเป็ นหลักฐานในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และยังได้
ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการปฏิรปู การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
อันเป็ นเงื่อนไขสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้คนไทยทัง้ ปวงได้รบั โอกาสเท่าเทีย มกันที่จะเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และมีปญั ญาเป็ นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ นาประเทศให้อยูร่ อด
จากระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่ผนั แปรอยู่ตลอดเวลาโดยยึดหลักว่า “การศึกษาสร้างคน สร้างงาน และสร้างชาติ ” (กรม
วิชาการ. 2544 : 11) แนวทางการปฏิรปู การศึก ษาจึงมุ่งเน้นทีจ่ ะยกระดับคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน และของ
สถานศึกษาให้มคี ุณภาพสูงขึน้ ซึง่ จุดม่งหมายปลายทางของการปฏิรปู การศึกษา ก็คอื ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ถ่ี กู ต้อง
ในการปฏิรูปการศึกษา หรือการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพดัง กล่าว จาเป็ นต้องอาศัยปจั จัยหลายประการ
ในการดาเนินการ และเครื่องมือที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรเป็ นแผนหรือแนวทางในการจัด
การศึกษาทีช่ แ้ี นะให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา ได้พยายามจัดสรร
ประสบการณ์ทงั ้ มวลตามหลักสูตรทีก่ าหนดไว้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเองทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ และคุณสมบัตทิ ่ี
พึงประสงค์ตามความมุง่ หมายของการจัดการศึกษาชาติ (กาญจนา คุณารักษ์. 2540 : 2) ดังนัน้ หลักสูตรจึงนับได้วา่
เป็ นปจั จัยที่สาคัญยิง่ ในกระบวนการจัดการศึกษาและเป็ นหัวใจหลักที่จะเป็ นตัวกาหนดแนวทางในการนาเยาวชน
ของชาติไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน และหลักสูตรจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้ นี้กเ็ พราะมนุ ษย์เห็น
ความสาคัญ และจาเห็นที่จะใช้ประโยชน์ของการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ให้ได้มากขึน้
โดยลาดับ หลักสูตรจึงเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง และเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา ในการพัฒนาหลักสูตรผูร้ บั ผิดชอบ

หลักสูตรจะต้องวางแผน และเตรียมการให้การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดาเนินไปอย่างมีกฏเกณฑ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้ได้หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพ คือ เป็ นหลักสูตรทีม่ คี วามชัดเจน เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับบริบทของการ
นาหลักสูตรไปใช้
กระบวนการหนึ่งทีจ่ ะให้ได้มาซึง่ หลักสูตรทีม่ คี ุณภาพนัน้ ก็คอื การประเมินหลักสูตร เพราะการประเมินเป็ น
กระบวนการรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร เพื่อนามาพิจารณา
ตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพแนวคิดของวิชยั วงษ์ใหญ่ (2546 : 203) ทีว่ ่า
การประเมินหลักสูตรเป็ นการพิจารณาเกีย่ วกับคุณค่าของหลักสูตร โดยใช้ผลจาการวัดในแง่มมุ ต่างๆ ของสิง่ ที่ประเมิน
เพื่อนามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าจะให้คุณค่าของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มานัน้ ว่าเป็ นอย่างไร มีคุณค่าดี หรือไม่
เพียงใดหรือได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ มีสดั ส่วนทีต่ อ้ งปรับปรุง แก้ไข ซึง่ การพิจารณาหลักสูตรว่า
บรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่นนั ้ และกระบวนการทีส่ าคัญยิง่ ในการพัฒนาหลักสูตร เป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งกระทา
ต่อเนื่องกันเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องจากการบริหารจัดการให้เกิดผลดียงิ่ ขึ้น อีกทัง้ ยังเป็ นเครื่องมือ
ชีใ้ ห้เห็นว่าการนาหลักสูตรไปใช้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด และเป็ นขัน้ ตอนที่ สาคัญในการพัฒนาหลักสูตร ผลทีไ่ ด้จาก
การประเมินจะเป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงหลักสูตร เพราะฉะนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีการ
พัฒนาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งขึน้ มาผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรควรต้องมีการประเมินสภาพ ปญั หา และความ
ต้องการหรือความจาเป็ นของการพัฒนาหลักสูตรนัน้ เสียก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและนโยบาย
ของการจัดการศึกษา การประเมินหลักสูตรก่อนพัฒนาหลักสูตรจึงเป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญอีกขัน้ ตอนหนึ่งในกระบวนการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เพราะผลทีไ่ ด้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปรับปรุง
หรือเปลี่ย นแปลงหลักสูต รต่อ ไป นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในขัน้ ตอนนี้ อาจศึกษาคุ ณ ลักษณะของผู้เ รียนที่
พึง่ ประสงค์ในหลักสูตรใหม่และโครงสร้างของหลักสูตรใหม่ได้เช่นกัน เพราะฉะนัน้ จะเห็นได้ว่ าไม่วา่ จะเป็ นการศึกษา
ในระดับใดก็ตามจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การประเมินหลักสูตรเพือ่ การพัฒนาต่อไป
สถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็ นสถาบันหลักทีม่ บี ทบาทในการชีน้ าสังคมมาโดยตลอด สังคมทัวไปให้
่
การยอมรับ
และให้ความสาคัญกับสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็ นสถาบันหลักของประเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็ นการศึกษา
ระดับสูงทีม่ งุ่ พัฒนาคนเพื่อเข้าสูว่ ชิ าชีพต่างๆ ซึง่ จะเป็ นพืน้ ฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การมุง่ เน้นทีจ่ ะ
พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ให้เกิดขึน้ อันจะเป็ นฐานสาคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถทางวิชาการ ภารกิจทีม่ ตี ่อการพัฒนา
ประเทศและสังคม ทาให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการในทุกรูปแบบทีจ่ ะทาให้การศึกษาในระดับ อุดมศึกษามี
คุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างเต็มที่ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2543:1-2) ทัง้ นี้ ตามนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ(สกอ.) ได้สง่ เสริมสนับสนุ นให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีระบบ การติดตามประเมินผลหลักสูตร
โดยหลักสูตรเดิมให้มกี ารติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ปี ส่วนหลักสูตรใหม่ให้มกี ารติดตามประเมินผลเมื่อมีการ
ดาเนินการครบวงจรตามระยะเวลาของ หลักสูตรนัน้ ๆ และหลังจากนัน้ ให้มกี ารติดตามประเมินผลหลักสูตรทุก 5 ปี
และด้วยภารกิจสาคัญดังกล่าวในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจึงให้ความสาคัญ
ต่อการพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอน และมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุ นให้ ทุกสาขาวิชาทาการประเมิน
หลักสูตรก่อนที่จะมีการพัฒนาหลักสูตร โดยเริม่ จากการประเมินหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ว่ามีขอ้ ดีหรือข้อบกพร่อง
ประการใดบ้าง เพือ่ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

สาขาวิชาดนตรีสากล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็ นหน่วยงานทีท่ าหน้าทีใ่ นการจัดการวิชาดนตรีมาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2513 โดยเปิ ดสอน หลักสูตร ป.กศ. ชัน้ สูงวิชา
ดนตรี นับเป็ นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของการฝึ กหัดครูท่ผี ลิตผูส้ อนดนตรีโดยตรง และเปิ ดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศกึ ษา ในปี พ.ศ. 2522 ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาหน่วยงานนี้ได้ผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีจนเป็ น ที่ย อมรับ ในสังคม อย่า งไรก็ตามประเทศไทยได้ม ีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ต ลอดเวลา มีค วาม
เจริญก้าวหน้าทัง้ ทาง ด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทัง้ เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิดธุรกิจประเภทต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
รวมถึง ธุรกิจดนตรีทเ่ี พิม่ ขึน้ มากมายหลายรูปแบบ ทาให้ความต้องการของบุคลากรทางด้านดนตรีนนั ้ หลากหลายและ
เพิม่ สูงขึน้ ตามไปด้วย ดังนัน้ บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จึงไม่ได้ประกอบอาชีพเป็ นผู้สอน
ดนตรีในสถาบัน ศึก ษาทัง้ หมด มีบ างส่ว นที่เลือ กประกอบอาชีพ เป็ น นัก ดนตรี และผู้ท่ีทางานเกี่ยวข้องกับ ดน ตรี
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีความรูค้ วามสามารถทัง้ ด้านการสอนดนตรี และด้านปฏิบตั ดิ นตรี
จึงสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกี่ยวกับดนตรี อาทิ นักดนตรี นักประพันธ์เพลง
นักวิจยั ดนตรี ผู้ปฏิบตั ิงานบันทึกเสียง ฯลฯ จากสถานการณ์ ดงั กล่าว สาขาวิชาดนตรีสากลจึงได้พฒ
ั นาจัดทา
แผนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา วิชาดนตรีสากลขึน้ ในปี พุทธศักราช 2549 เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะทางดนตรีแก่ผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ของวิชาชีพ
ดนตรีให้เป็ นระบบและเอื้อต่อการศึกษาและนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ในฐานะของผูป้ ระกอบวิชาชีพดนตรี
ในลักษณะต่างๆ เช่น นักประพันธ์เพลง ผูค้ วบคุมวงดนตรี นักปฏิบตั กิ ารบันทึกเสียง นักดนตรี นักวิจยั ดนตรี ฯลฯ
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพดนตรีทถ่ี กู ต้องและเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม
สาขาวิชาดนตรีสากล ได้จดั การเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ให้ กบั
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลตัง้ แต่ปี การศึกษา 2550 รับนักศึกษามาแล้ว 4 รุน่ และนักศึกษารุน่ ที่ 1 จานวนหนึ่ง
กาลังจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวในปี การศึกษา 2553 ทัง้ นี้ สาขาวิชาดนตรีสากลจึงได้จดั ทาโครงการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
อุดมศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากลจึงเห็นสมควรทาการประเมินหลักสูตรอย่างเป็ นระบบเพื่อนาผลที่ได้ไปเป็ นข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปพิจารณาพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิง่ ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2. เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีสากล ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี

ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ปี พุทธศักราช 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยใช้รปู แบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP MODEL) ของ สตัลเฟิล บีม

เนื่องด้วยเป็ นรูปแบบการประเมินมีความชัดเจนความครบถ้วน สามารถประเมินได้ทงั ้ ระบบจะทาให้สามารถตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรได้อย่างแท้จริง โดยการวิจยั ในครัง้ นี้พจิ ารณาการประเมินใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบริบท
(Context) ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั
ได้ทาการศึกษาเพิม่ เติมนอกเหนือจากกรอบการประเมิน ในด้านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ตามความต้องของหน่ วยงานและสถานประกอบการธุรกิจ
ด้านดนตรี โดยอ้างอิงกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการพัฒนา
หลักสูตรในอนาคต

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
การวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนาผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็ นข้อมูล และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล ให้มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปจั จุบนั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อประเมิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและศึกษาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องของหน่วยงาน
และสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จานวนทัง้ หมด 859 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒ ิจากภายนอกที่ได้
แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการหลักสูตร จานวน 3 คน ผูส้ อนในหลักสูตร จานวน 39 คน นักศึกษา ชัน้ ปี ท่ี 1-3 จานวน
627 คน นักศึกษาฝึกงาน จานวน 108 คน ผูค้ วบคุมการฝึกงาน จานวน 82 คน
กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จานวนทัง้ หมด 461 คน แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ประกอบด้วย
1. ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง โดยเลือกมาทัง้ หมด จานวน 3 คน
2. ผูส้ อน ได้แก่ อาจารย์ประจา จานวน 10 คน อาจารย์พเิ ศษทีเ่ คยสอนในหลักสูตร จานวน 29 คน
ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง โดยเลือกมาทัง้ หมด จานวน 39 คน
3. นักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1-3 ทีล่ งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2553
ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมอิ ย่างเป็ นสัดส่วน (Proportional Stratied Random Sampling) โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของนักศึกษา จาแนกตามลาดับชัน้ ปี ตามสัดส่วนประชากร ได้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 245 คน
4. นักศึกษาฝึ กงาน ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกเฉพาะนักศึกษารุ่นที่ 1 ทีก่ าลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ได้กลุม่ ตัวอย่างนักศึกษาฝึกงาน จานวน 98 คน
5. ผูค้ วบคุมการฝึกงาน ใช้วธิ เี ลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากบุคคลทีเ่ ป็ นผูค้ วบคุมดูแล และประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของนักศึกษารุ่นที่ 1 ที่กาลังฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ จากหน่ วยงานสถานประกอบการทัง้ หมด 49 แห่ง
ได้กลุม่ ตัวอย่างผูค้ วบคุมการฝึกงาน จานวน 76 คน

เนื่องจากในช่วงระยะเวลาทีท่ าการวิจยั เป็ นช่วงเวลาทีส่ าขาวิชาดนตรีสากลจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ดังนัน้ จึงยังไม่มบี ณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ จึงขาดผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านบัณฑิต และผูใ้ ช้
บัณฑิต ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ จาเป็ นต้องใช้นกั ศึกษา รุน่ ที่ 1 ซึง่ เข้าศึกษาในหลักสูตรเมื่อปี การศึกษา 2550 ทีก่ าลังอยู่
ในช่วงฝึ กประสบการวิชาชีพ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านบัณฑิต และให้ผคู้ วบคุมการฝึกงานของนักศึกษา เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้าน
ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structured interview). จานวน 1 ชุด สาหรับผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยมีขนั ้ ตอน
การสร้าง ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทัง้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องศึกษา
ตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินหลักสูตร
1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ขอ้ คาถามครอบคลุมองค์ประกอบในการประเมินหลักสูตร ด้านบริบท (Context)
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร และเนื้อหาของหลักสูตร
1.3 นาแบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ทาการประเมินเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา (Conten Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับประเด็นทีศ่ กึ ษาหรือไม่ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ
0.92 - 1.00 ซึง่ อยูใ่ นระดับทีเ่ ชื่อถือได้
1.4 นาแบบประเมินหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขตาม คาแนะนาผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ให้มคี วามสอดคล้องยิง่ ขึน้
1.5 นาแบบสัมภาษณ์ทป่ี รับปรุงแล้วไปใช้เก็บรวบรวม ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบสอบถาม จานวน 4 ชุด สาหรับผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยมีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับการประเมินหลักสูตรจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องศึกษา
ตารา เอกสาร บทความ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินหลักสูตร
2.2 สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้แบบสอบถาม จานวน 4 ชุด ดังนี้
2.2.1
แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล
พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึง่ จาแนกตาม บริบท(Context) ปจั จัยเบือ้ งต้น(Input) และ
กระบวนการ (Process) จานวน 3 ชุด สาหรับผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน
2.2.2 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณลักษณะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ (ผลผลิต
: Product) และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตามความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจดนตรี จานวน 1
ชุด สาหรับผูค้ วบคุมการฝึกงาน
2.2.3 นาแบบสอบถามดังกล่าวไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ทาการประเมินเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ความเทีย่ งตรงและความถูกต้องของเนื้อหา (Conten Validity) และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

โดยให้ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อมีความสอดคล้องกับประเด็นที่ศกึ ษาหรือไม่ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.87 – 1.00 ซึง่ อยูใ่ นระดับทีเ่ ชื่อถือได้
2.2.4 นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ ผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน
และผูค้ วบคุมการฝึกงาน จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา โดยใช้สตู รของครอนบาค (Cronbach) ได้คา่ ความเชื่อมันของแบบสอบถามส
่
าหรับ ผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษา
ฝึกงาน เท่ากับ 0.94 ส่วนแบบสอบถามสาหรับผูค้ วบคุมการฝึกงาน ได้คา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.96
2.2.5 นาแบบสอบถาม ทีป่ รับปรุงแล้วไปใช้เก็บรวบรวม ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูล โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้อ มู ล ด้ ว ยแบบสอบถาม ผู้ วิจ ัย ได้ แ จกแบบสอบถามให้ ก ับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งเพื่อ ตอบ
แบบสอบถาม และเก็บ แบบสอบถามกลับ คืน ด้ว ยตนเอง ในส่ว นของผู้ส อน นั ก ศึก ษา นั ก ศึก ษาฝึ ก งาน ส่ว น
แบบสอบถามสาหรับ ผูค้ วบคุมการฝึ กงาน ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ฝี ากส่งพร้อมหนังสือชีแ้ จงวัตถุประสงค์ และรับกลับคืนโดย
นักศึกษาฝึกงานทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานนัน้ ๆ แล้วนาแบบสอบถาม ทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจความสมบูรณ์เพื่อนาข้อมูลมา
วิเคราะห์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั นาแบบสัมภาษณ์ พร้อมหนังสือชีแ้ จงวัตถุประสงค์สง่ ทาง
จดหมาย และส่งแบบสัมภาษณ์กลับคืนทางจดหมาย นาแบบสัมภาษณ์ ท่ไี ด้รบั คืนมาตรวจความสมบูรณ์ นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ยังใช้วธิ กี ารโทรศัพท์สมั ภาษณ์เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนทีจ่ ะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อไป
วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ดาเนินการ ดังนี้
1. ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสัมภาษณ์ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอในรูปความเรียง
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ทีก่ าหนดคาตอบให้เลือกตอบและปลายเปิ ด ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ โดยหาค่า
ค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ (%) แต่ละตัวเลือกของแต่ละข้อคาถามและวิเคราะห์เนื้อหา(Context Analysis) ตามลาดับแล้ว
นาข้อมูลทีไ่ ด้เสนอข้อมูลในตารางประกอบความเรียง
3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ดาเนินการวิเคราะห์โดยหา ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) ของแต่ละดับ ความคิดเห็นแล้วแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ตามเกณฑ์น้ี ทัง้ นี้ ข้อคาถาม
แต่ละข้อ ใช้มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การแปล ความหมาย ค่าในแต่ละข้อคาถามดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยทีส่ ดุ

สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษา
ฝึกงาน และผูค้ วบคุมการฝึกงาน ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. การประเมิ นหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1.1 ด้านบริบท
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผู้สอน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน ด้านบริบท
ซึง่ หมายถึง ส่วนประกอบของหลักสูตรด้านวัตถุประสงค์ ด้านโครงสร้าง และด้านเนื้อหา ผูว้ จิ ยั นาคาตอบมาวิเคราะห์
เนื้อหาในข้อมูลทีเ่ ป็ นเชิงคุณภาพ ส่วนด้านข้อมูลเชิงปริมาณนามา คานวณร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังนี้
1.1.1 ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ด้านวัตถุประสงค์ ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 3 ท่านเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรทัง้ 4 ข้อ เหตุผลข้อที่ 1 เพราะมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะทีด่ ขี องบุคลากรด้านดนตรี และ
สาขาวิชา เหตุผลที่ 2 เพราะ มีความชัดเจน ครอบคลุม แต่สามารถปรับเปลีย่ นให้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ได้แต่ให้คงแนวคิด
เดิมเอาไว้ เหตุผลที่ 3
เพราะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่นิยมใช้กนั ในปจั จุบนั และแนวคิดในการผลิตผูส้ าเร็จ
การศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ ด้านโครงสร้างของหลักสูตร ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นว่าควรลดรายวิชาเลือกที่ไม่
จาเป็ นและมีเนื้อหาที่ซ้าซ้อน เช่น รายวิชากิจกรรมดนตรี และวิชาเลือกที่ไม่จาเป็ นและไม่ได้จดั ไว้ในแผนการศึกษา
นอกจากนี้ควรสังเคราะห์เนื้อหาบางรายวิชาทีม่ เี นื้อต่อเนื่องกัน ให้อยู่ในรายวิชาเดียวกันได้ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร
ผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามคิดเห็นว่าควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ บางแขนงวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หรือกฏ
ระเบียบของสายวิชาชีพ และเหมาะสมกับการนาคุณวุฒไิ ปใช้ในวิชาชีพ เช่น แขนงวิชาการสอนดนตรี ควรปรับปรุง
และเพิม่ เติมรายวิชาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นการเอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถนาไปเทียบโอนได้ในอนาคต
1.1.2 ผูส้ อน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ โครงสร้าง
ของหลักสูตร และเนื้อหาหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก
1.1.3 นักศึกษา และนักศึกษาฝึกงาน มีความคิดเห็นโดยรวม ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ เนื้อหาหลักสูตร อยูใ่ นระดับมาก และโครงสร้างของหลักสูตรอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.2. ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของ ผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น หมายถึง
ปจั จัยทีใ่ ช้ในการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย คุณสมบัตผิ สู้ อนคุณสมบัตผิ เู้ รียน และทรัพยากรสนับสนุ น ผูว้ จิ ยั นา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาแจกแจงความถี่ คานวณค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังนี้
1.2.1 ผูส้ อน มีความคิดเห็นโดยรวมใน ด้านคุณสมบัตผิ สู้ อนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ คุณสมบัตผิ เู้ รียน
อยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านทรัพยากรสนับสนุน อยูใ่ นระดับปานกลาง

1.2.2 นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน มีความคิดเห็นโดยรวมด้านคุณสมบัตผิ สู้ อนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คุณสมบัตผิ เู้ รียนอยูใ่ นระดับมาก ส่วนทรัพยากรสนับสนุน อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.3. ด้านกระบวนการ
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน ด้านกระบวนการ หมายถึง
กระบวนการดาเนินงานของหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ผูว้ จิ ยั นาข้อมูล
ทีไ่ ด้คาตอบมาแจกแจงความถี่ คานวณร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังนี้
1.3.1 ผูส้ อน มีความคิดเห็นโดยรวมในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก
1.3.2 นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน มีความคิดเห็นโดยรวม ในด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนอยูใ่ นระดับมาก การวัดผลประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง
1.4. ด้านผลผลิต
จากผลการศึกษาความคิดเห็น ของผูค้ วบคุมการฝึกงาน ด้านผลผลลิต หมายถึง ความรูค้ วามสามารถเชิง
ั ญา ทัก ษะ
วิช าชีพ ซึ่ง ประกอบด้ ว ย ด้า นคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ด้า นทัก ษะความรู้ ด้ า นทัก ษะทางป ญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้คาตอบมานามาแจกแจงความถี่ คานวณร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังนี้
ผูค้ วบคุมการฝึ กงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านผลผลลิต หมายถึงคุณลักษณะของนักศึกษาฝึ กงาน
ั ญา ด้านทักษะในการปฏิบตั ิงาน อยู่ใ นระดับมาก ทักษะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางป ญ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับน้อย
2. คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของบัณฑิ ตที่ สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชา
ดนตรีสากล ตามความต้องของหน่ วยงานและสถานประกอบการธุรกิ จด้านดนตรี
2.1 ความต้องการบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผูค้ วบคุมการฝึ กงานส่วนใหญ่ตอ้ งการบัณฑิตที่ม ี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมา ด้านทักษะความรู้ ทักษะทางปญั ญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ด้านความต้องการบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา สาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ผูค้ วบคุมการฝึ กงานส่วนใหญ่มคี วามต้องการบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี มากที่สุดเป็ นอันดับที่ 1
รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ แขนงวิชาการสอนดนตรี อันดับที่ 3 แขนงวิชาดนตรีโยธวาทิต อันดับที่ 4 แขนงวิชา
ดนตรีสมัยนิยม และอันดับที่ 5 แขนงวิชาดนตรีคลาสสิค

อภิ ปรายผล
จากผลการวิจ ัย เรื่อ งการประเมิน หลัก สู ต รศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าดนตรีส ากล พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ตามความต้อง
ของหน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี สามารถนาผลการวิจยั นามาอภิปรายได้ ดังนี้
1. การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
1.1 ด้านบริบท
ประเด็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ตามความคิดเห็น
ผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะการกาหนดวัตถุประสงค์มงุ่ เน้นและส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความรู้
ความเข้าใจเนื้อหาหลักวิชาการดนตรีทงั ้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ ตรงตามจุดมุง่ หมายของผูส้ อนและผูเ้ รียน ซึง่ สอดคล้อง
กับรุง่ ทิวา จักร์กร (2527 : 6-7 ,อ้างถึงใน ปวริศา เรืองพานิช 2553 : 111) ทีก่ ล่าวว่า ลักษณะของหลักสูตรทีด่ ี ต้อง
สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ หลักสูตรจะต้องให้ประสบการณ์และการเรียนรูท้ ่ี
ผูเ้ รียนสามารถออกไปเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมได้ โดยพัฒนาให้ผูเ้ รียนเกิดความคิด มีทกั ษะ
ในการทางาน สามารถแก้ปญั หาได้ และดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างราบรืน่ ถ้าหลักสูตรกาหนดจุดมุง่ หมาย ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม ย่อมส่งผลให้ได้ผสู้ าเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
สังคมเช่นเดียวกัน ประเด็นโครงสร้างของหลักสูตร พบว่าโดยรวมมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางตามความคิดเห็น
ของผู้ส อน นั ก ศึก ษาและนั ก ศึก ษาฝึ ก งาน โดยการก าหนดจ านวนหน่ ว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต ร 136หน่ ว ยกิต
ประกอบด้วย รายวิชาการศึกษาทัวไป
่
30 หน่วยกิต ในรายวิชาเฉพาะด้าน 95 หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 5 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต นอกจากนี้ผเู้ รียนยังต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา “กิจกรรม
ดนตรี” เป็ นวิชาบังคับเรียนใน 7 ภาคการศึกษา จานวน 7 หน่วยกิต โดยไม่นบั รวมในหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ซึ่งอาจมีจานวนหน่ วยกิต มากเกินไปในการเรียนตลอดหลักสูตร ทาให้ผลการประเมินด้านโครงสร้างของหลักสูตร
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์ (2532 : 212) ทีก่ ล่าวว่า หลักสูตรทีด่ ตี อ้ ง
มุง่ เน้นและส่งเสริม คุณสมบัตสิ ว่ นบุคคลของผูเ้ รียนให้มคี วามเจริญงอกงามหลายด้าน ส่งเสริมให้คดิ เป็ น มีความสนใจ
มีความกระตือรือร้น และต้องเน้นการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจ ควรให้ผเู้ รียนได้รบั ผลประโยชน์จากการศึกษามากทีส่ ดุ
ดังที่ รวิวรรณ ศรีคร้าม (อ้างถึงใน พเยาว์ สุผล. 2540 : 132) กล่าวว่า การจัดทาโครงสร้างหลักสูตรต้องกาหนดกลุ่ม
วิชา รายวิชา อัตราเวลาเรียน เพื่อให้สนองความต้องการของสังคมปจั จุบนั ประเด็นเนื้อหาของหลักสูตร พบว่า
โดยรวมมีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ตามความคิด เห็น ของผู้ส อน นัก ศึก ษา และนัก ศึก ษาฝึ ก งาน ซึ่ง
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสม เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรมีจานวนรายวิชามากเกินไป ดังความคิดเห็น
ของผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี สนอให้ลดรายวิชาเลือกทีไ่ ม่จาเป็ นและมีเนื้อหาทีซ่ ้าซ้อน หรือสังเคราะห์เนื้อหาบางรายวิชาทีม่ เี นื้อ
ต่อเนื่องกันให้อยูใ่ นรายวิชาเดียวกันได้ เพือ่ ให้งา่ ยในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับวิชยั แหวนเพชร

(2530: 70-71) ทีก่ ล่าวว่า เนื้อหาของรายวิชาต่างๆ จะต้องเป็ นส่วนทีไ่ ด้เลือกสรรเนื้อหาสาระความรู้ ประสบการณ์
มาจัดรวมเรียงลาดับไว้ เพือ่ ทีว่ า่ เมือ่ ผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วจะพัฒนาไปสูจ่ ุดมุง่ หมายทีไ่ ด้ตงั ้ ใจไว้
1.2 ด้านปจั จัยเบือ้ งต้น
ประเด็นคุณสมบัตผิ สู้ อน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ตามความคิดเห็นผูส้ อน
นักศึกษา นักศึกษาฝึ กงาน โดยผูส้ อนทัง้ หมดมีคุณสมบัตทิ างวิชาการตรงตามหลักสูตรการเตรียมการสอนอย่างดี
มีความรูท้ ท่ี นั สมัย กว้างขวาง และถูกต้อง กาหนดจุดมุง่ หมายในการสอนอย่างชัดเจน ยกเว้น ในเรื่องความพอเพียง
ของจานวนอาจารย์ผสู้ อน มีความเหมาะสมอยูร่ ะดับปานกลาง ส่วนประเด็นคุณสมบัตผิ เู้ รียน พบว่า โดยรวมมีความคิด
เห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง ตามความคิดเห็นผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะการรับนักศึกษา
ของสาขาวิชาดนตรีในสถานการณ์ ปจั จุบนั ไม่สอดคล้องกับ เกณฑ์คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่
กาหนดผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์และมีวุฒกิ ารศึกษาที่เหมาะสม ส่งผลให้ผูเ้ รียนมีพน้ื ฐานความรูท้ างดนตรีทแ่ี ตกต่างกันมาก
ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากลทัง้ ในภาคปฏิบตั แิ ละภาคทฤษฎี ประเด็นทรัพยากรสนับสนุ นพบว่า โดยรวมมี
ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลางตามความคิดเห็นผูส้ อน นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ทัง้ นี้ เนื่องจากสาขาวิชายัง
ขาดความพร้อมทัง้ ด้านสถานทีแ่ หล่งค้นคว้าและการกาหนดสือ่ เทคโนโลยีทช่ี ว่ ยส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอน
1.3 ด้านกระบวนการ
ประเด็นการบริหารหลักสูตร พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นผูส้ อน
นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ซึง่ ผลการศึกษาอยูใ่ นระดับทีด่ ี อาจเนื่องมาจากหลักสูตรมีคณะทางานหรืออาจารย์ประจา
หลักสูตรที่รบั ผิดชอบหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ ที่ทาหน้าที่บริหารหลักสูตร ประเมินปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั ต่อความ
ต้องการของสังคม สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ..2548 ทีร่ ะบุวา่ หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ต้องมีอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลักสูตรและหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้องและเกณฑ์มาตรฐานยังกาหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยอยู่เสมอ แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การจัดปจั จัยต่างๆ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับน้อย อาจเกี่ยวเนื่องมาจากผลการวิจยั ด้านทรัพยากรสนับสนุ นซึ่งทางหลักสูตรยังไม่มคี วามพร้อม
หลายๆ ด้านจึงส่งผลกระทบมาสูก่ ารบริหารหลักสูตร ประเด็นการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมมีความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมากโดยที่ นักศึกษา และนักศึกษาฝึกงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดทีเ่ รียน
ได้มกี ารตอบสนองต่อการนาไปใช้และตรงกับเป้าหมายที่ต้องการ ในขณะที่ผสู้ อนและมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนควรมีการพัฒนาให้ท นั สมัยอยูต่ ลอดเวลาเพื่อตอบสนองกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ซึ่งผลการวิจยั อยู่ในระดับทีด่ ี ทัง้ นี้ เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนใช้
วิธกี ารทีห่ ลากลาย โดยการฝึกให้ผเู้ รียน สามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองและแก้ปญั หาด้วยปญั ญา มุง่ ให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากทฤษฎีทเ่ี ป็ นสากล ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ การศึกษาในชัน้ เรียนเป็ นการศึกษาทีม่ งุ่ เน้น ผูเ้ รียนได้คดิ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน การมอบหมายงาน มีทงั ้ งานเดีย่ วและงานกลุ่มที่
มุง่ เน้นให้ผเู้ รียนสืบค้น ข้อมูลจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ รวมทัง้ การฝึกปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง มีการนาเสนอผลงานการ
วิพากษ์เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชิน้ งานให้สมบูรณ์ ยิง่ ขึน้ ฝึกการทางานเป็ นทีม ศึกษาดูงานในแหล่ง

เรียนรูต้ ่างๆ ที่ มีช่อื เสียง การวัดและประเมินผลการเรียนมุง่ เน้นการประเมินเพือ่ การพัฒนาของผูเ้ รียน มีการประเมินผล
อย่างต่อเนื่องโดยให้ ผูเ้ รียนมีโอกาสประเมินความก้าวหน้าของตนเองตามผลลัพธ์การเรียนรู้ นอกจากนี้ยงั จัดผูส้ อนทีม่ ี
ความรู้ ความเชีย่ วชาญในเนื้อหาวิชา คือ การวางแผนคัดสรรผูส้ อน มีอาจารย์ประจาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก และเชิญ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ และบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเนื้อหาวิชามาเป็ นวิทยากรให้ความรูเ้ สริมบาง เนื้อหาหรือเป็ นอาจารย์
หลักสอนร่วมกับอาจารย์ประจา
1.4 ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นของ ผูค้ วบคุมการฝึกงานโดยรวมมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ คุณลักษณะ
ของนักศึกษาฝึกงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความรู้ ทักษะทางปญั ญา ด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับ
มาก ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วน ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับน้อย ซึง่ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการปฏิบตั งิ านของ
นักศึกษาฝึกงานอยู่ในระดับทีด่ ี แสดงว่ารายวิชาเอก ผูส้ อนสามารถ กาหนดวัตถุประสงค์ในการสอน พัฒนาเนื้อหา
วิธกี ารสอน วิธกี ารวัดผล ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักศึกษาจึงสามารถเข้าใจตลอดจนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานได้เป็ นอย่างดี ดังนัน้ หลักสูตรมีเนื้อหาสาระทีเ่ ป็ นประโยชน์ แต่ควรทีจ่ ะมีการสารวจสภาวะ
ความต้องการเฉพาะด้านอื่นๆ ทีห่ น่วยงานต่างๆ ต้องการ เพือ่ นามาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยและ
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม อย่างไรก็ตามจะเห็นว่านักศึกษาฝึ กงานมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศไม่ดีนัก ทัง้ นี้ อาจเนื่ อ งมาจากเนื้ อ หาวิช าส่ว นใหญ่ ไ ม่ไ ด้มุ่ง เน้ น ทัก ษะในด้า น
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข มีรายวิชาน้อยมากทีม่ สี ว่ นเสริมสร้างในด้านดังกล่าว นอกจากนี้อาจมาจากการทีผ่ เู้ รียนไม่ได้นา
ความรูด้ า้ นดังกล่าวไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ทาให้ขาดทักษะในด้านนี้ดงั นัน้ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมบัณฑิตจิตวิทยาให้ม ี
ความรูแ้ ละมีวสิ ยั ทัศน์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แรงงาน จึงควรทาการสารวจความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการผูบ้ งั คับบัญชา หรือนายจ้าง เกีย่ วกับคุณภาพของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จะเป็ นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเฉพาะด้านทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพเป็ นการเพิม่ ศักยภาพและความก้าวหน้าในการทางานให้เป็ น
ทีย่ อมรับของตลาดแรงงานมากขึน้
2. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตามความต้องของ
หน่วยงานและสถานประกอบการธุรกิจด้านดนตรี
จากผลการวิจยั พบว่า
ผู้ควบคุมการฝึ กงานส่วนใหญ่มคี วามต้องการบัณฑิต ทีม่ คี ุณธรรมและจริยธรรม
ด้านทักษะในการปฏิบตั งิ าน อยูใ่ นระดับมาทีส่ ดุ รองลงมา ด้านทักษะความรู้ ทักษะทางปญั ญา ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า หน่ วยงานหรือสถานประกอบการด้านดนตรีต้องการบัณฑิตที่ม ี
คุณธรรมและจริยธรรม และมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเจริญก้าวหน้าของ
องค์กร ในด้านแขนงวิชาที่บณ
ั ฑิตสาเร็จการศึกษา ผู้ควบคุมการฝึ กงานส่วนใหญ่มคี วามต้องการบัณฑิตแขนงวิชา
เทคโนโลยีดนตรี มากทีส่ ดุ เป็ นอันดับที่ 1 รองลงมาอันดับที่ 2 ได้แก่ แขนงวิชาการสอนดนตรี อันดับที่ 3 แขนงวิชา
ดนตรีโยธวาทิต อันดับที่ 4 แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม และอันดับที่ 5 แขนงวิชาดนตรีคลาสสิค แสดงให้เห็นว่า
ความต้องการบุคคลากรด้านดนตรีในสถานการณ์ปจั จุบนั ต้องการผูท้ ม่ี คี วามรูท้ นั ต่อเทคโนโลยีทเ่ี จริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว และสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทัง้ ทาง ด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้เกิด
ธุรกิจดนตรีท่เี พิม่ ขึน้ มากมายหลายรูปแบบ ทาให้ความต้องการของบุคลากรทางด้านดนตรีไม่ได้จากัดอยู่ ในสถาบัน
ศึกษาเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต ดังนัน้ การพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องคานึงถึงความสอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจั จุบนั พัฒนาศักยภาพและทักษะทางดนตรีแก่ผเู้ รียน จะทาให้สามารถนาความรูไ้ ป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ใหม่ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยเชิญผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ภายใน และ
ภายนอก เกีย่ วข้องกับหลักสูตรมาร่วมเป็ นกรรมการ หรือสัมมนาหลักสูตร
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรนี้ บางแขนงวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หรือกฏระเบียบของสาย
วิชาชีพ และเหมาะสมกับการนาคุณวุฒไิ ปใช้ในวิชาชีพ เช่น แขนงวิชาการสอนดนตรี ควรปรับปรุงและเพิม่ เติม
รายวิชาทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู เป็ นการเอือ้ ให้ผเู้ รียนสามารถนาไปเทียบโอนได้ในอนาคต
3.
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนี้ ควรลดรายวิชาเลือกที่ไม่จาเป็ นและมีเนื้อหาทีซ่ ้าซ้อน เช่น รายวิชา
กิจกรรมดนตรี นอกจากนี้ควรสังเคราะห์เนื้อหาบางรายวิชาทีม่ เี นื้อต่อเนื่องกันต่อเนื่องกัน เช่น รายวิชาประวัตดิ นตรี
สมัยนิยม ก่อน พ.ศ. 2500 และรายวิชาประวัตดิ นตรีสมัยนิยมหลัง พ.ศ. 2500 ถึงปจั จุบนั เป็ นรายวิชาทีส่ ามารถ
สังเคราะห์ให้อยูใ่ นรายวิชาเดียวกันได้
4. ควรมีคณะทางานทีร่ บั ผิดชอบหลักสูตรนี้โดยเฉพาะทีท่ าหน้าทีบ่ ริหารหลักสูตรประเมินปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทนั ต่อความต้องการของสังคม
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการประเมินหลักสูตรนี้โดยจาแนกตามแขนงวิชาโดยเฉพาะ เนื่องจากหลักสูตรแบ่งออกเป็ นแขนง
วิชาทีห่ ลากหลายซึง่ มีเนื้อหาของรายวิชาเลือกแขนงวิชาทีแ่ ตกต่างกัน
2. ควรประเมินเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและการวิเคราะห์ตดิ ตามความก้าวหน้าผลผลิตของ
หลักสูตรหลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์ของ สมศ. สกอ. และ กพร. และศึกษาความต้องการของสังคมอยู่เสมอเพื่อนาผลการศึกษามาพัฒนา
หลักสูตรให้มคี วามสอดคล้องกับสังคมยิง่ ขึน้
3. ควรนาผลการศึกษาทีไ่ ด้ในประเด็นสาคัญๆ มาทาการศึกษาซ้าเฉพาะประเด็นอย่างเจาะลึกเพื่อให้ทราบ
สาเหตุและข้อเสนอเพือ่ การพัฒนา รวมถึงแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ครัง้ นี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทศั น์ ณ อยุธยา ทีก่ รุณาให้
คาแนะนาในการศึกษาค้นคว้า แนวคิด และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตลอดจนช่วยปรับแก้รูปแบบจนแล้วเสร็จ
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บรรจง ชลวิโรจน์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พฒ
ั นโยธิน
ผู้เ ชี่ย วชาญตรวจสอบเครื่อ งมือ ที่ไ ด้ ส ละเวลาตรวจสอบเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั รวมทัง้ ช่ว ยให้ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา รวมทัง้ ผูค้ วบคุมการฝึ กงานของนักศึก ษาฝึ กงาน ตลอดจนผูท้ อ่ี ยู่เบือ้ งหลังในการทาวิจยั ครัง้ นี้ทม่ี ไิ ด้กล่าว
นามมา ณ ทีน่ ้ี ทีเ่ ป็ นส่วนสาคัญในการสนับสนุนให้การวิจยั ครัง้ นี้ลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี
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